
 

 
 

นโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม 
------------------------------------- 

 
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนิน

ภารกิจขององค์กร ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งค านึงถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง 
เท่าเทียม ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา คู่ความร่วมมือ และ  
เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันกับผู้ที่ประสงค์จะด าเนินการบริการน  าประปา หรือขยายระบบประปาเอกชน 
รวมทั งส่งเสริมการแข่งขันและการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการควบคุมตลาดที่เป็นธรรม 
กปภ. จึงก าหนดนโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 
กปภ. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ และการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. ในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการแข่งขันที่เป็นธรรม 
  2. เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ 
กปภ. ได้รับการดูแลสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมาย และตามข้อตกลงที่มีอยู่กับ กปภ. อย่างเป็นธรรม รวมทั งเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั งภายในและภายนอกองค์กร 
  3. เพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมการด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และด าเนินงานภายใต้กรอบ
กติกาการแข่งขันท่ีด ี
 
นิยาม 
  “การแข่งขันทางการค้า” หมายถึง การที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย ซึ่งอาจเป็นผู้จ าหน่าย 
ผู้ผลิต ผู้ส่ง หรือผู้น าเข้า ผู้ซื อเพ่ือผลิต หรือจ าหน่ายสินค้า หรือบริการ อย่างหนึ่งอย่างใด สามารถที่จะก าหนด
ราคาหรือปริมาณการขายสินค้าหรือบริการได้ โดยไม่ถูกจ ากัดด้วยข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ให้ต้องระงับ ลด หรือจ ากัดการบริการ การผลิต การจ าหน่ายหรือส่งมอบให้ต่ ากว่าความต้องการ
ของตลาด และไม่ถูกแทรกแซงในการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีผลท าให้ราคาสินค้าและบริการเป็นไปตาม       
ความต้องการของตลาด และผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการมีอิสระในการเลือกซื อสินค้าและบริการได้อย่างเต็มที่ตาม
ความต้องการของตนเอง 
  “ตลาด” หมายถึง ตลาดที่เกี่ยวเนื่องในสินค้าหรือบริการชนิดเดียวกันหรือที่สามารถใช้
ทดแทนกันได้ โดยให้พิจารณาด้านคุณลักษณะ ราคา หรือวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าหรือบริการ และ
ด้านพื นที่ในการจ าหน่ายสินค้า หรือให้บริการ 
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“คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ” หมายถึง องค์กรหรือบุคคลที่ตกลงท างานร่วมกับ กปภ. เพื่อให้บรรลุ

เป้าประสงค์ร่วมกัน หรือเพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยปกติความร่วมมือเป็นการจัดการที่เป็นทางการ
เพ่ือจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หรือเพ่ือส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะอย่าง โดยก าหนดช่วงระยะเวลารวมทั งบทบาทของแต่ละฝ่ายและผลประโยชน์ 
ที่ได้รับอย่างชัดเจน 
  “เจ้าหนี ” หมายถึง หน่วยงานหรือบุคคลที่เป็นเจ้าหนี ที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจโดยปกติของ 
กปภ. ซึ่ง กปภ. จะต้องท าการจ่ายเงินเพ่ือช าระค่าสินค้าหรือบริการเมื่อถึงระยะเวลาตามที่ได้ตกลงกัน 
  “คู่ความร่วมมือ” หมายถึง หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความร่วมมือในการด าเนินการกับองค์กร
ที่จะสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมบางส่วน หรือผู้ร่วมด าเนินการเป็นครั งคราวเมื่อมีเป้าหมายระยะสั น 
ที่สอดคล้องกัน โดยทั่วไปความร่วมมือนี มักไม่มีข้อตกลงหรือรูปแบบที่เป็นทางการ 
  “คู่แข่ง” หมายถึง องค์กรหรือบุคคลที่มีการด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน และอยู่ในพื นที่
ให้บริการเดียวกัน 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  คณะกรรมการ มีบทบาทในการก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้การด าเนินงานของ กปภ. 
อยู่ภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และการบริหารจัดการทางการเงินตามมาตรฐานการรายงาน      
ทางการเงิน โดยค านึงถึงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในบทบาทของรัฐวิสาหกิจเพ่ือการตลาดที่เป็นธรรม 
  คณะอนุกรรมการการก ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมของ กปภ. มีหน้าที่       
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม รวมทั งก ากับดูแล     
ให้การด าเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ตระหนักถึง
ความส าคัญและได้น าแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายนี ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผู้บริหารต้องตระหนักอยู่ เสมอว่าการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี เป็นเรื่องส าคัญยิ่ ง            
ในการด าเนินการตามภารกิจขององค์กร โดยต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม และรายงานผลต่อคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม 
  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องด าเนินงานตามภารกิจ ภายใต้แนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายฉบับนี  
ควบคู่กับการน าข้อก าหนดแห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด 
                               
แนวปฏิบัติในการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม มีดังนี้ 

1. การรับผิดชอบต่อคู่ค้า คู่ความร่วมมือ และ/หรือเจ้าหนี้  
    กปภ. ยึดมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่ความร่วมมือ และ/หรือเจ้าหนี  ทุกรายอย่างเสมอภาค 

และเป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรและตั งอยู่บนพื นฐานของการได้รับผลตอบแทน                
ที่เป็นธรรม ทั ง 2 ฝ่าย จึงก าหนดแนวปฏิบัติที่ดใีนการรับผิดชอบต่อคู่ค้า คู่ความร่วมมือ และ/หรือเจ้าหนี  ดังนี  

1.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับคู่ค้า คู่ความร่วมมือ และ/หรือเจ้าหนี 
อย่างเครง่ครัด และไม่ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

1.2 ให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการคัดเลือกและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่ความ
ร่วมมือ และ/หรือเจ้าหนี ทุกราย 

 

 / 3. ไม่เรียกหรือ ... 
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1.3 ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า คู่ความ
ร่วมมือ และ/หรือเจ้าหนี  

1.4 แจ้งให้คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และ/หรือเจ้าหนี ทราบเพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ 

 

2. การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยต่อต้านการผูกขาดและการเลือกปฏิบัติทางการค้า  
กปภ. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการประปา และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจ

การประปา โดยเชื่อว่ามีคู่แข่งทางการค้าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะท าให้เกิดการพัฒนาทั งมาตรฐานการบริการ
และนวัตกรรม เพ่ือเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับลูกค้า จึงก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการแข่งขัน    
ที่เป็นธรรม โดยต่อต้านการผูกขาดและการเลือกปฏิบัติทางการค้า ดังนี  

2.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี  
2.2 ส่งเสริมการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม โดยต่อต้านการผูกขาดและการเลือกปฏิบัติ

ทางการค้า ตลอดจนไม่ขัดขวางหากภาครัฐเปิดให้มีการแข่งขันในอนาคต 
2.3 ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 
2.4 ไม่พยายามท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง 
 

3. การบริหารจัดการทางการเงินตามเงื่อนไขตลาด 
กปภ. มุ่งเน้นการเข้าถึงและการจัดหาแหล่งเงินทุนอย่างโปร่งใส โดยให้ความส าคัญกับ   

การจัดท าบัญชีการเงินตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ รวมทั งมีการแยกบัญชีการเงินเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
ส าหรับกรณีที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จึงก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทางการเงิน     
ตามเงือ่นไขตลาด ดังนี  

3.1 กปภ. ด าเนินการจัดสรรแหล่งเงินทุนที่ได้จาก เงินรายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
และเงินกู้ อย่างรอบคอบ และคุ้มค่า โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการจัดหาเงินทุนให้
สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของ กปภ. และต้องจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ 
สภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และเป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือน ามาใช้ในการลงทุน
โครงการใหม่ การขยายธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้มีความสะดวกและเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้า 

3.2 กปภ.จัดท าบัญชีการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ได้รับ         
การตรวจสอบและรับรองโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยจัดให้มีการรายงานทางการเงิน     
ตามแนวทางที่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

3.3 กปภ. ก าหนดแนวทางการจัดท าบัญชีเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เพ่ือประโยชน์ใน  
การลงทุนและการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย    
การให้บริการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 
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4. การก าหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและการชดเชย กรณีคู่แข่งและเจ้าหนี้ถูกละเมิด
สิทธิตามกฎหมาย 

กปภ. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแส ในการกระท าผิดต่างๆ 
ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ กปภ. 
ตลอดจนการฝ่าฝืนข้อก าหนดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. โดยสามารถยื่นแจ้ง          
ข้อร้องเรียนหรือเบาะแสต่อประธานกรรมการ กปภ. ผู้ว่าการ กปภ. ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด 
หรือหัวหน้าศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ.  

นอกจากนี  กปภ. ยังจัดให้มีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้อง ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูล   
ในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 โดย กปภ.ก าหนด
ช่องทางรับข้อร้องเรียนและการชดเชย กรณีคู่แข่งและเจ้าหนี ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ดังนี  

1) จดหมาย :  การประปาส่วนภูมิภาค เลขท่ี 72 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1                               
    แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

2) เว็บไซต์ กปภ. :  https://anticor.pwa.co.th/form/add 
3) ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) : 

3.1)  โทรศัพท์สายด่วน 0 2551 8025, 0 2551 8895 (เวลาราชการ) 
3.2)  โทรสาร 0 2551 8023 (เวลาราชการ) 
3.3)  เว็บไซต์ https://anticor.pwa.co.th (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
3.4)  จดหมาย : ส่งถึง ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. เลขที ่72  

 อาคารประปาวิวัฒน์ ชั น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1                             
 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  

4) สายด่วนภาครัฐ (GCC : government contact center) 1111 
5) ศูนย์ด ารงธรรม 1567 

 

5. การต่อต้านทุจริตและรับสินบนที่จะน าไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
การตลาด 

กปภ. ตระหนักและให้ความส าคัญในการผลักดันนโยบายต่อต้านการทุจริตและการรับ
สินบนหรือให้สินบนไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การด าเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส     
เป็นธรรม และเพ่ือให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการต่อต้านการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ   
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ นในองค์กร จึงก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีใน
การต่อต้านทุจริตและรับสินบนที่จะน าไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด ดังนี  

5.1 ไม่ยอมรับต่อการรับสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
5.2 ไม่เรียกรับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด กับบุคคลหรือ

หน่วยงานเกี่ยวข้องกับ กปภ. ที่อาจท าให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม หรือ   
มีเจตนาเพื่อชักน าให้กระท า หรือละเว้นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง หรือเพ่ือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษท่ีไม่พึงได้ 

5.3 หลีกเลี่ยงการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจ หรือร่วมด าเนินภารกิจกับคู่ค้า คู่สัญญา 
คู่ความร่วมมือ ที่มีพฤติการณ์ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า 

5.4 ไม่กระท าการตกลงร่วมกับคู่ค้า คู่สัญญา และคู่ความร่วมมือที่มีพฤติการณ์ หรือส่อ
ว่าจะมีพฤติกรรมให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดข้อจ ากัดหรือเป็นการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางการตลาดกับคู่ค้า หรือคู่สัญญารายอื่น  
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