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ระเบียบการประปาส่วนภมูภิาค 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของการประปาส่วนภมูภิาค 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
-------------- 

 
  โดยที&เป็นการสมควรกําหนดระเบียบปฏิบัติเกี&ยวกับข้อมลูข่าวสารของการประปา    
สว่นภมิูภาค ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญติัข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบญัญัติการประปาส่วนภมิูภาค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้วา่การจงึออกระเบียบไว้ ดงัตอ่ไปนี A 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี Aเรียกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภมิูภาค ว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของ
การประปาสว่นภมิูภาค พ.ศ.๒๕๔๓ ” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี Aให้ใช้บงัคบัตั Aงแตว่นัที&  ๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั&ง หรือหนังสือสั&งการใดซึ&งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี A หรือ           
ที&กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี A ให้ใช้ระเบียบนี Aแทน 
  ข้อ ๔ ให้นําพระราชบญัญัติข้อมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใช้บงัคับ        
ในการดําเนินงานเกี&ยวกบัข้อมลูขา่วสารของการประปาสว่นภมิูภาค 
  ข้อ ๕ ในระเบียบนี A 
  “ข้อมูลข่าวสารของ กปภ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ        
ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที&อยู่ในความครอบครองหรือควบคมุ ดแูลของการประปา            
ส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี&ยวกับการดําเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค หรือ     
ข้อมลูขา่วสารเกี&ยวกบัเอกชน 
  ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาข้อมลูข่าวสารของ กปภ.แต่งตั Aงโดยผู้ ว่าการและ    
ให้มีหน้าที& ดงัตอ่ไปนี A 
   ๖.๑ กําหนดข้อมูลข่าวสาร ที&อยู่ ในความครอบครองของการประปา           
ส่วนภูมิภาคที&ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลข่าวสารที&ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และ     
ข้อมลูขา่วสารที&ไม่ต้องเปิดเผย 
   ๖.๒ ให้คําปรึกษา แนะนํา เกี&ยวกับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ     
ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือให้คําปรึกษา แนะนํา ตามที&พนกังานของ กปภ. หรือ
หน่วยงานของ กปภ. ร้องขอ 
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   ๖.๓ กําหนดเงื&อนไขและวิธีปฏิบัติ  เ กี&ยวกับการให้บริการประชาชน               
ในการเข้าตรวจดขู้อมลูขา่วสารของ กปภ. 
   ๖.๔ พิจารณาและให้ความเห็นชอบเรื&องร้องเรียน 

ข้อ ๗ ให้กองธรุการมีหน้าที&ดําเนินการ ดงันี A 
   ๗.๑ จัดเตรียมเอกสารและข้อมลูข่าวสารของ กปภ.สําหรับการประชุมของ
คณะกรรมการพิจารณาข้อมลูขา่วสารของ กปภ. 
   ๗.๒ รวบรวมข้อมูลข่าวสารของ กปภ. ตามที&คณะกรรมการพิจารณา        
ข้อมลูข่าวสารของ กปภ. กําหนด ส่งลงพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษาและแจ้งหน่วยงานในส่วนภมิูภาค
ทราบ 
   ๗.๓ รวบรวมส่งข้อมลูข่าวสารของ กปภ. ที&ไม่ประสงค์จะเก็บรักษา หรือ      
ครบอายกํุาหนด สง่ให้แก่หอจดหมายเหตแุห่งชาติ 
   ๗.๔ ควบคุมดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสารในส่วนกลาง และดําเนินการตามข้อ 
๙.๑ ถงึ ข้อ ๙.๖  
  ข้อ ๘ ให้หน่วยงานระดับฝ่ายในส่วนกลาง กองควบคุมคุณภาพนํ Aา กองพัฒนา     
แหลง่นํ Aาสํานกังานโครงการควบคมุนํ Aาสญูเสีย สํานกังานประปาเขต สํานกังานประปา กองฝึกอบรม
ภูมิภาค กองเครื&องจักรกลภาค พิจารณาข้อมูลข่าวสารที&หน่วยงานของตนเป็นเจ้าของเรื&องหรือ        
ได้จัดทําขึ Aน หากเข้ากรณีที&จะต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ให้ส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าว            
ให้กองธรุการ ฝ่ายกฎหมายและธรุการ ดําเนินการ 
  หน่วยงานใด เป็นผู้ ครอบครองต้นฉบับข้อมูลข่าวสาร ให้ถือว่าหน่วยงานนั Aน             
เป็นเจ้าของเรื&อง 
  ข้อ  ๙  ใ ห้สํ านักงานประปาเขต สํ านักงานประปา กอง ฝึกอบรมภูมิภาค                   
กองเครื&องจกัรกลภาค พิจารณาข้อมลูข่าวสารที&อยู่ในความครอบครองของตน หากเข้าข่ายที&จะต้อง
จดัให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้ให้ดําเนินการ ดงันี A 
   ๙.๑ ประสานงานเกี&ยวกับการตรวจดูข้อมูลข่าวสารของประชาชน            
อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาขอตรวจด ูหรือคดัลอกข้อมลูข่าวสาร ที&อยู่ในอํานาจหน้าที&
และความรับผิดชอบของ กปภ. 
   ๙.๒ จัดให้มีสถานที&สําหรับประชาชน สามารถใช้ในการค้นหาและศึกษา       
ได้สะดวกตามสมควร 
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๙.๓ จัดทําดรรชนี ที& มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับประชาชนสามารถ            
เข้าตรวจดไูด้เอง หรือเข้าตรวจดดู้วยระบบสารสนเทศผ่านคอมพิวเตอร์ 

๙.๔ จัดหาข้อมูลข่าวสารอื&นใด ที& เ กี&ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน             
ให้ประชาชนผู้ ขอด้วย และต้องแนะนําให้ผู้ ขอข้อมูลข่าวสารอื&นใด ที&อยู่ในความควบคุมดูแล            
ของหน่วยงานแห่งอื&นไปยื&นคําขอตอ่หน่วยงาน ที&ควบคมุข้อมลูขา่วสารนั Aนโดยไม่ชกัช้า 
   ๑๙.๕ กรณีประชาชนขอสําเนาที& เ กี& ยวกับข้อมูลข่าวสาร ให้ อํานวย            
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้ขอ และถ้าประชาชนจะขอให้รับรองสําเนาเอกสาร ให้พนกังานตั Aงแต่ชั Aน 
๕ ขึ Aนไปเป็นผู้ รับรอง 
   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสําเนา หรือสําเนาที&มีคํารับรองถูกต้อง      
ของข้อมลูขา่วสาร ให้เป็นไปตามที&ผู้วา่การกําหนด 
   ๙.๖ ข้อมูลข่าวสารที& มีลักษณะตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ         
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของ กปภ. ดังกล่าวข้างต้น ซึ&ง
ครอบครอง หรือควบคมุ ดแูลข้อมลูขา่วสารนั Aนมีอํานาจสั&งการให้เปิดเผยข้อมลูขา่วสารเป็นการทั&วไป 
หรือเฉพาะแก่บุคคลใดได้ ทั Aงนี Aให้เป็นไปตามเงื&อนไขที&คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของ 
กปภ. กําหนด 
  สําหรับสํานกังานประปาเขต ให้จดัตั Aงศนูย์ข้อมลูขา่วสารของตนขึ Aนด้วย 
  ข้อ ๑๐ ให้ฝ่ายการพนักงาน เป็นผู้ พิจารณาและดําเนินการในการให้ข้อมลูข่าวสาร
ส่วนบคุคลที&อยู่ในความดแูลของ กปภ. โดยดําเนินการตามที&คณะกรรมการพิจารณาข้อมลูข่าวสาร
ของ กปภ. กําหนด 
  ข้อ ๑๑ เมื&อมีข้อร้องเรียนจากประชาชน เกี&ยวกบัการดําเนินการในเรื&องข้อมลูขา่วสาร
ของ กปภ. ให้ส่งข้อร้องเรียนให้กองธุรการ เพื&อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาข้อมลูข่าวสารของ 
กปภ. พิจารณา 
 

ประกาศ  ณ  วนัที&  ๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
วนัชยั  กู้ประเสริฐ 

(นายวนัชยั  กู้ประเสริฐ) 
ผู้วา่การการประปาสว่นภมิูภาค 

 
                                                   
  ๑แก้ไขโดยระเบียบฯ  ฉบบัที&  ๒  ข้อ  ๓  ลงวนัที&  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 




