นโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม
------------------------------------การประปาส่ว นภูมิภ าค (กปภ.) มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความส าคัญ ในการดาเนิน
ภารกิจขององค์กร ภายใต้ กฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งคานึงถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เท่าเทียม ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา คู่ความร่วมมือ และ
เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันกับผู้ที่ประสงค์จะดาเนินการบริการนาประปา หรือขยายระบบประปาเอกชน
รวมทังส่งเสริมการแข่งขันและการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการควบคุมตลาดที่เป็นธรรม
กปภ. จึงกาหนดนโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
กปภ. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ และการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. ในการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการแข่งขันที่เป็นธรรม
2. เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ
กปภ. ได้รับการดูแลสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมาย และตามข้อตกลงที่มีอยู่กับ กปภ. อย่างเป็นธรรม รวมทังเป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ขอความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทังภายในและภายนอกองค์กร
3. เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และดาเนินงานภายใต้กรอบ
กติกาการแข่งขันที่ดี
นิยาม
“การแข่งขันทางการค้า ” หมายถึง การที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย ซึ่งอาจเป็นผู้จาหน่าย
ผู้ผลิต ผู้ส่ง หรือผู้นาเข้า ผู้ซือเพื่อผลิต หรือจาหน่ายสินค้า หรือบริการ อย่างหนึ่งอย่างใด สามารถที่จะกาหนด
ราคาหรือปริมาณการขายสินค้าหรือบริการได้ โดยไม่ถูกจากัดด้วยข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม ให้ต้องระงับ ลด หรือจากัดการบริการ การผลิต การจาหน่ายหรือส่งมอบให้ต่ากว่าความต้องการ
ของตลาด และไม่ ถู ก แทรกแซงในการประกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี ผ ลท าให้ ร าคาสิ น ค้ า และบริ ก ารเป็ น ไปตาม
ความต้องการของตลาด และผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการมีอิสระในการเลือกซือสินค้าและบริการได้อย่างเต็มที่ตาม
ความต้องการของตนเอง
“ตลาด” หมายถึง ตลาดที่เกี่ยวเนื่องในสิ นค้าหรือบริการชนิดเดียวกันหรือที่สามารถใช้
ทดแทนกันได้ โดยให้พิจารณาด้านคุณลักษณะ ราคา หรือวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าหรือบริ การ และ
ด้านพืนที่ในการจาหน่ายสินค้า หรือให้บริการ
/ “คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ” ...

-2“คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ” หมายถึง องค์กรหรือบุคคลที่ตกลงทางานร่ว มกับ กปภ. เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ร่วมกัน หรือเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินการ โดยปกติความร่วมมือเป็นการจัดการที่เป็นทางการ
เพื่อจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หรือเพื่อส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะอย่าง โดยกาหนดช่วงระยะเวลารวมทั งบทบาทของแต่ละฝ่ายและผลประโยชน์
ที่ได้รับอย่างชัดเจน
“เจ้าหนี” หมายถึง หน่วยงานหรือบุคคลที่เป็นเจ้าหนีที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจโดยปกติของ
กปภ. ซึ่ง กปภ. จะต้องทาการจ่ายเงินเพื่อชาระค่าสินค้าหรือบริการเมื่อถึงระยะเวลาตามที่ได้ตกลงกัน
“คู่ความร่วมมือ” หมายถึง หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความร่วมมือในการดาเนินการกับองค์กร
ที่จะสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมบางส่วน หรือผู้ร่วมดาเนินการเป็นครังคราวเมื่อมีเป้าหมายระยะสั น
ที่สอดคล้องกัน โดยทั่วไปความร่วมมือนีมักไม่มีข้อตกลงหรือรูปแบบที่เป็นทางการ
“คู่แข่ง” หมายถึง องค์กรหรือบุคคลที่มีการดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน และอยู่ในพืนที่
ให้บริการเดียวกัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการ มีบทบาทในการกากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ให้การดาเนินงานของ กปภ.
อยู่ ภ ายใต้กฎหมายการแข่งขัน ทางการค้า และการบริห ารจัดการทางการเงินตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน โดยคานึงถึงหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในบทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม
คณะอนุ กรรมการการก ากั บดู แลกิจ การที่ ดีและรั บผิ ดชอบต่อ สั ง คมของ กปภ. มีห น้า ที่
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม รวมทังกากับดูแล
ให้ การดาเนิน การสอดคล้ องกับกฎหมาย ข้อบังคับ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ บริหารและผู้ ปฏิบัติงาน ตระหนักถึง
ความสาคัญและได้นาแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายนีไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งตระหนั ก อยู่ เ สมอว่ า การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายฉบั บ นี เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ยิ่ ง
ในการดาเนินการตามภารกิจขององค์กร โดยต้องจัดให้มีการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม และรายงานผลต่ อคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องดาเนินงานตามภารกิจ ภายใต้แนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายฉบับนี
ควบคู่กับการนาข้อกาหนดแห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด
แนวปฏิบัติในการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม มีดังนี้
1. การรับผิดชอบต่อคู่ค้า คู่ความร่วมมือ และ/หรือเจ้าหนี้
กปภ. ยึดมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่ความร่วมมือ และ/หรือเจ้าหนี ทุกรายอย่างเสมอภาค
และเป็ นธรรม โดยค านึ งถึ งผลประโยชน์ สู งสุ ดขององค์ กรและตั งอยู่ บนพื นฐานของการได้ รั บผลตอบแทน
ที่เป็นธรรม ทัง 2 ฝ่าย จึงกาหนดแนวปฏิบัติที่ดใี นการรับผิดชอบต่อคู่ค้า คู่ความร่วมมือ และ/หรือเจ้าหนี ดังนี
1.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับคู่ค้า คู่ความร่วมมือ และ/หรือเจ้าหนี
อย่างเคร่งครัด และไม่ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
1.2 ให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในการคัดเลือกและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่ความ
ร่วมมือ และ/หรือเจ้าหนีทุกราย
/ 3. ไม่เรียกหรือ ...

-31.3 ไม่เรี ยกหรื อไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุ จริตในการค้ากับคู่ค้ า คู่ความ
ร่วมมือ และ/หรือเจ้าหนี
1.4 แจ้งให้คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และ/หรือเจ้าหนีทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้
2. การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยต่อต้านการผูกขาดและการเลือกปฏิบัติทางการค้า
กปภ. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการประปา และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจ
การประปา โดยเชื่อว่ามีคู่แข่งทางการค้าเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทาให้เกิดการพัฒนาทังมาตรฐานการบริการ
และนวัตกรรม เพื่อเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับลูกค้า จึงกาหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม โดยต่อต้านการผูกขาดและการเลือกปฏิบัติทางการค้า ดังนี
2.1 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
2.2 ส่งเสริมการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม โดยต่อต้านการผูกขาดและการเลือกปฏิบัติ
ทางการค้า ตลอดจนไม่ขัดขวางหากภาครัฐเปิดให้มีการแข่งขันในอนาคต
2.3 ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
2.4 ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
3. การบริหารจัดการทางการเงินตามเงื่อนไขตลาด
กปภ. มุ่งเน้นการเข้าถึงและการจัดหาแหล่งเงินทุนอย่างโปร่งใส โดยให้ความสาคัญกับ
การจัดทาบัญชีการเงินตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ รวมทังมีการแยกบัญชีการเงินเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
สาหรั บกรณีที่จะขอรั บเงิน อุดหนุน จากรัฐ บาล จึงกาหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการบริห ารจัดการทางการเงิน
ตามเงือ่ นไขตลาด ดังนี
3.1 กปภ. ดาเนินการจัดสรรแหล่งเงินทุนที่ได้ จาก เงินรายได้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และเงิน กู้ อย่างรอบคอบ และคุ้มค่า โดยพิจารณาถึงความจาเป็นและความเหมาะสมในการจัดหาเงินทุนให้
สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของ กปภ. และต้องจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพธุรกิจ
สภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และเป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อนามาใช้ในการลงทุน
โครงการใหม่ การขยายธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้มีความสะดวกและเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้า
3.2 กปภ.จั ดท าบั ญชี การเงิ นให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบั ญชี ที่ รั บรองทั่ ว ไป ได้ รั บ
การตรวจสอบและรับ รองโดยส านั กงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยจัดให้มีการรายงานทางการเงิน
ตามแนวทางที่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3.3 กปภ. กาหนดแนวทางการจัดทาบัญชีเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ใน
การลงทุนและการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การให้บริการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554

/ 4. การกาหนด...

-44. การกาหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและการชดเชย กรณีคู่แข่งและเจ้าหนี้ถูกละเมิด
สิทธิตามกฎหมาย
กปภ. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแส ในการกระทาผิดต่างๆ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ กปภ.
ตลอดจนการฝ่ าฝื นข้อกาหนดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. โดยสามารถยื่ นแจ้ง
ข้อร้องเรียนหรือเบาะแสต่อประธานกรรมการ กปภ. ผู้ว่าการ กปภ. ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
หรือหัวหน้าศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ.
นอกจากนี กปภ. ยังจัดให้มีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้อง ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูล
ในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 โดย กปภ.กาหนด
ช่องทางรับข้อร้องเรียนและการชดเชย กรณีคู่แข่งและเจ้าหนีถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ดังนี
1) จดหมาย : การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 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. เลขที่ 72
อาคารประปาวิวัฒน์ ชัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
4) สายด่วนภาครัฐ (GCC : government contact center) 1111
5) ศูนย์ดารงธรรม 1567
5. การต่อต้านทุจริตและรับสินบนที่จะนาไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
การตลาด
กปภ. ตระหนักและให้ความสาคัญในการผลักดันนโยบายต่อต้านการทุจริตและการรับ
สิน บนหรื อให้ สิน บนไปสู่ การปฏิบั ติ โดยยึดมั่นในหลั กธรรมาภิบาล การดาเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส
เป็นธรรม และเพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในการต่อต้านการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ
ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึนในองค์กร จึงกาหนดแนวปฏิบัติที่ดีใน
การต่อต้านทุจริตและรับสินบนที่จะนาไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด ดังนี
5.1 ไม่ยอมรับต่อการรับสินบนทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
5.2 ไม่ เ รี ย กรั บ หรื อ ให้ เ งิ น ทรั พ ย์ สิ น สิ่ ง ของ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด กั บ บุ ค คลหรื อ
หน่วยงานเกี่ยวข้องกับ กปภ. ที่อาจทาให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่ง อย่างใดโดยไม่เป็นธรรม หรือ
มีเจตนาเพื่อชักนาให้กระทา หรือละเว้นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่พึงได้
5.3 หลีกเลี่ยงการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจ หรือร่วมดาเนินภารกิจกับคู่ค้า คู่สัญญา
คู่ความร่วมมือ ที่มีพฤติการณ์ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า
5.4 ไม่กระทาการตกลงร่วมกับคู่ค้า คู่สัญญา และคู่ความร่วมมือที่มีพฤติการณ์ หรือส่อ
ว่าจะมีพฤติกรรมให้สิ นบนแก่เจ้ าหน้ าที่ ที่ อาจก่อให้เกิดข้อจากัดหรือเป็นการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางการตลาดกับคู่ค้า หรือคู่สัญญารายอื่น
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