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บทที่ 1
ความหมาย หน้าที่ และอำนาจองค์กรผู้ใช้น้ำ
การบริหารจัดการน้ำตามหลักสากลและในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้ความสำคัญ
กับการที่ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ อนุรักษ์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการมีส่วนร่วมดังกล่าว
หมายรวมถึงการมีส่วนในการกำหนดนโยบาย การร่วมดำเนินงาน หรือการบังคับใช้กฎหมายด้วย อย่างไรก็ดี
การรวมตั ว ของกลุ่ ม ผู้ ใช้ น้ ำ เป็ น การรวมตั ว ทางธรรมชาติ ซึ่ ง มี ค วามหลากหลายในลั ก ษณะและประเภท
การใช้น้ำ ซึ่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ ำ พ.ศ. 2561 ได้รองรับสิทธิในการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้น้ ำ
เพื่อก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ ำไว้ในส่วนที่ 4 องค์กรผู้ใช้น้ำ โดยมาตรา 38 รองรับการรวมตัวดังกล่าวไว้ ซึ่งการ
จดทะเบี ย นองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ ำ จึ ง เป็ น กลไกที่ กำหนดขึ้ นเพื่ อจะได้ ทราบตั วตนขององค์ กรผู้ ใช้ น้ ำที่ ชั ดเจนและ
เป็นรูปธรรม แต่ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำตามกฎหมายอื่น ซึ่งเป็นการวางหลักเกณฑ์
ในการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรน้ำสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรน้ ำ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ ระดั บ ลุ่ ม น้ ำ และระดั บ องค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ ำ ซึ่ ง สะท้ อ นการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชน เพื่อร่วมกันบริหารทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.1 ความหมายขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ป ระกาศใช้เมื่อวัน ที่ 2 กุมภาพัน ธ์ 2564
ได้ให้ความหมายขององค์กรผู้ใช้น้ำ ดังนี้
“องค์กรผู้ใช้น้ำ” หมายความว่า บุคคลซึ่งใช้น้ำบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกัน
รวมตั ว กั น จดทะเบี ย นก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ดำเนิ น กิ จ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ร่ ว มกั น ในหมู่ ส มาชิ ก เกี่ ย วกั บ การใช้
การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
1.2 หน้าที่และอำนาจองค์กรผู้ใช้น้ำ ดังต่อไปนี้
1. รั ก ษาประโยชน์ ร่ ว มกั น ของสมาชิ ก เกี่ ย วกั บ การใช้ การพั ฒ นา การบริ ห ารจั ด การ
การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำ
2. เสนอแนะ ให้ ข้อมูลหรือความเห็ นต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ
ในเขตลุ่มน้ำตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ำ
3. ดำรงจำนวนผู้ใช้น้ำซึ่งรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำไม่น้อยกว่าสามสิบราย
4. ไม่ดำเนินงานขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรืออาจเป็นภยันอันตรายต่อความ
สงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ
5. เสนอชื่อสมาชิกเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ
6. ประสานงานและดำเนิ น กิจกรรมร่ว มกับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
เกีย่ วกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำ
7. ออกข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น้ำ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรผู้ใช้น้ำ
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บทที่ 2
ประเภทองค์กรผู้ใช้น้ำ
ประเภทขององค์กรผู้ใช้น้ำ สามารถจำแนกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ องค์กรผู้ใช้น้ำแบบบุคคล
ธรรมดาและองค์กรผู้ใช้น้ำแบบรวมตัวกันระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ สามารถ
รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 องค์กรผู้ใช้น้ำแบบบุคคลธรรมดา
ผู้ใช้น้ำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาประสงค์จะรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำต้องเป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. มี ก ารรวมตั ว กั น ของผู้ ใช้ น้ ำ ซึ่ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ห รื อ ที่ ท ำงานอยู่ ใ นเขตลุ่ ม น้ ำ เดี ย วกั น จำนวน
ไม่น้อยกว่าสามสิบราย
2. มีการดำเนินกิจกรรมด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟูหรือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของผู้ใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียง
3. การรวมตัวกันของผู้ใช้น้ำต้องอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกันกับที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กร
ผู้ใช้น้ำ
4. ผู้ใช้น้ ำแต่ล ะรายสามารถร่วมขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ ใช้น้ำได้เพียงแห่งเดียว หรือเป็น
สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำได้เพียงแห่งเดียว เว้นแต่องค์กรผู้ใช้น้ำนั้นได้เลิกการดำเนินงานแล้ว หรือพ้นจากการ
เป็นสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำแห่งนั้นแล้ว
เกิดจากการรวมตัวกันของผู้ใช้น้ำซึ่งมีถิ่นที่อยู่หรือที่ทำการงานอยู่ในเขต
ลุ่มน้ำเดียวกันจำนวนไม่น้อยกว่าสามสิบราย

ผู้ใช้น้ำแบบ
บุคคลธรรมดา

มีการดำเนินกิจกรรมด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ บำรุงรักษา
การฟื้นฟู หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของผู้ใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงกัน
ต้องอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกันกับที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

ผู้ใช้น้ำแต่ละรายสามารถร่วมขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำได้เพียงแห่งเดียว หรือเป็นสมาชิกของ
องค์กรผู้ใช้น้ำได้เพียงแห่งเดียว เว้นแต่องค์กรผู้ใช้น้ำนั้นได้เลิกการดำเนินงานแล้วหรือพ้นจากการเป็น
สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำแห่งนั้นแล้ว
รูปที่ 2.1 ประเภทองค์กรผู้ใช้น้ำแบบบุคคลธรรมดา
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2.2 องค์กรผู้ใช้น้ำแบบรวมตัวกัน
ผู้ ใช้ น้ ำ ที่ ร วมตั ว กั น ระหว่ า งบุ ค คลธรรมดา นิ ติ บุ ค คล หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ ประสงค์ จ ะ
จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. มีการรวมตัวกัน ระหว่างผู้ใช้น้ำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือห้างหุ้ นส่วนสามัญ ซึ่งมี
ถิ่นที่อยู่หรือที่ทำการตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกันจำนวนไม่น้อยกว่าสามสิบราย
2. มีการดำเนินกิจกรรมด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟูหรือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของผู้ใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงกัน
3. การรวมตัวกันของผู้ใช้น้ำต้องอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกันกับที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กร
ผู้ใช้น้ำ
4. ผู้ใช้น้ ำแต่ล ะรายสามารถร่วมขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ ใช้น้ำได้เพียงแห่งเดียว หรือเป็น
สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น เว้นแต่องค์กรผู้ใช้น้ำนั้นได้เลิกการดำเนินงานแล้ว หรือพ้นจาก
การเป็นสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำแห่งนั้นแล้ว

เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างผู้ ใช้น้ำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือห้ างหุ้ นส่ว น
สามัญซึ่งมีถิ่นที่อยู่หรือที่ทำการตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกันจำนวนไม่น้อยกว่าสามสิบราย

ผู้ใช้น้ำแบบรวมตัวกัน
ระหว่างบุคคลธรรมดา
นิติบุคคล หรือ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ

มีการดำเนินกิจกรรมด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ บำรุงรักษา
การฟื้นฟู หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของผู้ใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงกัน
ต้องอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกันกับที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

ผู้ใช้น้ำแต่ละรายสามารถร่วมขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำได้เพียงแห่งเดียว
หรือเป็นสมาชิกขององค์ผู้ใช้น้ำได้เพียงแห่งเดียว เว้นแต่องค์กรผู้ใช้น้ำนั้น
ได้เลิกการดำเนินงานแล้วหรือพ้นจากการเป็นสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำแห่งนั้นแล้ว

รูปที่ 2.2 ประเภทองค์กรผู้ใช้น้ำแบบบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ
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บทที่ 3
การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
การจดทะเบี ย นก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ให้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อการรวมตัว กัน ของผู้ ใช้น้ำซึ่งมีเจตนา
ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ในหมู่สมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำในแต่ละลุ่มน้ำ ให้ตั้งตัวแทนเป็นหนังสือและยื่นคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กร
ผู้ใช้น้ำต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ใ ช้ น้ ำ ซึ่ ง รวมตั ว กั น จดทะเบี ย นก่ อ ตั้ ง องค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ ำ ในกรณี ผู้ ใ ช้ น้ ำ เป็ น
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ให้ระบุรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน และในกรณีที่ผู้ใช้น้ำเป็นนิติบุคคลให้ระบุชื่อนิติบุคคล
2. เลขประจำตั ว ประชาชน ในกรณี ที่ บุ ค คลธรรมดาหรือ ห้ างหุ้ น ส่ ว นสามั ญ เป็ น ผู้ ร วมตั ว กั น
จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
3. เลขทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
4. ที่อยู่ ที่ทำการงาน หรือที่ทำการของผู้ใช้น้ำซึ่งรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
5. ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการดำเนินกิจกรรมด้านการใช้ การพัฒนา การบริหาร
จัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
6. หนั ง สื อ แสดงว่ า เป็ น ผู้ แ ทนนิ ติ บุ ค คลหรื อ เป็ น ผู้ มี อ ำนาจทำการแทนนิ ติ บุ ค คล ในกรณี ที่
นิติบุคคลเป็นผู้รวมตัวกันจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ
7. แผนผังและการอธิบายรายละเอียดประกอบเพื่อแสดงเขตพื้นที่ดำเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ำ
8. ชื่อขององค์กรผู้ใช้น้ำ
9. เหตุผลในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
10. วัตถุประสงค์และกรอบการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ
11. ข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น้ำ (ถ้ามี)
12. ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำ
13. คำยินยอมให้นายทะเบียนเข้าถึงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
เมื่อได้รับคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ ำแล้วนายทะเบียนจะตรวจสอบคำขอ รวมทั้งข้อมูล
เอกสารหรือ หลั ก ฐานว่าถูก ต้อ งและครบถ้ว นหรือ ไม่ ถ้าถูก ต้อ งและครบถ้ ว นจะออกใบรับ คำขอให้ แก่ ผู้ ข อ
จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ แต่หากคำขอไม่ถูกต้ อง หรือยังขาดข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานใด จะแจ้งแก่
ผู้ขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น จะแจ้งผู้ขอ
จดทะเบี ย นก่ อตั้ งองค์ก รผู้ ใช้ น้ ำ ดำเนิ น การแก้ไขเพิ่ ม เติ มคำขอหรือส่ งข้อ มูล เอกสารหรือ หลั กฐานเพิ่ ม เติ ม
ให้ ค รบถ้ ว น ถ้ า เป็ น กรณี ที่ ไม่ อ าจดำเนิ น การได้ ในขณะนั้ น จะบั น ทึ ก ความบกพร่อ งนั้ น ไว้แ ละแจ้ งให้ ผู้ ข อ
จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ ำแก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือจัดส่งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด ในกรณีที่การยื่นคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำมิได้กระทำโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ นายทะเบียนและผู้ขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำจะลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วยกัน
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ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
หรื อ ไม่ จั ด ส่ งข้อ มู ล เอกสารหรื อ หลั กฐานให้ ถู ก ต้ องและครบถ้ ว นภายในระยะเวลาที่ น ายทะเบี ย นกำหนด
ให้ ถื อว่าผู้ ข อจดทะเบี ย นก่ อตั้ งองค์ กรผู้ ใช้ น้ ำไม่ ป ระสงค์จ ะดำเนิ น การต่ อ ไป และนายทะเบี ยนจะจำหน่ าย
เรื่องออกจากสารบบ
ในกรณีที่คำขอจดทะเบี ยนก่อตั้งองค์กรผู้ ใช้น้ำ รวมทั้งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและ
ครบถ้วน นายทะเบียนจะพิจารณาคำขอจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุผลหรือความ
จำเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีก
ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน สิบ ห้ าวัน แต่ต้องมีห นังสื อแจ้งเหตุผ ล หรือความจำเป็นนั้นให้ ผู้ยื่นคำขอทราบ
ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งอนุมัติการขอจดทะเบี ยนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำแล้ว จะออกหนังสือสำคัญ
การจดทะเบี ย นองค์กรผู้ ใช้น้ ำและแจ้งให้ ผู้ ยื่น คำขอทราบเป็นหนังสื อภายในเจ็ดวันนับ แต่วันที่ มีคำสั่ ง และ
ประกาศรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำและเขตพื้นที่ดำเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้ น้ำไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่ผู้ยื่น
คำขอจดทะเบียน หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุมัติการขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ จะมีหนังสือแจ้งคำสั่ง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอทราบ พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคำสั่ง
เมื่อมีการจดทะเบี ยนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำใดแล้ว นายทะเบียนจะจัดส่งคำขอจดทะเบียนก่อตั้ง
องค์กรผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอขององค์กรผู้ใช้น้ำนั้นให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติเพื่อจัดทำเป็นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำต่อไป
ซึ่งมีขั้นตอนการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำตามผัง ดังนี้
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3.1 ขั้นตอนการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

2.ข้อมูล เอกสารและหลักฐาน
- บัญชีรายชื่อผู้ใช้น้ำแบบรวมตัวกัน
- เลขประจำตัวประชาชน
- เลขทะเบียนนิติบคุ คล
- ที่อยู่ ที่ทำการงาน หรือที่ทำการของผู้ใช้น้ำ
- ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่า
มีการดำเนินกิจกรรม
- หนังสือแสดงว่าเป็นผู้แทนนิตบิ คุ คล
- แผนผัง เพื่อแสดงเขตพื้นที่ดำเนินกิจกรรม
- ชื่อขององค์กรผู้ใช้น้ำ
- เหตุผลในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้นำ้
- วัตถุประสงค์และกรอบการดำเนินงาน
- ข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น้ำ (ถ้ามี)
- ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ที่ติดต่อได้
ของผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำ
- คำยินยอมให้นายทะเบียนเข้าถึงข้อมูล

1. ผู้ยื่นคำขอ
- ตัวแทนจากองค์กรผูใ้ ช้น้ำที่เป็นบุคคลธรรมดา
- ตัวแทนจากองค์กรผู้ใช้น้ำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
นิติบุคคล และหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ

3. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน
สถานที่ยื่นคำขอ
- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค
- ยื่นคำขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

4. ตรวจสอบคำขอ

5. นายทะเบียนพิจารณา

คำขอไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน

ให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด

กรณีที่คำขอถูกต้องครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ขยายเวลา
ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน
หรือได้แก้ไขภายในเวลา
ที่กำหนด

ไม่แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน

จำหน่ายออกสารบบ
6. ผลการพิจารณาของนายทะเบียน

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
- ออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียน
- แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
- ประกาศรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำและเขตพื้นที่ดำเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคำขอจดทะเบียน และทางอิเล็กทรอนิกส์

แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบพร้อม
เหตุผลและสิทธิอุทธรณ์

รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

7

3.2 แบบคำขอจดทะเบียนและตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบคำจดทะเบี ย นก่ อ ตั้ ง องค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ ำ ตามกฎกระทรวงองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ ำ พ.ศ. 2564
เป็นแบบฟอร์มที่สำคัญที่จะต้องกรอกข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเอกสาร
หรือหลักฐานขององค์กรผู้ใช้น้ำ โดยในส่วนนี้องค์กรผู้ใช้น้ำจะต้องตั้งตัวแทนเพื่อมาดำเนินการยื่นพร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ดังนี้
1. รายละเอียดการขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
2. บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้ใช้น้ำ ดังนี้
2.1 บัญชีรายชื่อสมาชิกบุคคลธรรมดาขององค์กรผู้ใช้น้ำ
2.2 บัญชีรายชื่อสมาชิกห้างหุ้นส่วนสามัญขององค์กรผู้ใช้น้ำ โดยบัญชีดังกล่าวต้องแสดงชื่อ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ และระบุรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
2.3 บัญชีรายชื่อนิติบุคคลขององค์กรผู้ใช้น้ำ ต้องระบุรายชื่อนิติบุคคล
3. หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ
4. ข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น้ำ (ถ้ามี)
5. เอกสาร หลักฐานอื่นๆ
ทั้งนี้ตัวแทนผู้ใช้น้ำที่ได้รับมอบหมายในการยื่นจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำจะต้องลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

8

3.2.1 แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

ข้อมูลของตัวแทนผู้ใช้น้ำ
ในการยื่นจดทะเบียน
ก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

รูปที่ 3.2 แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 1

9

ส่วนของ
เจ้าหน้าที่

รูปที่ 3.3 แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 2

10

เหตุผลในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
คือสาเหตุของการรวมตัวกันของผู้ใช้น้ำ
ซึ่งอาจจะเกิดจากความต้องการแก้ไข
ปัญหาหรือการพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำในเขตพื้นทีล่ ุ่มน้ำนั้น

รูปที่ 3.4 แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 3

11

วัตถุประสงค์ขององค์กรผู้ใช้น้ำ
คือ แผนการดำเนินงานหลัก
ในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

รูปที่ 3.5 แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 4

12

กรอบการดำเนิ น งานของ
องค์ ก รผู้ ใช้ น้ ำ คื อ กิ จกรรม
การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไป
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

รูปที่ 3.6 แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 5

13

แผนผังต้องแสดงขอบเขต
การดำเนินขององค์กรผู้ใช้น้ำ

รูปที่ 3.7 แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 6

14

จัดทำคำอธิบายพร้อมภาพ
เพื่อแสดงหลักฐานการดำเนิน
กิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ำ

รูปที่ 3.8 แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 7

15

บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้ใช้น้ำ
ประกอบด้วย 3 แบบ ดังนี้
1.บัญชีรายชื่อสมาชิกบุคคล
ธรรมดาขององค์กรผู้ใช้น้ำ
2.บัญชีรายชื่อสมาชิก
ห้างหุ้นส่วนสามัญขององค์กร
ผู้ใช้น้ำ โดยบัญชีดังกล่าว
ต้องแสดง ชื่อห้างหุ้นส่วน
สามัญ และระบุรายชื่อผู้เป็น
หุ้นส่วนทุกคน
3. บัญชีรายชื่อนิติบุคคลของ
องค์กรผู้ใช้น้ำ ต้องระบุรายชื่อ
นิติบุคคล

รูปที่ 3.9 แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 8 - 10
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รูปที่ 3.10 แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 11

17

รูปที่ 3.11 แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 12

3.2.2 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
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แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑
เขียนที่ ......ที่ทำการผู้ใช้น้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทย....
วันที่....7...... เดือน...กุมภาพันธ์... พ.ศ......2564......
ข้าพเจ้า........นายเทพทอง แสนดี........................................................................................
มีที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที.่ .....184...... หมู่ที่ ..........7......... ถนน .................-......
ตำบล/แขวง ........รักไทย.............................อำเภอ/เขต .......ไทยบุรี.................. จังหวัด .....ไทยเจริญ...............
รหัสไปรษณีย์ .... 12150.....หมายเลขโทรศัพท์ ...083-79879823... หมายเลขโทรสาร .........-..................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ......thepthai1234@iiii.com..................................................................................เป็น
 ตัวแทนจากผู้ใช้น้ำซึ่งรวมตัวกันของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลหรือของห้างหุ้นส่วนสามัญ
 ตัวแทนจากผู้ใช้น้ำซึ่งรวมตัวกันระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ
ขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ....ชุมชนหมู่บ้านรักไทย.........................................................................
2. พร้อมกับคำขอนี้ ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ดังนี้
 รายละเอียดการขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
 บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้ใช้น้ำ (จำนวน 3 แบบ)
 หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้แทนนิติบุคคล
(ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ)
 ข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น้ำ (ถ้ามี)
 เอกสารอื่นๆ ....................................................................................................
ลงชื่อ ............นายเทพทอง แสนดี..................................
(..........นายเทพทอง แสนดี..................)
ตัวแทนผู้ใช้น้ำ
ในการยื่นจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

หมายเหตุ : -ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง ที่ต้องการ
-- ตัวแทนผู้ใช้น้ำในการยื่นจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ หมายถึง สมาชิกของผู้ใช้น้ำที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้น้ำให้เป็นตัวแทนในการยื่นคำขอ
จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ตามบัญชีสมาชิกที่แนบมาพร้อมนี้ ทำหน้าที่ ในการยื่นคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำจนแล้วเสร็จ
-- ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำ หมายถึง สมาชิกของผู้ใช้น้ำที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกผู้ใช้น้ำให้เป็นผู้มอี ำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำ
ทำหน้าที่ 1. ประสานงานกับส่วนราชการและเอกชน 2. เป็นผูป้ ระสาน/จัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำประจำปี
3. เป็นผู้แทนในการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกีย่ วกับองค์กรผู้ใช้น้ำ 4. เป็นผู้แทนในการขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้นำ้ ต่อนายทะเบียน

หน้า 1
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(ด้านหลัง)
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
คำขอเลขที่ ..................................................
เลขรับที่ .......................................................
ชื่อ ............................................................... ผู้รับคำขอ
บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่
 ครบ
 ไม่ครบ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.....................
(ลงลายมือชื่อ) ..............................................................
(.........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
............./...................../..................

หน้า 2
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รายละเอียดการขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑
1. ชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ......ชุมชนหมู่บ้านรักไทย......................................................................
2. ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่.... 551............. หมู่ที่ ..... 6.......... ถนน .................-.....................
ตำบล/แขวง .......รักไทย....................................................... อำเภอ/เขต ............ไทยบุรี...................................
จังหวัด ......ไทยเจริญ........................................................... รหัสไปรษณีย์ ..... 12150....................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..... 081 - 6643232................... หมายเลขโทรสาร ............-........................................
3. เหตุ ผ ลในการก่ อ ตั้ งองค์ ก รผู้ ใช้ น้ ำ ......หมู่ บ้ านรักไทยเคยมี ทรัพยากรที่ อุ ดมสมบู รณ์
จนกระทั่ งมี การเปิ ดสั มปทานป่ าไม้ในช่วงปี 2500 – 2505 ซึ่งส่ งผลทำให้ ปั ญหาเกิดความแห้ งแล้ งในพื้ นที่
การเกษตรตั้งแต่ปี 2536 โดยลำห้วยรักไทยที่เคยมีน้ำไหลตลอดปีแห้งขอด น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้อย ส่งผล
ให้ชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อทำไร่เลื่อนลอยมากขึ้น จุดเผาป่าเพื่อเก็บผักหวาน เห็ดเผาะและล่าสัตว์ รวมถึง
การใช้ สารเคมี จำนวนมากอย่ างเข้ มข้น ก่ อให้ เกิ ดผลกระทบด้ านสุ ขภาพของประชาชนในหมู่ บ้ านอย่ างรุนแรง
ประกอบกับผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้ที่ไม่แน่นอนและไม่มีกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าส่งผลให้
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอเป็นหนี้สินมากมาย ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด
เป็นต้น ดังนั้น ชุมชนหมู่บ้านรักไทยได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ฯ จึงได้เกิดการรวมตัวของผู้ใช้น้ำ
ชุมชนหมู่บ้านรักไทยขึน้ ...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

หน้า 3

21
องค์กรผู้ใช้น้ำ 01

4. วัตถุประสงค์และกรอบการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ
4.1 วัตถุประสงค์ขององค์กรผู้ใช้น้ำ ดังนี้
 ด้านการใช้ทรัพยากรน้ำ เพื่อ
อุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศ
จารีตประเพณี
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
คมนาคม
การประปา
การผลิตพลังงาน

การบรรเทาสาธารณภัย
การท่องเที่ยว
กิจการอื่น โปรดระบุ........

 ด้านการพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อ
อุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศ
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
คมนาคม
การประปา

จารีตประเพณี
พาณิชยกรรม
การผลิตพลังงาน

การบรรเทาสาธารณภัย
การท่องเที่ยว
กิจการอื่น โปรดระบุ.........

 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อ
อุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศ
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
คมนาคม
การประปา

จารีตประเพณี
พาณิชยกรรม
การผลิตพลังงาน

การบรรเทาสาธารณภัย
การท่องเที่ยว
กิจการอื่น โปรดระบุ.........

 ด้านการบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำ เพื่อ
อุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศ
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
คมนาคม
การประปา

จารีตประเพณี
พาณิชยกรรม
การผลิตพลังงาน

การบรรเทาสาธารณภัย
การท่องเที่ยว
กิจการอื่น โปรดระบุ.........

 ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ เพื่อ
อุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศ
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
คมนาคม
การประปา

จารีตประเพณี
พาณิชยกรรม
การผลิตพลังงาน

การบรรเทาสาธารณภัย
การท่องเที่ยว
กิจการอื่น โปรดระบุ.........

 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อ
อุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศ
จารีตประเพณี
การบรรเทาสาธารณภัย
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
การท่องเที่ยว
คมนาคม
การประปา
การผลิตพลังงาน
กิจการอื่น โปรดระบุ.........
หมายเหตุ
ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง และ ที่ต้องการ โดยสามารถเลือกวัตถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ด้าน
หน้า 4
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4.2 กรอบการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ มีรายละเอียดดังนี้
การใช้ทรัพยากรน้ำภาคเกษตรกรรม ได้แก่ กิจกรรมดังต่อไปนี้
การปลูกพืช
การเลี้ยงปศุสัตว์
การปลูกหม่อน
การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
กิจกรรมอื่นๆ โปรดระบุ.............................

การทำนาเกลือสมุทร
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การเลี้ยงไหม

การใช้ทรัพยากรน้ำภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ กิจกรรมดังต่อไปนี้
การอุตสาหกรรมในครัวเรือน
การแปรรูปสินค้า
การผลิตพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงาน
การประปา
อุตสาหรรมการท่องเที่ยว* ตาม พ.ร.บ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
บั ญ ชีป ระเภทโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
กิจกรรมอื่นๆ โปรดระบุ.............................
การใช้ทรัพยากรน้ำภาคพาณิชยกรรม ได้แก่ กิจกรรมดังต่อไปนี้
การขายสินค้า
การคมนาคม ขนส่ง สัญจรทางน้ำ
การบริการ อาทิ สนามกอล์ฟ สวนน้ำ ร้านนวดสปา ร้านเสริมสวย ทำเล็บ ทำผม บริการซักรีด
กิจกรรมอื่นๆ โปรดระบุ.............................
การใช้ทรัพยากรน้ำกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ กิจกรรมดังต่อไปนี้
การอุปโภคบริโภค อาทิ ประปาหมู่บ้าน การจัดการน้ำชุมชน
การบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาระบบนิเวศ อาทิ การปลูกป่า ฟื้นฟูป่า การฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง
จารีตประเพณี อาทิ ประเพณีแข่งเรือ ลอยกระทง สงกรานต์
กิจกรรมอื่นๆ โปรดระบุ.............................
*อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ.การท่ องเที่ ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้แก่ 1) ธุรกิจนำเที่ยว 2) ธุรกิจโรงแรม
นักท่องเที่ยว 3) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว 4) ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือ
สินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว 5) ธุรกิจกีฬาสำหรับนักท่องเที่ยว 6) การดำเนินงานนิทรรศการงานแสดง งานออกร้าน การโฆษณา
เผยแพร่ หรือการดำเนินงานอื่นใด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อชักนำหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว
หมายเหตุ
1. สามารถเลือกกิจกรรมได้ไม่เกิน 5 กิจกรรม
2. การเลือกกิจกรรมดังกล่าว มีผลแสดงให้เห็นว่าเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคพาณิชยกรรม
3. กิจกรรมที่ระบุในกิจกรรมอื่นๆ เมื่อเลือกแล้วให้ถือว่าเป็นกิจกรรมการใช้ทรัพยากรน้ำภาคเกษตรกรรม

หน้า 5
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5. แผนผังและการอธิบายรายละเอียดประกอบเพื่อแสดงเขตพื้นที่ดำเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้ำ

หมายเหตุ แผนผังต้องมีรายละเอียด พิกัด และเครื่องหมายที่เป็นสากล ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ และอ้างอิง
สถานที่สำคัญ อาทิ วัด โรงเรียน ถนน

หน้า 6
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6. ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการดำเนินกิจกรรมด้านการใช้ การพัฒนา การบริหาร
จัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
 กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ดังนี้
1.) กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทย

2.) กิจกรรมปลูกป่าและบวชต้นไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทย

หน้า 7
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บัญชีรายชื่อสมาชิกบุคคลธรรมดาขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ...........ชุมชนหมู่บ้านรักไทย..........................................................................................................
ตัวแทนผู้ใช้น้ำ ชื่อ…......นายเทพทอง แสนดี.........เลขบัตรประชาชน................ 1234567890115……………
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่……184.…หมู่ที่ ....... 7....... ถนน………...-..……. ตำบล/แขวง…รักไทย ……......…......
อำเภอ/เขต……ไทยบุรี……....... จังหวัด……ไทยเจริญ…….........…............…...........รหัสไปรษณีย์.... 12150..........
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 184 หมู่ที่ 7 ตำบลรักไทย อำเภอไทยบุรี จังหวัดไทยเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 08379879823
ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ชื่อ……นายวิทวัส รุ่งเรืองผลผลิต………………................................................
เลขบัตรประชาชน. 1234567890114..ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่…465…หมู่ที่ ...8...ถนน…….....-............
ตำบล/แขวง………รักไทย…......อำเภอ/เขต……ไทยบุรี…จังหวัด…ไทยเจริญ…รหัสไปรษณีย์...... 12150...............
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 465 หมู่ที่ 8 ตำบลรักไทย อำเภอไทยบุรี จังหวัดไทยเจริญ หมายเลขโทรศัพท์0817417414
ลำดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1

นายบุญชู ใจใหญ่

2

นางชวนชม บานชื่น

3

นายมานะ แม้นเมือง

4

นายวิทวัส รุ่งเรือง
ผลผลิต

5

นายเทพทอง แสนดี

6

นางแก้วตา ศรีไทย

7

นายฉิม คงนอก

เลขประจำตัว
ประชาชน

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัว
ประชาชน

1234567890111 130 หมู่ที่ 7 ตำบล
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
1234567890112 42/2 หมู่ที่ 6 ตำบล
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
1234567890113 113 หมู่ที่ 6 ตำบล
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
1234567890114 465 หมู่ที่ 8 ตำบล
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
1234567890115 184 หมู่ที่ 7 ตำบลรักไทย
อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
1234567890116 462 หมู่ที่ 8 ตำบลรักไทย
อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
1234567890117 879 หมู่ที่ 6 ตำบล
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150

อาชีพ
เกษตรกร
ประกอบ
ธุรกิจ
ส่วนตัว
เกษตรกร
ประกอบ
ธุรกิจ
ส่วนตัว
เกษตรกร
เกษตรกร
เกษตรกร

ที่ทำการงาน
ลงชื่อ/
(สถานที่ประกอบกิจกรรม ลายนิ้วมือ
ตามอาชีพ)
130 หมู่ที่ 7 ตำบล
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
42/2 หมู่ที่ 6 ตำบล
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
556 หมู่ที่ 7 ตำบล รัก
ไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
141 หมู่ที่ 8 ตำบล
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
184 หมู่ที่ 7 ตำบล
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
462 หมู่ที่ 8 ตำบล
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
879 หมู่ที่ 7 ตำบล
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150

หมายเหตุ : บัญชีรายชื่อนี้มีผลผูกพันในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
1. ระบุชื่อ – นามสกุล ตัวแทนผู้ใช้น้ำ ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำในแบบฟอร์มนี้ จำนวน 1 รายชื่อต่อ 1 องค์กรผู้ใช้น้ำ
2. ลงลายมื อ ชื่ อ หรื อ ประทั บ ลายนิ้ ว มื อ พร้ อ มแนบสำเนาบั ต รประจำตั ว ประชาชน เพื่ อ ยื น ยั น ว่ า เป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ร ผู้ ใ ช้ น้ ำ
และยินยอมให้นายทะเบียนเข้าถึงข้อมูลตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 และเห็นชอบบุคคลตามข้อ 1

หน้า ๘

หน้า 8

26
องค์กรผู้ใช้น้ำ 01

บัญชีรายชื่อสมาชิกบุคคลธรรมดาขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ...........ชุมชนหมู่บ้านรักไทย.........................................................................................................
ตัวแทนผู้ใช้น้ำ ชื่อ…......นายเทพทอง แสนดี.........เลขบัตรประชาชน............. 1234567890115…............…
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่……184.…หมู่ที่ ....... 7....... ถนน………...-..……. ตำบล/แขวง…รักไทย ………............
อำเภอ/เขต……ไทยบุรี……....... จังหวัด……ไทยเจริญ…….........…............……….....รหัสไปรษณีย์.... 12150...........
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 184 หมู่ที่ 7 ตำบลรักไทย อำเภอไทยบุรี จังหวัดไทยเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 08379879823
ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ชื่อ……นายวิทวัส รุ่งเรืองผลผลิต………………................................................
เลขบัตรประชาชน. 1234567890114..ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่…465…หมู่ที่ ...8...ถนน…….....-............
ตำบล/แขวง………รักไทย…......อำเภอ/เขต……ไทยบุรี…จังหวัด…ไทยเจริญ…รหัสไปรษณีย์...... 12150...............
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 465 หมู่ที่ 8 ตำบลรักไทย อำเภอไทยบุรี จังหวัดไทยเจริญ หมายเลขโทรศัพท์0817417414
ลำดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

เลขประจำตัว
ประชาชน

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัว
ประชาชน

ที่ทำการงาน
ลงชื่อ/
(สถานที่ประกอบกิจกรรม ลายนิ้วมือ
ตามอาชีพ)
8 นายพาณิชย์ แก้วมา 1234567890118 142 หมู่ที่ 8 ตำบล
ประกอบ 142 หมู่ที่ 8 ตำบล
รักไทย อำเภอไทยบุรี
ธุรกิจ
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150 ส่วนตัว
จังหวัดไทยเจริญ 12150
9 นายคำแก้ว แก้วขำ
1234567890119 78 หมู่ที่ 7 ตำบลรักไทย เกษตรกร 78 หมู่ที่ 7 ตำบลรักไทย
อำเภอไทยบุรี
อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
จังหวัดไทยเจริญ 12150
10 นางพิลาศ พุ่มสุข
1234567890120 189 หมู่ที่ 6 ตำบล
ประกอบ 189 หมู่ที่ 6 ตำบล
รักไทย อำเภอไทยบุรี
ธุรกิจ
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150 ส่วนตัว
จังหวัดไทยเจริญ 12150
11 นายสุข ไทยเจริญ
1234567890121 789 หมู่ที่ 6 ตำบล
เกษตรกร 789 หมู่ที่ 7 ตำบล
รักไทย อำเภอไทยบุรี
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
จังหวัดไทยเจริญ 12150
12
นายพิษณุ แจ่มใส 1234567890122 63 หมู่ที่ 8 ตำบลรักไทย ประกอบ 63 หมู่ที่ 8 ตำบลรักไทย
อำเภอไทยบุรี
ธุรกิจ อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150 ส่วนตัว จังหวัดไทยเจริญ 12150
13 นายบุญพุทธ ทองมา 1234567890123 215 หมู่ที่ 7 ตำบล
เกษตรกร 215 หมู่ที่ 7 ตำบลรัก
รักไทย อำเภอไทยบุรี
ไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
จังหวัดไทยเจริญ 12150
14 นางชิดชนก แก้วนอก 1234567890124 148/7 หมู่ที่ 6 ตำบล
ประกอบ 148/7 หมู่ที่ 6 ตำบล
รักไทย อำเภอไทยบุรี
ธุรกิจ
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150 ส่วนตัว
จังหวัดไทยเจริญ 12150
หมายเหตุ : บัญชีรายชื่อนี้มีผลผูกพันในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
1. ระบุชื่อ – นามสกุล ตัวแทนผู้ใช้น้ำ ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำในแบบฟอร์มนี้ จำนวน 1 รายชื่อต่อ 1 องค์กรผู้ใช้น้ำ
2. ลงลายมื อ ชื่ อ หรื อ ประทั บ ลายนิ้ ว มื อ พร้ อ มแนบสำเนาบั ต รประจำตั ว ประชาชน เพื่ อ ยื น ยั น ว่ า เป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ร ผู้ ใ ช้ น้ ำ
และยินยอมให้นายทะเบียนเข้าถึงข้อมูลตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 และเห็นชอบบุคคลตามข้อ 1

หน้า 9

อาชีพ

27
องค์กรผู้ใช้น้ำ 01

บัญชีรายชื่อสมาชิกบุคคลธรรมดาขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ...........ชุมชนหมู่บ้านรักไทย....................................................................................................
ผู้แทนผู้ใช้น้ำ ชื่อ…......นายเทพทอง แสนดี.........เลขบัตรประชาชน............. 1234567890115….........…
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่……184.…หมู่ที่ ....... 7....... ถนน………...-..……. ตำบล/แขวง…รักไทย ……….......
อำเภอ/เขต……ไทยบุรี……....... จังหวัด……ไทยเจริญ…….........….........………...รหัสไปรษณีย์.... 12150..........
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 184 หมู่ที่ 7 ตำบลรักไทย อำเภอไทยบุรี จังหวัดไทยเจริญหมายเลขโทรศัพท์08379879823
ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ชื่อ……นายวิทวัส รุ่งเรืองผลผลิต………………………...................................
เลขบัตรประชาชน. 1234567890114..ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่…465…หมู่ที่ ...8...ถนน…….....-........
ตำบล/แขวง………รักไทย…......อำเภอ/เขต……ไทยบุรี…จังหวัด…ไทยเจริญ…รหัสไปรษณีย์...... 12150.........
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 465 หมู่ที่ 8 ตำบลรักไทย อำเภอไทยบุรี จังหวัดไทยเจริญ หมายเลขโทรศัพท์0817417414
ลำดับ
ที่
15

ชื่อ – นามสกุล
นายศุภชัย เพชรศรี

เลขประจำตัวประชาชน
1234567890125

16

นายสมชาย มานะดี

1234567890126

17

นายทองใหญ่ ใจกล้า

1234567890127

18

นางพิศ แสนงาม

1234567890128

19

นายเก่ง แก้วเพิ่ม

1234567890129

20

นายณัฐ ภาคภูมิ

1234567890130

21

นายเลิศ ภาสกร

1234567890131

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัว
ประชาชน

อาชีพ

ที่ทำการงาน
ลงชื่อ/
(สถานที่ประกอบกิจกรรม ลายนิ้วมือ
ตามอาชีพ)
23 หมู่ที่ 6 ตำบลรักไทย เกษตรกร
23 หมู่ที่ 7 ตำบลรักไทย
อำเภอไทยบุรี
อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
จังหวัดไทยเจริญ 12150
81 หมู่ที่ 8 ตำบลรักไทย ประกอบ 81 หมู่ที่ 8 ตำบลรักไทย
อำเภอไทยบุรี
ธุรกิจส่วนตัว อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
จังหวัดไทยเจริญ 12150
561 หมู่ที่ 7 ตำบล
เกษตรกร
561 หมู่ที่ 7 ตำบลรัก
รักไทย อำเภอไทยบุรี
ไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
จังหวัดไทยเจริญ 12150
26 หมู่ที่ 6 ตำบลรักไทย เกษตรกร
26 หมู่ที่ 6 ตำบลรักไทย
อำเภอไทยบุรี
อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
จังหวัดไทยเจริญ 12150
47 หมู่ที่ 6 ตำบลรักไทย ประกอบ
47 หมู่ที่ 7 ตำบลรักไทย
อำเภอไทยบุรี
ธุรกิจส่วนตัว อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
จังหวัดไทยเจริญ 12150
147 หมู่ที่ 8 ตำบล
ประกอบ
147 หมู่ที่ 8 ตำบลรัก
รักไทย อำเภอไทยบุรี
ธุรกิจส่วนตัว ไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
จังหวัดไทยเจริญ 12150
983 หมู่ที่ 7 ตำบล
เกษตรกร
983 หมู่ที่ 7 ตำบลรัก
รักไทย อำเภอไทยบุรี
ไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
จังหวัดไทยเจริญ 12150

หมายเหตุ : บัญชีรายชื่อนี้มีผลผูกพันในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
1. ระบุชื่อ – นามสกุล ตัวแทนผู้ใช้น้ำ ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำในแบบฟอร์มนี้ จำนวน 1 รายชื่อต่อ 1 องค์กรผู้ใช้น้ำ
2. ลงลายมื อ ชื่ อ หรื อ ประทั บ ลายนิ้ ว มื อ พร้ อ มแนบสำเนาบั ต รประจำตั ว ประชาชน เพื่ อ ยื น ยั น ว่ า เป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ร ผู้ ใ ช้ น้ ำ
และยินยอมให้นายทะเบียนเข้าถึงข้อมูลตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 และเห็นชอบบุคคลตามข้อ 1

หน้า 10
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องค์กรผู้ใช้น้ำ 01

บัญชีรายชื่อสมาชิกบุคคลธรรมดาขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ...........ชุมชนหมู่บ้านรักไทย.....................................................................................................
ผู้แทนผู้ใช้น้ำ ชื่อ…......นายเทพทอง แสนดี.........เลขบัตรประชาชน............. 1234567890115………...…
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่……184.…หมู่ที่ ....... 7....... ถนน………...-..……. ตำบล/แขวง…รักไทย ……….......
อำเภอ/เขต……ไทยบุรี……....... จังหวัด……ไทยเจริญ…….........….....………...รหัสไปรษณีย์.... 12150..............
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 184 หมู่ที่ 7 ตำบลรักไทย อำเภอไทยบุรี จังหวัดไทยเจริญหมายเลขโทรศัพท์08379879823
ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ชื่อ……นายวิทวัส รุ่งเรืองผลผลิต………………………...................................
เลขบัตรประชาชน. 1234567890114..ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่…465…หมู่ที่ ...8...ถนน…….....-........
ตำบล/แขวง………รักไทย…......อำเภอ/เขต……ไทยบุรี…จังหวัด…ไทยเจริญ…รหัสไปรษณีย์......12150.............
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 465หมู่ที่ 8 ตำบลรักไทย อำเภอไทยบุรี จังหวัดไทยเจริญ หมายเลขโทรศัพท์081-7417414
ลำดับ
ที่
22

ชื่อ – นามสกุล

เลขประจำตัว
ประชาชน

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัว
ประชาชน

นางพิศสมัย เทวเลิศ

อาชีพ

ที่ทำการงาน
ลงชื่อ/
(สถานที่ประกอบกิจกรรม ลายนิ้วมือ
ตามอาชีพ)
716 หมู่ที่ 6 ตำบลรักไทย
อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
643 หมู่ที่ 7 ตำบลรักไทย
อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
34 หมู่ที่ 8 ตำบลรักไทย
อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
16/11 หมู่ที่ 7 ตำบลรัก
ไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
59/1 หมู่ที่ 6 ตำบลรัก
ไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
39 หมู่ที่ 7 ตำบลรักไทย
อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
99 หมู่ที่ 8 ตำบลรักไทย
อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150

1234567890132 716 หมู่ที่ 6 ตำบล
ประกอบ
รักไทย อำเภอไทยบุรี
ธุรกิจ
จังหวัดไทยเจริญ 12150 ส่วนตัว
23 นายศักดิ์ ปาลิกา
1234567890133 643 หมู่ที่ 6 ตำบล
เกษตรกร
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
24
นายทิพย์ พันธ์แสง 1234567890134 34 หมู่ที่ 8 ตำบลรักไทย ประกอบ
อำเภอไทยบุรี
ธุรกิจ
จังหวัดไทยเจริญ 12150 ส่วนตัว
25 นายเทิดพงษ์ สุขเสน
1234567890139 16/11 หมู่ที่ 7 ตำบล
เกษตรกร
รักไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
26 นางสาวพิมพาดา
1234567890140 59/1 หมู่ที่ 6 ตำบล
ประกอบ
ชนานันท์
รักไทย อำเภอไทยบุรี
ธุรกิจ
จังหวัดไทยเจริญ 12150 ส่วนตัว
27 นางสุขแสน แม้นแก้ว
1234567890141 39 หมู่ที่ 6 ตำบลรักไทย เกษตรกร
อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ 12150
28 นางชวพร กรวิทย์
1234567890142 99 หมู่ที่ 8 ตำบลรักไทย ประกอบ
อำเภอไทยบุรี
ธุรกิจ
จังหวัดไทยเจริญ 12150 ส่วนตัว
หมายเหตุ : บัญชีรายชื่อนี้มีผลผูกพันในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
1. ระบุชื่อ – นามสกุล ตัวแทนผู้ใช้น้ำ ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำในแบบฟอร์มนี้ จำนวน 1 รายชื่อต่อ 1 องค์กรผู้ใช้น้ำ
2. ลงลายมื อ ชื่ อ หรื อ ประทั บ ลายนิ้ ว มื อ พร้ อ มแนบสำเนาบั ต รประจำตั ว ประชาชน เพื่ อ ยื น ยั น ว่ า เป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ ำ
และยินยอมให้นายทะเบียนเข้าถึงข้อมูลตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 และเห็นชอบบุคคลตามข้อ 1

หน้า 11
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องค์กรผู้ใช้น้ำ 01

บัญชีรายชื่อสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ำ (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)
ชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ...........ชุมชนหมู่บ้านรักไทย.........................................................................................................
ตัวแทนผู้ใช้น้ำ ชื่อ…......นายเทพทอง แสนดี.........เลขบัตรประชาชน............. 1234567890115……….…..…
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่……184.…หมู่ที่ ....... 7....... ถนน………...-..……. ตำบล/แขวง…รักไทย ………............
อำเภอ/เขต……ไทยบุรี……....... จังหวัด……ไทยเจริญ……..................………...รหัสไปรษณีย์.... 12150...................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 184 หมู่ที่ 7 ตำบลรักไทย อำเภอไทยบุรี จังหวัดไทยเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 08379879823
ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ชื่อ……นายวิทวัส รุ่งเรืองผลผลิต……………………….......................................
เลขบัตรประชาชน. 1234567890114..ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่…465…หมู่ที่ ...8...ถนน…….....-............
ตำบล/แขวง………รักไทย…......อำเภอ/เขต……ไทยบุรี…จังหวัด…ไทยเจริญ…รหัสไปรษณีย์...... 12150...............
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 465 หมู่ที่ 8 ตำบลรักไทย อำเภอไทยบุรี จังหวัดไทยเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 0817417414
ลำดับ ชื่อห้างหุ้นส่วน ชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน
ที่อยู่ตามบัตร
ที่
สามัญ
ประจำตัวประชาชน
หจก. เห็ดเจริญ นายปริญญา
บ้านรักไทย พลพญา
จำกัด

อาชีพ

ที่ทำการงาน

ลงชื่อ/
(สถานที่ประกอบกิจกรรม ลายนิ้วมือ
ตามอาชีพ)

1234567890135 732 หมู่ที่ 7 ตำบล ประกอบ 732 หมู่ที่ 7 ตำบลรัก
รักไทย อำเภอไทยบุรี ธุรกิจ
ไทย อำเภอไทยบุรี
จังหวัดไทยเจริญ
ส่วนตัว
จังหวัดไทยเจริญ
12150
12150
หจก. เห็ดเจริญ นางรัชนก
1234567890136 11 หมู่ที่ 6 ตำบลรัก ประกอบ 732 หมู่ที่ 7 ตำบลรัก
บ้านรักไทย พิมพา
ไทย อำเภอไทยบุรี
ธุรกิจ
ไทย อำเภอไทยบุรี
จำกัด
จังหวัดไทยเจริญ
ส่วนตัว
จังหวัดไทยเจริญ
12150
12150
หจก. เห็ดเจริญ นายศรีเมือง 1234567890137 14 หมู่ที่ 6 ตำบลรัก ประกอบ 732 หมู่ที่ 7 ตำบลรัก
บ้านรักไทย ทองเด่น
ไทย อำเภอไทยบุรี
ธุรกิจ
ไทย อำเภอไทยบุรี
จำกัด
จังหวัดไทยเจริญ
ส่วนตัว
จังหวัดไทยเจริญ
12150
12150
หจก. เห็ดเจริญ นายพล พล
1234567890138 71 หมู่ที่ 8 ตำบลรัก ประกอบ 732 หมู่ที่ 7 ตำบลรัก
บ้านรักไทย รอด
ไทย อำเภอไทยบุรี
ธุรกิจ ไทย อำเภอไทยบุรี
จำกัด
จังหวัดไทยเจริญ
ส่วนตัว
จังหวัดไทยเจริญ
12150
12150
หมายเหตุ : บัญชีรายชื่อนี้มีผลผูกพันในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
1. ระบุชื่อ – นามสกุล ตัวแทนผู้ใช้น้ำ ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำในแบบฟอร์มนี้ จำนวน 1 รายชื่อต่อ 1 องค์กรผู้ใช้น้ำ
2. ลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิว้ มือ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันว่าเป็นสมาชิกขององค์กร ผู้ใช้น้ำ
และยินยอมให้นายทะเบียนเข้าถึงข้อมูลตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 และเห็นชอบบุคคลตามข้อ 1

หน้า 12
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องค์กรผู้ใช้น้ำ 01

บัญชีรายชื่อขององค์กรผู้ใช้น้ำ (นิติบุคคล)
ชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ...........ชุมชนหมู่บ้านรักไทย......................................................................................................
ตัวแทนผู้ใช้น้ำ ชื่อ…......นายเทพทอง แสนดี.........เลขบัตรประชาชน............. 1234567890115…….......…
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่……184.…หมู่ที่ ....... 7....... ถนน………...-..……. ตำบล/แขวง…รักไทย ………........
อำเภอ/เขต……ไทยบุรี……....... จังหวัด……ไทยเจริญ…….........…...........……...รหัสไปรษณีย์.... 12150............
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 184 หมู่ที่ 7 ตำบลรักไทย อำเภอไทยบุรี จังหวัดไทยเจริญหมายเลขโทรศัพท์08379879823
ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ชื่อ……นายวิทวัส รุ่งเรืองผลผลิต………………………....................................
เลขบัตรประชาชน. 1234567890114..ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่…465…หมู่ที่ ...8...ถนน…….....-.........
ตำบล/แขวง………รักไทย…......อำเภอ/เขต……ไทยบุรี…จังหวัด…ไทยเจริญ…รหัสไปรษณีย์...... 12150...........
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 465 หมู่ที่ 8 ตำบลรักไทย อำเภอไทยบุรี จังหวัดไทยเจริญ หมายเลขโทรศัพท์0817417414
ลำดับ
ที่
1

ชื่อนิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติ
บุคคล

บริษัท ท่องเที่ยวรัก 3033293054
ไทย จำกัด

ที่อยู่สถานที่ประกอบกิจการ

ชื่อ-นามสกุล
ผู้แทนนิติบุคคล

เลขประจำตัวประชาชน
ผู้แทนนิติบุคคล

325 หมู่ที่ 6 ตำบลรักไทย นายนิเวศ บุญถิ่น
อำเภอไทยบุรี จังหวัดไทย
เจริญ 12150

1234567891035

หมายเหตุ : บัญชีรายชื่อนี้มีผลผูกพันในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
1. ระบุชื่อ – นามสกุล ตัวแทนผู้ใช้น้ำ ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำในแบบฟอร์มนี้ จำนวน 1 รายชื่อต่อ 1 องค์กรผู้ใช้น้ำ
2. ลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิว้ มือ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันว่าเป็นสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำ
และยินยอมให้นายทะเบียนเข้าถึงข้อมูลตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 และเห็นชอบบุคคลตามข้อ 1

หน้า 13

ลงชื่อ/ลายนิ้วมือ
ผู้มีอำนาจทำการ
แทนนิติบุคคล
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หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้แทนนิติบุคคล
ติดอากร
แสตมป์
30 บาท

เขียน …บริษัท ท่องเที่ยวรักไทย จำกัด…..
วันที่ …7… เดือน …กุมภาพันธ์… พ.ศ…2564.....

บริษัท ท่องเที่ยวรักไทย จำกัด
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า………………………………………………………..................................................................….
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ …........…11......…. ตรอก/ซอย …....…-...…..ถนน .....…-…..... หมู่ที่ ….....6.….........
ตำบล/แขวง ………รักไทย.......….. อำเภอ/เขต ………ไทยบุรี....…………. จังหวัด ……..…..ไทยเจริญ .….......…….
โดยมี ……นายสุ ช าติ เกิดมั่ น ……………......................................................................................................
เป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ /เอการ
หรือหลักฐานการจัดตั้งนิติบุคคลอื่น เลขที่ .…3033293054....… ลงวันที่ …...27 เมษายน 2560…..........
ขอมอบอำนาจและแต่งตั้งให้ นายชีวิน หาญบรรเทา........เป็นผู้ดำเนินกิจการและมีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้า
ในการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำพ.ศ. 2564 ทั้งนี้โดยให้ นายชีวิน หาญบรรเทา...
เป็นผู้แทนนิติบุคคลในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ใช้น้ำ ตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖4
การใดที่ผู้ดำเนินกิจการและผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวได้กระทำไป ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ
นี้ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ……7 กุมภาพันธ์ 2564......……

ประทับตราสำคัญ
ของนิติบคุ คล

ลงชื่อ …………………………………... ผูม้ อบอำนาจและแต่งตั้ง
( ………………………………….) ผู้แทนนิติบุคคล

(ถ้ามี)

ลงชื่อ …………………………………... ผู้มอบอำนาจและแต่งตั้ง
( ………………………………….) ผู้แทนนิติบุคคล

กรรมการ
นิติบุคคลผู้มีอำนาจลง
นามผูกพัน

ลงชื่อ ………………………………..….. ผู้รับมอบอำนาจ
( ………………………………….)
ลงชื่อ …………………………..……….. พยาน
( ………………………………….)
ลงชื่อ …………………………..……….. พยาน
( ………………………………….)
หมายเหตุ : ให้แนบสำเนาบัตรผู้มอบอำนาจ สำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ และหนังสือรับรองการจดทะเบียน/เอกสาร
หรือหลักฐานการจัดตั้งนิติบุคคลอื่นแสดงชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลฉบับล่าสุดด้วย
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หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้แทนห้างหุ้นส่วนสามัญ
ติดอากร
แสตมป์
30 บาท

เขียน …หจก. เห็ดเจริญบ้านรักไทย จำกัด..
วันที่ …7… เดือน …กุมภาพันธ์… พ.ศ…2564.....

หจก. เห็ดเจริญบ้านรักไทย
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า………………………………………………………..................................................................….
จำกัด ตรอก/ซอย …....…-...…..ถนน .....…-…..... หมู่ที่ ….....7.….........
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ …........…732......….
ตำบล/แขวง ………รักไทย.......….. อำเภอ/เขต ………ไทยบุรี....…………. จังหวัด ……..…..ไทยเจริญ.….......…….
โดยมี ……นายปริญญา พลพญา……………......................................................................................................
เป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ .…3033293054....… ลงวันที่ …...27 เมษายน 2560….......... ขอมอบอำนาจและแต่งตั้งให้ นายชีวิน
หาญบรรเทา........เป็นผู้ดำเนินกิจการและมีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้าในการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำพ.ศ. 2564 ทั้งนี้โดยให้ นายชีวิน หาญบรรเทา... เป็นผู้แทนนิติบุคคลในการดำเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ใช้น้ำ ตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖4
การใดที่ผู้ดำเนินกิจการและผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวได้กระทำไป ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ
นี้ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ……7 กุมภาพันธ์ 2564......……
ประทับตราสำคัญ
ของนิติบคุ คล

ลงชื่อ …………………………………... ผูม้ อบอำนาจและแต่งตั้ง
( ………………………………….) ผู้แทนนิติบุคคล

(ถ้ามี)

ลงชื่อ …………………………………... ผู้มอบอำนาจและแต่งตั้ง
( ………………………………….) ผู้แทนนิติบุคคล

กรรมการ
นิติบุคคลผู้มีอำนาจลง
นามผูกพัน

ลงชื่อ ………………………………..….. ผูร้ บั มอบอำนาจ
( ………………………………….)
ลงชื่อ …………………………..……….. พยาน
( ………………………………….)
ลงชื่อ …………………………..……….. พยาน
( ………………………………….)
หมายเหตุ : ให้แนบสำเนาบัตรผู้มอบอำนาจ สำเนาบัตรผู้รับมอบอำนาจ และหนังสือรับรองการจดทะเบียน
แสดงชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วนสามัญ ฉบับล่าสุดด้วย
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บทที่ 4
การดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ
4.1 การรายงานผลการดำเนินงาน
องค์กรผู้ใช้น้ำต้องดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และกรอบการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำที่ได้แจ้งไว้
พร้อมกับคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ และดำเนินงานให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนด และต้อง
รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อนายทะเบียนปีละหนึ่งครั้ง ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี และจะต้อง
ได้ รั บ การรั บ รองจากสมาชิ ก ในองค์ ก รผู้ ใช้ น้ ำจำนวนไม่ น้ อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของสมาชิ ก ที่ มี อ ยู่ ซึ่ งรายงานต้ อ ง
ประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้
1 การดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำในรอบปีที่ผ่านมา
2 พื้นที่ดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ
3 ระยะเวลาการดำเนินงาน
4 ความก้าวหน้าการดำเนินงานหรือผลที่ได้จากการดำเนินงาน
5 ปัญหาหรืออุปสรรค
6 แนวทางหรือแผนการปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่องค์กรผู้ใช้น้ำ ได้กำหนดให้มีการจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
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4.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานและตัวอย่างการกรอกข้อมูล
4.2.1 แบบรายงานผลการดำเนินงาน

รูปที่ 4.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 1
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รูปที่ 4.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 2
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ส่วนของ
เจ้าหน้าที่

รูปที่ 4.3 แบบรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 3
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4.2.2 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
องค์กรผู้ใช้น้ำ 03

รายงานผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ
องค์กรผู้ใช้น้ำ ...............องค์กรผู้ใช้น้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทย....................................................................................
หนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำทะเบียนเลขที่ ..XXXXXXXXXXXXX..................................................
ขอรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำประจำปี ....2564........................... ต่อนายทะเบียน ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์และกรอบการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ
วัตถุประสงค์
องค์กรผู้ใช้น้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ำดำเนินกิจการ
ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการประกอบอาชีพและช่วยเหลือส่วนรวม ดังนี้ :
1. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านรักไทย
2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์และลดปัญหาการใช้สารเคมีทางเกษตร
3. เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาหนี้สิน
4. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในการประกอบอาชีพของประชาชนในหมู่บ้านรักไทย
5. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในพื้นที่หมู่บ้านรักไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์
6. เพื่อควบคุมดูแลให้การใช้น้ำของสมาชิกเกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดที่สามารถกระทำได้
กรอบการดำเนินงาน
1. กิจกรรมเพาะเห็ดเกษตรอินทรีย์และสวนสมุนไพรอินทรีย์
2. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และโฮมสเตย์
3. กิจกรรมวิสาหกิจชุมชนที่พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น
เห็ดเผาะกระป๋อง การทำลูกชิ้นเห็ดนางฟ้า เห็ดสวรรค์ แหนมเห็ด น้ำพริกเผาเห็ดหอม เยลลี่เห็ด เป็นต้น
4. กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสวนสมุนไพรอินทรีย์ โดยชุมชนพัฒนาสมุนไพรที่มีอยู่ เช่น ส้มซ่า
มะขามเปียก ว่านหางจระเข้ ขมิ้นขัดผิว ใบบัวบก เป็นต้น นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ผิวหน้า และ
การเปิดสปาชุมชนที่ชื่อว่า “บ้านรักไทยสปา” เพื่อบริการแก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว
5. กิจกรรมธนาคารชุมชนหมู่บ้านรักไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในการประกอบอาชีพ
6. กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทย
7. กิจกรรมปลูกป่าและบวชต้นไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทย
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๒. การดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำในรอบปีที่ผา่ นมา
1. กิจกรรมเพาะเห็ดเกษตรอินทรีย์และสวนสมุนไพรอินทรีย์
- กิจกรรมเพาะเห็ดเกษตรอินทรีย์ มีการสร้างโรงเรือนเพิ่มขึ้นจำนวน 3 โรงเรือน ผลผลิตเพิ่มขึ้น
จำนวน 5.5 ตัน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 160,000 บาท มีสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 21 ครัวเรือน
- กิจกรรมสวนสมุนไพรอินทรีย์ มีพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรเพิ่มขึ้น จำนวน 190 ไร่ ผลผลิตเพิ่มขึ้น
จำนวน 10 ตัน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 330,000 บาท มีสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 33 ครัวเรือน
2. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และโฮมสเตย์
- กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีมักคุเทศก์ชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวน 8 คน นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
จำนวน 120 คน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 18,000 บาท
- กิจกรรมโฮมสเตย์ มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจำนวน 120 คน จำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นจำนวน 20 ห้อง
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 120,000 บาท และมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 10 ครัวเรือน
3. กิจกรรมวิสาหกิจชุมชนที่พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น
เห็ดเผาะกระป๋อง การทำลูกชิ้นเห็ดนางฟ้า เห็ดสวรรค์ แหนมเห็ด น้ำพริกเผาเห็ดหอม เยลลี่เห็ด เป็นต้น
- กิจกรรมวิสาหกิจชุมชนที่พัฒนาอาชีพ มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 3 ผลิตภัณฑ์ คือ ข้าวเกรียบเห็ด เห็ด
แช่น้ำปลา และหมูยอเห็ด สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 160,000 บาท และมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 35 ครัวเรือน
4. กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสวนสมุนไพรอินทรีย์ โดยชุมชนพัฒนาสมุนไพรที่มีอยู่ เช่น ส้มซ่า
มะขามเปียก ว่านหางจระเข้ ขมิ้นขัดผิว ใบบัวบก เป็นต้น นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ผิวหน้า และ
การเปิดสปาชุมชนที่ชื่อว่า “บ้านรักไทยสปา” เพื่อบริการแก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว
- กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสวนสมุนไพรอินทรีย์ มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิม 3 ผลิตภัณฑ์ คือ
โฟมล้ างหน้ าจากตะไคร้ สเปย์ ลดผมล่ วงจากขิ ง โทนเนอร์ จากผลฟั กข้ าว สร้ างรายได้ เพิ่ มขึ้ น 70,000 บาท
และมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 36 ครัวเรือน
- กิจกรรมสปาชุมชน “บ้านรักไทยสปา” มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 92 คน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 118,000
บาท และมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 14 ครัวเรือน
5. กิจกรรมธนาคารชุมชนหมู่บ้านรักไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในการประกอบอาชีพ
- กิจกรรมธนาคารชุมชนหมู่บ้านรักไทย มีรายได้จากการขายหุ้นให้กับสมาชิกเพิ่มขึ้น 500,000 บาท
มีรายได้ จากดอกเบี้ ยเงินกู้ ยื มของสมาชิ กเพิ่ มขึ้ น 90,000 บาท และมี สมาชิ กที่ เข้ าร่วมกิ จกรรมเพิ่ มขึ้น 140
ครัวเรือน
6. กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทย
- กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ มีจำนวนฝายชะลอน้ำเพิ่มขึ้น 100 ฝาย สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้
36,253 ลบ.ม. และมีสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 148 ครัวเรือน
- กิจกรรมป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ มีแนวป้องกันไฟป่าเพิ่มขึ้น 300 ไร่และมีสมาชิกที่เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 148 ครัวเรือน
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7. กิจกรรมปลูกป่าและบวชต้นไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทย
- กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ มีพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มขึ้น 600 ไร่ ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นจำนวน 15,000 ต้น
และมีสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 148 ครัวเรือน
- กิจกรรมบวชต้นไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ มีพื้นที่บวชป่าเพิ่มขึ้น 150 ไร่ จำนวนต้นไม้ที่บวชเพิ่มขึ้น 500
ต้น และมีสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 148 ครัวเรือน
๓. พืน้ ที่ดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ
พื้นที่ดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทยมีพื้นที่จำนวน 16,281 ไร่ โดย
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อ่างเก็บน้ำห้วยรักไทย ม.3
ทิศใต้
ติดต่อกับ วัดบ้านรักไทย ม.8
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ที่ทำการ อบต.รักไทย ม.6
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านรักไทย ม.1
๔. ระยะเวลาการดำเนินงาน
12 เดือน
๕. ความก้าวหน้าการดำเนินงานหรือผลที่ได้จากการดำเนินงาน
1. กิจกรรมเพาะเห็ดเกษตรอินทรีย์และสวนสมุนไพรอินทรีย์
กิจกรรมเพาะเห็ดเกษตรอินทรีย์
รายการ
ปี 2563
โรงเรือน
12 โรงเรือน
ผลผลิต
15 ตัน
รายได้
220,000 บาท
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
43 ครัวเรือน

ปี 2564
15 โรงเรือน
20.5 ตัน
380,000 บาท
64 ครัวเรือน

กิจกรรมสวนสมุนไพรอินทรีย์
รายการ
พื้นที่เพาะปลูกสมุนไพร
ผลผลิต
รายได้
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม

ปี 2564
395 ไร่
29 ตัน
780,000 บาท
53 ครัวเรือน

ปี 2563
205 ไร่
19 ตัน
450,000 บาท
20 ครัวเรือน
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2. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และโฮมสเตย์
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
รายการ
ปี 2563
มักคุเทศก์ชุมชน
14 คน
นักท่องเที่ยว
200 คน
รายได้
30,000 บาท
กิจกรรมโฮมสเตย์
รายการ
ปี 2563
นักท่องเที่ยว
200 คน
ห้องพัก
36 ห้อง
รายได้
200,000 บาท
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
18 ครัวเรือน

ปี 2564
22 คน
320 คน
48,000 บาท
ปี 2564
320 คน
56 ห้อง
320,000 บาท
28 ครัวเรือน

3. กิจกรรมวิสาหกิจชุมชนที่พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ โดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
อินทรีย์ เช่น เห็ดเผาะกระป๋อง การทำลูกชิ้นเห็ดนางฟ้า เห็ดสวรรค์ แหนมเห็ด น้ำพริกเผาเห็ดหอม เยลลี่เห็ด เป็นต้น
รายการ

ปี 2563
ปี 2564
ผลผลิต
6 ผลิตภัณฑ์
9 ผลิตภัณฑ์
รายได้
190,000 บาท
350,000 บาท
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
40 ครัวเรือน
75 ครัวเรือน
4. กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสวนสมุนไพรอินทรีย์ โดยชุมชนพัฒนาสมุนไพรที่มีอยู่ เช่น ส้มซ่า
มะขามเปียก ว่านหางจระเข้ ขมิ้นขัดผิว ใบบัวบก เป็นต้น นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ผิวหน้า และ
การเปิดสปาชุมชนที่ชื่อว่า “บ้านรักไทยสปา” เพื่อบริการแก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว
กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสวนสมุนไพรอินทรีย์
รายการ
ปี 2563
ปี 2564
ผลผลิต
5 ผลิตภัณฑ์
8 ผลิตภัณฑ์
รายได้
285,000 บาท
355,000 บาท
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
32 ครัวเรือน
68 ครัวเรือน
กิจกรรมสปาชุมชน “บ้านรักไทยสปา”
รายการ
ปี 2563
ปี 2564
ผู้ใช้บริการ
290 คน
382 คน
รายได้
132,000 บาท
250,000 บาท
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
11 ครัวเรือน
25 ครัวเรือน
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5. กิจกรรมธนาคารชุมชนหมู่บ้านรักไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในการประกอบอาชีพ
รายการ
ปี 2563
ปี 2564
รายได้จากการขายหุ้นให้กับสมาชิก
1,000,000 บาท
1,500,000 บาท
รายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสมาชิก
360,000 บาท
450,000 บาท
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
340 ครัวเรือน
480 ครัวเรือน
6. กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทย
กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ
รายการ
ฝายชะลอน้ำ
ปริมาณน้ำ
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม

ปี 2563
100 ฝาย
27,206 ลบ.ม.
302 ครัวเรือน

ปี 2564
200 ฝาย
63,459 ลบ.ม.
450 ครัวเรือน

กิจกรรมป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ
รายการ
แนวป้องกันไฟป่า
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม

ปี 2563
500 ไร่
302 ครัวเรือน

ปี 2564
800 ไร่
450 ครัวเรือน

7. กิจกรรมปลูกป่าและบวชต้นไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทย
กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำ
รายการ
พื้นที่ปลูกป่า
จำนวนต้นไม้
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม

ปี 2563
700 ไร่
30,000 ต้น
302 ครัวเรือน

ปี 2564
1,300 ไร่
45,000 ต้น
450 ครัวเรือน

กิจกรรมบวชต้นไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ
รายการ
พื้นที่บวชป่า
จำนวนต้นไม้
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม

ปี 2563
450 ไร่
1,200 ต้น
302 ครัวเรือน

ปี 2564
600 ไร่
1,700 ต้น
450 ครัวเรือน
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6. ปัญหาหรืออุปสรรค
1. ลำห้วยรักไทยในปัจจุบันบางช่วงยังอยู่ในสภาพตื้นเขิน เนื่องจากมีจำนวนดินตะกอนทับถมจำนวนมาก
2. การเกิดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากมีการระบายน้ำเสียลงลำห้วยรักไทยโดยไม่ได้ผ่านการบำบัดก่อน
3. ปัญหาการแย่งชิงน้ำของหมู่สมาชิกองค์กรใช้น้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทยในช่วงฤดูแล้ง
4. ปัญหาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านรักไทยยังไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก
7. แนวทางหรือแผนการปรับปรุงการดำเนินงานในปีถดั ไป
1. จัดทำโครงการขุดลอกลำห้วย โดยขอรั บการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และชาวชุมชน
หมู่บ้านรักไทย
2. จั ด ทำโครงการศึ ก ษาดู งานที่ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ
เพื่อนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างฝาย เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ
3. จัดทำโครงการส่งเสริมและให้ความรู้ในการจัดทำบ่อดักไขมันในครัวเรือนให้แก่ประชาชนในชุมชน
4. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการประหยัดน้ำให้กับคนในชุมชน
5. จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาการแย่งชิงน้ำชุมชน
6. จั ดทำสื่ อวิดิทัศน์ เพื่อประชาสั มพันธ์แหล่ งท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านรักไทยให้ เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
7. จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการให้บริการนักท่องเที่ยวแก่กลุ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ
โฮมสเตย์ของชุมชน
ขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ......นายวิทวัส รุ่งเรืองผลผลิต......
(......นายวิทวัส รุ่งเรืองผลผลิต......)
ผูม้ ีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทย
ลงวันที่ .......31 ธันวาคม 2564.........

หมายเหตุ ให้แนบรายงานการประชุมองค์กรผู้ใช้น้ำที่มีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานจากสมาชิกจำนวน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่
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องค์กรผู้ใช้น้ำ 03

(สำหรับเจ้าหน้าที่)
เลขรับที่ .......................................................
ชื่อ ............................................................... ผู้รับรายงาน
บันทึกความเห็นของนายทะเบียน
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ............................................
...................................................................................................................................... ...........................................
................................................................................................................................................................... ..............

(ลงชื่อ)......................................................................
(...........................................................)
(ตำแหน่ง)
นายทะเบียน
ประทับตรา
ลงวันที่ ..........................................................
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บทที่ 5
การแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ
5.1 ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ
การแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดขององค์กรผู้ใช้น้ำที่ได้แจ้งไว้ในการยื่นคำขอ
จดทะเบี ยนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ ำ หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดอย่างหนึ่งอย่างใด ให้
องค์กรผู้ใช้น้ำแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อนายทะเบียน ณ สถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคำขอ
จดทะเบียนหรือสามารถยื่นคำขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

1. ผู้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ
- ผูม้ ีอำนาจทำการแทนจากองค์กรผู้ใช้น้ำ

2. ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ำ
พร้อมด้วยข้อมูล เอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องต่อนายทะเบียน

4. ตรวจสอบคำขอ
คำขอไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน

3. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน

ให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด
ไม่แก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค
- ยื่นคำขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

จำหน่ายออกสารบบ
กรณีที่คำขอถูกต้องครบถ้วน
หรือได้แก้ไขภายในเวลาที่กำหนด

5.นายทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ำภายใน 15 วัน

รูปที่ 5.1 ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ
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5.2 แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำและตัวอย่างการกรอกข้อมูล
5.2.1 แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ

รูปที่ 5.2 แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 1
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ส่วนของ
เจ้าหน้าที่

รูปที่ 5.3 แบบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 2
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5.2.2 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
องค์กรผู้ใช้น้ำ 04

คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ
เขียนที่ ...ที่ทำการผู้ใช้น้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทย...
วันที่..17... เดือน...ธันวาคม.... พ.ศ..2564...
ข้าพเจ้า ....นายวิทวัส รุ่งเรืองผลผลิต...........................................................................................
มีที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่....465.... หมู่ที่ .... 8....... ถนน ...........-......................
ตำบล/แขวง .......รักไทย....... อำเภอ/เขต .......ไทยบุรี.......... จังหวัด .............ไทยเจริญ................................
รหัสไปรษณีย์ ...... 12150.... หมายเลขโทรศัพท์ .... 081-7417414..... หมายเลขโทรสาร ............-................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์…….….wiwat_j@iiii.com……........................................................................................
ซึ่งได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ ำชื่อ....ชุมชนหมู่บ้านรักไทย..............................................................
ทะเบียนเลขที่ ...XXXXXXXXXXXXX... เมื่อวันที่ ..7 มีนาคม 2564..........................................
ขอแจ้งต่อนายทะเบียนว่า ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ำ ดังนี้...............
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทย ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
..............................................................................................................................................................................
เนื่องจาก.คณะกรรมการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทยดำรงตำแหน่งครบวาระ................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้ว
และขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...............นายวิทวัส รุ่งเรืองผลผลิต..............
(.............นายวิทวัส รุ่งเรืองผลผลิต...........)
ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทย

หน้า 1
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องค์กรผู้ใช้น้ำ 04

(ด้านหลัง)
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
เลขรับที่ .......................................................
ชื่อ ............................................................... ผู้รับแจ้ง
บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่
.................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ...................................................
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ........................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ............................................
.................................................................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ) ........................................................................
(................................................................)
ตำแหน่ง .......................................................................

หน้า 2
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บทที่ 6
การเลิกองค์กรผู้ใช้น้ำ
องค์กรผู้ใช้น้ำสามารถเลิกได้ด้วยข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันออกไป โดยอาจเป็นเจตนาขององค์กรผู้ใช้น้ำ
หรือผลจากคำสั่งของนายทะเบียนก็ได้
6.1 การเลิกองค์กรผู้ใช้น้ำโดยเจตนาขององค์กรผู้ใช้น้ำ
การเลิกองค์กรผู้ใช้น้ำโดยเจตนาขององค์กรผู้ใช้น้ำ ซึ่งอาจมีข้อเท็จจริงที่เกิดจากกรณีดังนี้
1. วัตถุประสงค์ขององค์กรผู้ใช้น้ำกำหนดเวลาสิ้นสุดหรือเงื่อนไขของการเลิกไว้
2. มีจำนวนสมาชิกไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินงานต่อไปได้
3. มีข้อตกลงกับองค์กรผู้ใช้น้ำอื่นให้มีการรวมองค์กรผู้ใช้น้ำเข้าด้วยกัน
4. ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ งว่ า การดำเนิ น งานขององค์ ก รผู้ ใช้ น้ ำ นั้ น เกิ ด ปั ญ หาและสมควรให้ มี ก ารเลิ ก
การดำเนินงาน หรือมีเหตุอื่นๆ ซึ่งสมาชิกจำนวนสองในสามขององค์กรผู้ใช้น้ำมีมติให้เลิกองค์กรผู้ใช้น้ำ
วิธีการเลิ กองค์กรผู้ใช้น้ ำ เมื่อมีเหตุให้ เลิ กองค์กรผู้ ใช้น้ำ โดยเจตนาขององค์กรผู้ใช้น้ำให้ องค์กรผู้ ใช้น้ำ
แจ้งต่อนายทะเบียน ณ สถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ำนั้น และ
เมื่ อได้ รั บแจ้ งการเลิ กองค์ กรผู้ ใช้ น้ ำ นายทะเบี ย นจะมี ค ำสั่ งเลิ ก องค์ ก รผู้ ใช้ น้ ำ และแจ้ งคำสั่ งดั งกล่ า วไปยั ง
องค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อให้การเลิกองค์กรผู้ใช้น้ำมีผลสมบูรณ์ในระบบทางทะเบียนด้วย
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1. องค์กรผู้ใช้น้ำที่มีความประสงค์จะเลิกการ
ดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ ให้ผู้มีอำนาจ
ทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำยื่นคำขอเลิกการ
ดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำต่อนายทะเบียน

4. ตรวจสอบคำขอ

2. ยื่นคำขอพร้อมด้วยข้อมูล และเอกสารหรือ
หลักฐานดังต่อไปนี้
- เหตุผลที่ขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ
- บันทึกการประชุมขององค์กรผู้ใช้น้ำที่มมี ติ
เสียงข้างมากของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ให้มีการเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำนั้น
- ข้อมูลการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำที่จะขอเลิก
การดำเนินงาน

3. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียน

คำขอไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน

ให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด

- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค
- ยื่นคำขอผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ไม่แก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

จำหน่ายออกสารบบ
กรณีที่คำขอถูกต้องครบถ้วน
หรือได้แก้ไขภายในเวลาที่กำหนด

5. นายทะเบียนมีคำสั่งเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำและแจ้งคำสั่งดังกล่าวไปยังผู้มีอำนาจทำการ
แทนองค์กรผู้ใช้น้ำนั้น ภายใน 15 วัน และให้สำนักงานปิดประกาศการเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ดังกล่าว ไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคำขอจดทะเบียน และประกาศโดยทั่วไปในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสำนักงาน พร้อมให้จำหน่ายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำนั้นออกจากทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ

รูปที่ 6.1 ขั้นตอนการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ำโดยเจตนาขององค์กรผู้ใช้น้ำ
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6.2 แบบคำขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำและตัวอย่างการกรอกข้อมูล
6.2.1 แบบคำขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ

รูปที่ 6.2 แบบคำขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 1
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ส่วนของ
เจ้าหน้าที่

รูปที่ 6.3 แบบคำขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ หน้า 2
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6.2.2 ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
องค์กรผู้ใช้น้ำ 05

คำขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ
เขียนที่ ....ที่ทำการผู้ใช้น้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทย...
วันที่...25..... เดือน....ธันวาคม...... พ.ศ. ....2564...
ข้าพเจ้า...นายวิทวัส รุ่งเรืองผลผลิต ....................................................................................
มีที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่.... 465... หมู่ที่ ...... 8...... ถนน ........... -...................
ตำบล/แขวง .........รักไทย.............. อำเภอ/เขต ........ไทยบุรี......... จังหวัด ..........ไทยเจริญ..............................
รหัสไปรษณีย์ ... 12150........ หมายเลขโทรศัพท์ .. 081-7417414.. หมายเลขโทรสาร .........-................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ....... wiwat_j@iiii.com.....................................................................................
ขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยมี รายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ......ชุมชนหมู่บ้านรักไทย...................................................................
ซึ่งได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ทะเบียนเลขที่. XXXXXXXXXXXXX..เมื่อวันที่ .7 มีนาคม 2564
.
2. เหตุผลที่ขอเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ เนื่องจาก ...องค์กรผู้ใช้น้ำชุมชนหมู่บ้าน
รั ก ไทยประสบปั ญ หาในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น .................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ................................
3. พร้อมกับคำขอนี้ ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ดังนี้
 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำที่จะขอเลิกการดำเนินงาน
 บันทึกการประชุมขององค์กรผู้ใช้น้ำ
 เอกสารอื่นๆ ....................................................................................................

ลงชื่อ .......นายวิทวัส รุ่งเรืองผลผลิต.....
(...นายวิทวัส รุ่งเรืองผลผลิต...)
ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรผู้ใช้น้ำชุมชนหมู่บ้านรักไทย
หมายเหตุ : -ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง ที่ต้องการ
หน้า 1
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องค์กรผู้ใช้น้ำ 05

(ด้านหลัง)

(สำหรับเจ้าหน้าที่)
คำขอเลขที่ ..................................................
เลขรับที่ .......................................................
ชื่อ ............................................................... ผู้รับคำขอ
บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่
 ครบ
 ไม่ครบ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

(ลงลายมือชื่อ)...............................................................
(.................................................................)
ตำแหน่ง ................................................................
............./...................../..................

หน้า 2
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6.3 การเลิกองค์กรผู้ใช้น้ำโดยมีคำสั่งนายทะเบียน
การมีคำสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยนายทะเบียนสาเหตุที่นายทะเบียนมีคำสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้ำได้ด้วยเหตุ
ประการเดียว คือ ไม่ มีการดำเนิ นงานใดในองค์ กรผู้ ใช้ น้ำ หรือไม่มีการรายงานผลการดำเนิ นงานขององค์ก ร
ผู้ใช้น้ำเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรผู้ใช้น้ำนั้นไม่มีความเคลื่อนไหว
วิธีการมีคำสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้ำโดยนายทะเบียนจะแจ้งองค์กรผู้ใช้น้ำนั้นให้ทราบเป็นหนังสือพร้อมด้วย
เหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีคำสั่งให้เลิกองค์กรผู้ใช้น้ำ
การอุทธรณ์คำสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้ำ สามารถอุทธรณ์คำสั่งโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนที่ทำคำสั่ง
ได้ภายใน 30 วันนั บ แต่วัน ที่ได้รับ แจ้ งคำสั่ งเลิ กองค์กรผู้ใช้น้ำนั้น โดยให้ ระบุข้อโต้แย้งที่เป็นข้อเท็จจริงหรือ
ข้อกฎหมายอ้างอิงประกอบด้วย
การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ น ายทะเบี ย นจะพิ จ ารณาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ
คำอุ ท ธรณ์ คำวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ให้ เป็ น ที่ สิ้ น สุ ด และให้ น ำบทบั ญ ญั ติ ว่า ด้ ว ยการอุ ท ธรณ์ ค ำสั่ งทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุทธรณ์ของนายทะเบียนด้วย
โดยอนุโลม
การปิดประกาศการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ำเมื่อมีคำสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้ำหรือเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์
คำสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้ำ จะปิดประกาศการเลิกองค์กรผู้ใช้ น้ำดังกล่าวไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคำขอ
จดทะเบียน หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วย เช่น การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เป็นต้น
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1. การมีคำสั่งเลิกองค์กรผู้ใช้น้ำโดยนายทะเบียน
เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่า
(1) จำนวนผูใ้ ช้น้ำซึ่งรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั้ง
องค์กรผู้ใช้นำ้ มีจำนวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
(2) องค์กรผู้ใช้น้ำดำเนินงานขัดต่อกฎหมาย หรือต่อ
วัตถุประสงค์และกรอบการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
(3) องค์กรผู้ใช้น้ำไม่รายงานผลการดำเนินงานของ
องค์กรผู้ใช้น้ำเป็นระยะเวลาสองปีติดกัน

2. นายทะเบียนจะสั่งเลิกการดำเนินงานของ
องค์กรผู้ใช้น้ำ
โดยนายทะเบียนทำการสอบสวนข้อเท็จจริง
และแจ้งให้องค์กรผู้ใช้น้ำทราบ เพื่อยื่นคำชี้แจง
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รบั แจ้งจาก
นายทะเบียน

3. การสอบสวนข้อเท็จจริง

4. เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์
คำสั่งเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำและ
แจ้งคำสั่งดังกล่าวไปยังผูม้ ีอำนาจทำการแทน
องค์กรผู้ใช้น้ำนั้น ภายใน 15 วัน และให้สำนักงาน
ปิดประกาศการเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ดังกล่าวไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่ผู้นั้นยื่นคำขอ
จดทะเบียน และประกาศโดยทั่วไปในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน พร้อมให้
จำหน่ายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำนั้นออกจากทะเบียน
องค์กรผู้ใช้น้ำ

นายทะเบียนจะให้บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องชี้แจง
หรือนำพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบ
การพิจารณาก็ได้
นายทะเบียนได้ทำการสวบสวนข้อเท็จจริง
แล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรเลิกการดำเนินงาน
ขององค์กรผู้ใช้น้ำ นายทะเบียนมีคำสั่งเลิกการ
ดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำและให้มีหนังสือแจ้ง
คำสั่งดังกล่าวพร้อมด้วยเหตุผลและ สิทธิอุทธรณ์
ให้องค์กรผู้นั้นทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่มี
คำสั่งเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ

รูปที่ 6.4 ขั้นตอนการเลิกองค์กรผู้ใช้น้ำโดยมีคำสั่งนายทะเบียน

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๘ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

กฎกระทรวง
องค์กรผู้ใช้น้ำ
พ.ศ. ๒๕๖๔
อำศั ย อ้ ำ นำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ ง และมำตรำ ๓๘ วรรคสอง
แห่งพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ นำยกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี
“องค์กรผู้ใช้น้ำ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งใช้นำ้ บริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มนำ้ เดียวกัน
รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตังขึนเพื่อด้ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในหมู่สมำชิกเกี่ยวกับกำรใช้
กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำ
“นำยทะเบียน” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำย
“ทะเบี ย นองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ ำ ” หมำยควำมว่ ำ ทะเบี ย นเอกสำรที่ แ สดงรำยละเอี ย ดข้ อ มู ล
ขององค์กรผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนก่อตังแล้ว
ข้อ ๒ กำรก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำให้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรรวมตัวกันของผู้ใช้น้ำซึ่งมีเจตนำ
ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรน้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำในแต่ละลุ่มน้ำ
ข้อ ๓ ผู้ ใ ช้ น้ ำ ซึ่ ง ประสงค์ จ ะรวมตั ว กั น จดทะเบี ย นก่ อ ตั งองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ ำ ต้ อ งเป็ น ไป
ตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี
(๑) ผู้ใช้น้ำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ
(ก) มีกำรรวมตัว กัน ของผู้ใช้น้ำซึ่งมีถิ่นที่อยู่หรือที่ท้ำกำรงำนอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกัน
จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมสิบรำย
(ข) มีกำรด้ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ
กำรฟื้นฟู หรือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำของผู้ใช้น้ำตำม (ก) ในบริเวณใกล้เคียงกัน
(ค) กรณีตำม (ก) และ (ข) ต้องอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกันกับที่จะยื่นค้ำขอจดทะเบียน
ก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำ
(๒) ผู้ใช้น้ำซึ่งรวมตัวกันระหว่ำงบุคคลธรรมดำ นิติบุคคล หรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ

ภาคผนวก

กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๘ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(ก) มีกำรรวมตัวกันระหว่ำงผู้ใช้น้ำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ นิติบุคคล หรือห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่หรือที่ท้ำกำรตังอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกันจ้ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมสิบรำย
(ข) มีกำรด้ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ
กำรฟื้นฟู หรือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำของผู้ใช้น้ำตำม (ก) ในบริเวณใกล้เคียงกัน
(ค) กรณีตำม (ก) และ (ข) ต้องอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกันกับที่จะยื่นค้ำขอจดทะเบียน
ก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำ
ข้อ ๔ ผู้ใช้น้ำแต่ละรำยสำมำรถร่วมขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำได้เพียงแห่งเดี ยว
หรือเป็นสมำชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำได้เพียงแห่งเดียว เว้นแต่องค์กรผู้ใช้น้ำนันได้เลิกกำรด้ำเนินงำนแล้ว
หรือพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำแห่งนันแล้ว
ข้อ ๕ ผู้ใช้น้ ำ รำยใดประสงค์จะรวมตัวกันจดทะเบียนก่ อตังองค์กรผู้ใ ช้น้ำ ให้ตังตัว แทน
เป็นหนังสือและยื่นค้ำขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำต่อนำยทะเบียน พร้อมด้วยข้อมูล เอกสำร
หรือหลักฐำน ดังต่อไปนี
(๑) บั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ ใ ช้ น้ ำ ซึ่ ง รวมตั ว กั น จดทะเบี ย นก่ อ ตั งองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ ำ ในกรณี ที่ ผู้ ใ ช้ น้ ำ
เป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ให้ระบุรำยชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน และในกรณีที่ผู้ใช้น้ำเป็นนิติบุคคลให้ระบุชื่อ
นิติบุคคล
(๒) เลขประจ้ำตัวประชำชน ในกรณีที่บุคคลธรรมดำหรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญเป็นผู้รวมตัวกัน
จดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำ
(๓) เลขทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำ
(๔) ที่อยู่ ที่ท้ำกำรงำน หรือที่ท้ำกำรของผู้ใช้น้ำซึ่งรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำ
(๕) ข้อมูล เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรด้ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรใช้ กำรพั ฒ นำ
กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู หรือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำ
(๖) หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือเป็นผู้มีอ้ำนำจท้ำกำรแทนนิติบุคคล ในกรณี
ที่นิติบุคคลเป็นผู้รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำ
(๗) แผนผังและกำรอธิบำยรำยละเอียดประกอบเพื่อแสดงเขตพืนที่ด้ำเนินกิจกรรมขององค์กร
ผู้ใช้น้ำ
(๘) ชื่อขององค์กรผู้ใช้น้ำ
(๙) เหตุผลในกำรก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำ
(๑๐) วัตถุประสงค์และกรอบกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำ
(๑๑) ข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น้ำ (ถ้ำมี)
(๑๒) ชื่อ เลขประจ้ำตัว ประชำชน และที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ของผู้มีอ้ำนำจท้ำกำรแทน
องค์กรผู้ใช้น้ำ
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(๑๓) ค้ ำ ยิ น ยอมให้ น ำยทะเบี ย นเข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล ตำม (๒) (๓) และ (๑๒) เพื่ อ ประโยชน์
ในกำรตรวจสอบ
ข้อ ๖ เมื่อได้รับค้ำขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำ ให้นำยทะเบียนตรวจสอบค้ำขอ
รวมทังข้อมูล เอกสำรหรือหลักฐำนว่ำถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ถ้ำถูกต้องและครบถ้วน ให้ออก
ใบรับค้ำขอให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำ แต่หำกค้ำขอไม่ถูกต้อง หรือยังขำดข้อมูล เอกสำร
หรือหลักฐำนใด ให้แจ้งผู้ขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำทรำบทันที ถ้ำเป็นกรณีที่สำมำรถแก้ไข
เพิ่มเติมได้ในขณะนัน ให้แจ้งผู้ขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำด้ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมค้ำขอหรือ
ส่งข้อมูล เอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้ำเป็นกรณีที่ไม่อำจด้ำเนินกำรได้ในขณะนัน
ให้บันทึกควำมบกพร่องนันไว้และแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำแก้ไขเพิ่มเติมค้ำขอหรือจัดส่ง
ข้อมูล เอกสำรหรือหลักฐำนให้ ครบถ้ว นภำยในระยะเวลำที่นำยทะเบียนก้ำหนด ในกรณีที่กำรยื่น
ค้ำขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำมิได้กระท้ำโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้นำยทะเบียนและผู้ขอ
จดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำลงนำมไว้ในบันทึกนันด้วย
ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำไม่แก้ไขเพิ่มเติมค้ำขอจดทะเบียนก่อตังองค์กร
ผู้ใช้น้ำ หรือไม่จัดส่งข้อมูล เอกสำรหรือหลักฐำนให้ถกู ต้องและครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่นำยทะเบียน
ก้ำหนด ให้ถือว่ำผู้ขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำไม่ประสงค์จะด้ำเนินกำรต่อไป และให้นำยทะเบียน
จ้ำหน่ำยเรื่องออกจำกสำรบบ
ข้อ ๗ ในกรณีที่ค้ำขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำ รวมทังข้อมูล เอกสำรหรือหลักฐำน
ถูกต้องและครบถ้วน ให้นำยทะเบียนพิจำรณำค้ำขอจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวัน ในกรณี
มีเหตุผลหรือควำมจ้ำเป็นที่ไม่อำจพิจำรณำให้แล้วเสร็จได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว อำจขยำยระยะเวลำ
กำรพิจำรณำออกไปได้อีกไม่เกิน สองครัง ครังละไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือ
ควำมจ้ำเป็นนัน ให้ผู้ยื่นค้ำขอทรำบก่อนครบก้ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว
ข้อ ๘ เมื่อนำยทะเบียนมีค้ำสั่งอนุมัติกำรขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำแล้ว ให้ออก
หนังสือส้ำคัญกำรจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำและแจ้งให้ผู้ยื่นค้ำขอทรำบเป็นหนังสือภำยในเจ็ดวันนับแต่
วั น ที่ มี ค้ ำ สั่ ง และประกำศรำยชื่ อ องค์ กรผู้ ใ ช้น้ ำ และเขตพื นที่ ด้ำ เนิน กิจ กรรมขององค์ กรผู้ ใช้น้ำไว้
โดยเปิดเผย ณ สถำนที่ที่ผู้นันยื่นค้ำขอจดทะเบียน หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชำชนได้รับรู้ด้วยก็ได้
ในกรณีที่นำยทะเบียนมีค้ำสั่งไม่อนุมัติกำรขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำ ให้มีหนังสือแจ้ง
ค้ำสั่งดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค้ำขอทรำบ พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ต่อนำยทะเบียนภำยในเจ็ดวันนับแต่
วันที่มีค้ำสั่ง
ให้น้ำควำมในข้อ ๗ มำใช้บังคับแก่ระยะเวลำกำรพิจำรณำอุทธรณ์ของนำยทะเบียนด้วยโดยอนุโลม
และให้ค้ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของนำยทะเบียนเป็นที่สุด
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ข้อ ๙ เมื่ อ มี ก ำรจดทะเบี ย นก่ อ ตั งองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ ำ ใดแล้ ว ให้ น ำยทะเบี ย นจั ด ส่ ง ค้ ำ ขอ
จดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำ พร้อมทังข้อมูล เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบค้ำขอขององค์กรผู้ใช้น้ำนัน
ให้ส้ำนักงำนเพื่อจัดท้ำเป็นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำต่อไป
ข้อ ๑๐ องค์กรผู้ใช้น้ำมีหน้ำที่และอ้ำนำจ ดังต่อไปนี
(๑) รั ก ษำประโยชน์ ร่ ว มกั น ของสมำชิ ก เกี่ ย วกั บ กำรใช้ กำรพั ฒ นำ กำรบริ ห ำรจั ด กำร
กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น้ำ
(๒) เสนอแนะ ให้ข้อมูลหรือควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรลุ่มน้ำเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรนำ้
ในเขตลุ่มน้ำตำมหน้ำที่และอ้ำนำจของคณะกรรมกำรลุ่มน้ำ
(๓) ด้ำรงจ้ำนวนผู้ใช้น้ำซึ่งรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำไม่น้อยกว่ำหลักเกณฑ์
ที่ก้ำหนดไว้ในข้อ ๓
(๔) ไม่ ด้ ำ เนิ น งำนขัด ต่อ กฎหมำยหรือ ศีล ธรรมอั นดีของประชำชนหรืออำจเป็นภยันตรำย
ต่อควำมสงบสุขของประชำชนหรือควำมมั่นคงของรัฐ
(๕) เสนอชื่อสมำชิกเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมกำรลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ
(๖) ประสำนงำนและด้ำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับกำรใช้ กำรพัฒนำ กำรบริหำรจัดกำร กำรบ้ำรุงรักษำ กำรฟื้นฟู และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรนำ้
ในเขตลุ่มน้ำ
(๗) ออกข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น้ำ
(๘) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยอื่นก้ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ้ำนำจขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ข้อ ๑๑ ข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น้ำอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร ดังต่อไปนี
(๑) ชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ
(๒) วัตถุประสงค์และกรอบกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำ
(๓) คุ ณ สมบั ติของสมำชิก วิ ธี กำรรับสมำชิ ก และกำรขำดจำกสมำชิกภำพ โดยสมำชิก
ขององค์กรผู้ใช้น้ำต้องเป็นผู้ใช้น้ำในบริเวณใกล้เคียงกันกับเขตพืนที่ด้ำเนินกิจกรรมและอยู่ในเขตลุ่มน้ำ
เดียวกันกับองค์กรผู้ใช้น้ำด้วย
(๔) ข้อก้ำหนดเกี่ยวกับกำรด้ำเนินงำน
(๕) ข้อก้ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่
(๖) ข้อก้ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรขององค์กรผู้ใช้นำ้ ได้แก่ จ้ำนวนกรรมกำร กำรเลือกตัง
วำระกำรด้ำรงต้ำแหน่ง กำรพ้นจำกต้ำแหน่ง และกำรประชุมของคณะกรรมกำร
(๗) กำรแก้ไขข้อบังคับและกำรเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ข้อ ๑๒ องค์กรผู้ใช้น้ำต้องด้ำเนินงำนตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ และกรอบกำรด้ำเนินงำน
ขององค์กรผู้ใช้น้ำที่ได้แจ้งไว้พร้อมกับค้ำขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำ และด้ำเนินงำนให้เป็นไป
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ตำมหน้ ำที่ แ ละอ้ำ นำจที่ ก้ำหนดไว้ใ นข้อ ๑๐ และต้องรำยงำนผลกำรด้ำ เนินงำนต่อ นำยทะเบียน
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง ภำยในวันที่ ๓๑ ธันวำคมของทุกปี
ข้อ ๑๓ รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนตำมข้อ ๑๒ ต้องได้รับกำรรับรองจำกสมำชิกขององค์กร
ผู้ใช้น้ำจ้ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของสมำชิกที่มีอยู่ และอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร ดังต่อไปนี
(๑) กำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำในรอบปีที่ผ่ำนมำ
(๒) พืนที่ด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำ
(๓) ระยะเวลำกำรด้ำเนินงำน
(๔) ควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินงำนหรือผลที่ได้จำกกำรด้ำเนินงำน
(๕) ปัญหำหรืออุปสรรค
(๖) แนวทำงหรือแผนกำรปรับปรุงกำรด้ำเนินงำนในปีถัดไป
เพื่ออ้ำนวยควำมสะดวกแก่องค์กรผู้ใช้น้ำและเพื่อกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ข้อมูลทรัพยำกรน้ำ
นำยทะเบียนจะก้ำหนดให้จัดท้ำและส่งรำยงำนตำมวรรคหนึ่งโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ำซึ่งได้ยื่นไว้ตำมค้ำขอ
จดทะเบียน ให้ผู้มีอ้ำนำจท้ำกำรแทนองค์กรผู้ใช้น้ำยื่นค้ำขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ำ
ต่อนำยทะเบียน พร้อมด้วยข้อมูล เอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ค้ำขอ รวมทังข้อมูล เอกสำรหรือหลักฐำนถูกต้องและครบถ้วน ให้นำยทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรำยละเอีย ดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ำในหนังสือส้ำคัญกำรจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำให้แก่
องค์กรผู้ใช้น้ำนันภำยในสิบห้ำวัน และแจ้งให้ส้ำนักงำนเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ำ
ในทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำนันต่อไป
ให้ น้ ำควำมในข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ มำใช้บังคับแก่ กำรพิจำรณำค้ำขอเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ำ รวมทังข้อมูล เอกสำรหรือหลักฐำนด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่องค์กรผู้ใช้น้ำใดมีควำมประสงค์จะเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำนัน
ให้ผู้มีอ้ำนำจท้ำกำรแทนองค์กรผู้ใช้น้ำยื่นค้ำขอเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำต่อนำยทะเบียน
พร้อมด้วยข้อมูล เอกสำรหรือหลักฐำน ดังต่อไปนี
(๑) เหตุผลที่ขอเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำ
(๒) บันทึกกำรประชุมขององค์กรผู้ใช้น้ำที่มีมติเสียงข้ำงมำกของจ้ำนวนสมำชิกทังหมดเท่ำที่มีอยู่
ให้มีกำรเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำนัน
(๓) ข้อมูลกำรจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำที่จะขอเลิกกำรด้ำเนินงำน
ในกรณีที่นำยทะเบียนเห็นว่ำค้ำขอเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำ และข้อมูล เอกสำร
หรือหลักฐำนถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้นำยทะเบียนมีค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำ
และให้มีหนังสือแจ้งค้ำสั่งดังกล่ำวให้ผู้มีอ้ำนำจท้ำกำรแทนองค์กรผู้ใช้น้ำนันทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่
วันที่มีค้ำสั่ง
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เมื่อมีค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำตำมวรรคสอง ให้จ้ำหน่ำยชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำนัน
ออกจำกทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ และให้ส้ำนักงำนเผยแพร่ค้ำสั่งดังกล่ำวให้ประชำชนทรำบโดยทั่วไป
ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส้ำนักงำน และให้ปิดประกำศกำรเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำ
ดังกล่ำวไว้โดยเปิดเผย ณ สถำนที่ที่ผู้นันยื่นค้ำขอจดทะเบียนด้วย
ให้น้ำควำมในข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ มำใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำค้ำขอเลิกกำรด้ำเนินงำน
ขององค์กรผู้ใช้น้ำ รวมทังข้อมูล เอกสำรหรือหลักฐำนด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๖ นำยทะเบี ย นอำจสั่ ง เลิ ก กำรด้ ำ เนิ น งำนขององค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ ำ ได้ เ มื่ อ ปรำกฏต่ อ
นำยทะเบียนว่ำ
(๑) จ้ำนวนผู้ใช้น้ำซึ่งรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำมีจ้ำนวนน้อยกว่ำหลักเกณฑ์
ที่ก้ำหนดไว้ในข้อ ๓ เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำหกเดือน
(๒) องค์กรผู้ใช้น้ำด้ำเนินงำนขัดต่อกฎหมำย หรือต่อวัตถุประสงค์หรือกรอบกำรด้ำเนินงำน
ขององค์กรผู้ใช้น้ำตำมที่ได้จดทะเบียนไว้
(๓) องค์กรผู้ใช้น้ำไม่รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำตำมข้อ ๑๒ เป็นระยะเวลำ
สองปีติดต่อกัน
ข้อ ๑๗ ก่ อ นที่ น ำยทะเบี ย นจะสั่ ง เลิ ก กำรด้ ำ เนิ น งำนขององค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ ำ ตำมข้ อ ๑๖
ให้ น ำยทะเบี ย นท้ ำ กำรสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง และแจ้ ง ให้ อ งค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ ำ ทรำบเพื่ อ ยื่ น ค้ ำ ชี แจงภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งดังกล่ำว
ในกำรสอบสวนข้อเท็จจริงตำมวรรคหนึ่ง นำยทะเบียนจะให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชีแจง หรือ
น้ำพยำนหลักฐำนมำแสดงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำก็ได้
เมื่อนำยทะเบียนได้ท้ำกำรสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ำมีเหตุผลสมควรเลิกกำรด้ำเนินงำน
ขององค์กรผู้ใช้น้ ำ ให้ น ำยทะเบียนมีค้ำสั่งเลิก กำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใ ช้น้ำ และให้มีหนังสื อ
แจ้งค้ำสั่งดังกล่ำวให้องค์กรผู้ใช้น้ำนันทรำบ พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ต่อนำยทะเบียนภำยใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่มีค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำ และให้น้ำควำมในข้อ ๘ วรรคสำม
มำใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำอุทธรณ์ของนำยทะเบียนด้วยโดยอนุโลม
เมื่อพ้นก้ำหนดระยะเวลำอุทธรณ์ค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำ ให้น้ำควำมในข้อ ๑๕
วรรคสำม มำใช้บังคับแก่กำรเผยแพร่ค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำและกำรจ้ำหน่ ำย
ชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำออกจำกทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นกำรอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรแจ้งให้ทรำบตำมกฎกระทรวงนี นำยทะเบียน
จะแจ้งแก่ผู้ยื่น ค้ำขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำและองค์กรผู้ใช้น้ำโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งด้วยก็ได้
ข้อ ๑๙ ค้ำขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำ หนังสือส้ำคัญกำรจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ
รำยงำนผลกำรด้ำเนิน งำนขององค์กรผู้ใช้น้ำ ค้ำขอแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ
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และค้ำขอเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น้ำ ให้เป็นไปตำมแบบที่เลขำธิกำรก้ำหนดโดยประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ
ข้อ ๒๐ กำรยื่นค้ำขอจดทะเบียนก่อตังองค์กรผู้ใช้น้ำ รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนขององค์กร
ผู้ใช้น้ำ ค้ำขอแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ และค้ำขอเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กร
ผู้ ใ ช้ น้ ำ ตำมกฎกระทรวงนี ให้ ด้ ำ เนิ น กำรโดยวิ ธี ก ำรทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น หลั ก ในระหว่ ำ งที่ ยั ง
ไม่สำมำรถด้ำเนินกำรโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นค้ำขอ ณ สถำนที่ ดังต่อไปนี
(๑) กรุงเทพมหำนคร ให้ยื่น ณ ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ ส้ำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติภำค
(๓) สถำนที่อื่นตำมที่เลขำธิกำรก้ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี
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หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี คื อ โดยที่ ม ำตรำ 38 วรรคสอง
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ท รั พ ยำกรน้ ำ พ.ศ. 2561 บั ญ ญั ติ ใ ห้ วั ต ถุ ป ระสงค์ หน้ ำ ที่ แ ละอ้ ำ นำจ และ
กำรด้ ำ เนิ น งำนขององค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ ำ รวมทั งหลั ก เกณฑ์ ขั นตอน และวิ ธี ก ำรก่ อ ตั งองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ ำ เป็ น ไป
ตำมที่ก้ำหนดในกฎกระทรวง จึงจ้ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี

กฎกระทรวง
การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔
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กฎกระทรวง
การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการลุม่ น้าผูแ้ ทนองค์กรผู้ใช้น้า และกรรมการลุม่ น้าผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มนา้
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศั ย อ้ า นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๒๘ แห่ ง พระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริห ารส่ว นต้าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตัง แต่ไม่หมายความรวมถึง
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริห ารส่วนต้าบล และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตัง ที่อยู่ในวาระการด้ารงต้าแหน่ง แต่ไม่หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และนายกเมืองพัทยา
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ
“กรรมการสรรหา” หมายความว่า กรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ
“ส้านักงานภาค” หมายความว่า ส้านักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติภาค
หมวด ๑
กรรมการลุม่ น้าผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ข้อ ๒ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการคั ด เลื อ กกรรมการลุ่ ม น้า ผู้ แทนองค์ ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น
ให้ส้านักงานประกาศให้ทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเขตปกครองอยู่ในลุ่มน้าใด โดยปิดประกาศ
ณ ส้านักงานและส้านักงานภาค และประกาศในเว็บไซต์ของส้านักงาน
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ข้อ ๓ กรรมการลุ่ ม น้ า ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ให้ ม าจากการคัด เลื อ กกั นเอง
ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้านัน จังหวัดละหนึ่งคน โดยผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง
ให้ ส้ า นั ก งานภาคจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ คั ด เลื อ กกรรมการลุ่ ม น้ า ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยมี ห นั ง สื อ เชิ ญ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง ที่ อ ยู่ ใ นทุ ก จั ง หวั ด
เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนถึงวันประชุม กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
มีเขตปกครองอยู่ในหลายลุ่มน้า ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนันระบุในใบตอบรับเข้าร่วม
ประชุมว่าประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้าใด
เพียงลุ่มน้าเดียวเท่านัน และจะเปลี่ยนความประสงค์ในภายหลังไม่ได้
ในวั นประชุ มคั ดเลื อกกรรมการลุ่ มน้ าผู้ แทนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ให้ ส้ านั กงานภาค
แบ่ งกลุ่ มผู้ บริ ห ารองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นที่ ต อบรั บเข้ าร่ วมประชุ ม โดยจ้ าแนกเป็ นเขตลุ่ ม น้ า
และตามรายจังหวัด และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละกลุ่มเสนอชื่อ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ในที่ประชุมและยินยอมให้เสนอชื่อตนเข้ารับการคัดเลือกต่อ
ที่ประชุม โดยต้องมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนัน จ้านวนไม่น้อยกว่าสองคน
รับรองชื่อดังกล่าว
กรณีที่ในเขตลุ่มน้ าและในจังหวัด ใดมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบรับเข้าร่วม
ประชุมและอยู่ในที่ประชุมจ้านวนไม่เกินสองคนและยินยอมให้เสนอชื่อตนเข้ารับการคัดเลือกต่อที่ประชุม
ไม่ต้องมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นรับรองชื่อดังกล่าว
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการเสนอชื่อตามวรรคสาม ให้ใช้วิธี
ลงคะแนนลับ โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละจังหวัดและในแต่ละ
เขตลุ่มน้าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตลุ่มน้านัน
โดยหากผู้ ไ ด้ รั บ คะแนนสู ง สุ ด ของจั ง หวั ด ใดได้ รั บ คะแนนเท่ า กั น ให้ จั ด ให้ มี ก ารลงคะแนนใหม่
โดยให้ ล งคะแนนแก่ ผู้ ไ ด้ รับ คะแนนเท่ า กัน และใช้ วิธี ล งคะแนนลั บ หากยั ง ได้ รั บคะแนนเท่ากันอีก
ให้ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันนันจับสลาก
ข้อ ๔ ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานภาคประกาศรายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามข้อ ๓ วรรคหก เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยปิดประกาศ ณ ส้านักงานและส้านักงานภาค และประกาศในเว็บไซต์ของส้า นักงาน
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุท้าให้ไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่นซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานภาคประกาศรายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับ
คะแนนสูงสุดในล้าดับถัดไปเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ของจั ง หวั ด นั นและในเขตลุ่ ม น้ า นั นแทน ในกรณี มี ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ได้ รั บ
คะแนนสูงสุดในล้าดับถัดไปได้รับคะแนนเท่ากัน ให้น้าความในข้อ ๓ วรรคหก มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๕ กรณีที่ในเขตลุ่มน้าใดและในจังหวัดใดมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
การเสนอชื่อตามข้อ ๓ วรรคสาม เพียงคนเดียว ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานภาคประกาศชื่ อผู้บริหาร
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั นเป็ น ผู้ ไ ด้รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น กรรมการลุ่ ม น้า ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตลุ่ม น้ านั นและในจังหวัด นัน โดยปิ ด ประกาศ ณ ส้ า นั กงานและส้ านักงานภาค
และประกาศในเว็บไซต์ของส้านักงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ข้อ ๖ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนใดได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มนา้ ผูแ้ ทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้าใดแล้ว ในขณะเดียวกันจะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้า
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้าอื่น หรือได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กร
ผู้ใช้น้าหรือกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่าในเขตลุ่มน้าเดียวกันหรือในเขตลุ่มน้าอื่นอีกไม่ได้
ข้อ ๗ ในกรณีที่กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดใดในเขตลุ่มน้าใด
พ้น จากต้าแหน่งตามมาตรา ๒๙ ให้ ส้านักงานภาคจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของจังหวัดนันในเขตลุ่มน้านันเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แทนต้าแหน่งที่ว่าง โดยให้ น้ าหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บังคับแก่การคัดเลือกกรรมการลุ่มน้าผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนต้าแหน่งที่ว่างด้วยโดยอนุโลม
การด้าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนต้าแหน่งที่ว่าง
ตามวรรคหนึ่ง ต้องด้าเนินการให้แล้ว เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนันพ้นจากต้าแหน่ง
หมวด ๒
กรรมการลุม่ น้าผูแ้ ทนองค์กรผู้ใช้น้า
ข้อ ๘ ให้ ก รรมการลุ่ ม น้ า ผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า ภาคเกษตรกรรม ภาคอุ ต สาหกรรม
และภาคพาณิชยกรรม ในแต่ละเขตลุ่มน้ามาจากการคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแต่ละภาค
ซึ่งถูกเสนอชื่อโดยองค์กรผู้ใช้น้าที่ได้จดทะเบียนก่อตังขึนตามมาตรา ๓๘ และยังคงมีการด้าเนินงาน
ขององค์กรผู้ใช้น้านันอยู่ในเขตลุ่มน้า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้าที่เสนอชื่อผู้นันเป็นผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้า
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ ในการคัด เลือกกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า ให้เลขาธิการ
ก้าหนดประเภทกิจกรรม จ้านวนหรือสัดส่วนการด้าเนินกิจกรรม รวมทังเกณฑ์การให้คะแนนการด้าเนิน
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กิ จ กรรมขององค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น องค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า ภาคเกษตรกรรม ภาคอุ ต สาหกรรม
หรือภาคพาณิชยกรรม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๐ ให้ส้านักงานภาคประกาศรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามข้อ ๘ เพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม
โดยปิดประกาศรับการเสนอชื่อ ณ ส้านักงานและส้านักงานภาค และประกาศในเว็บไซต์ของส้านักงาน
หรือเผยแพร่โดยวิธีอื่นใดเพื่อให้องค์กรผู้ใช้น้าได้รับรู้ด้วยก็ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ทังนี
การประกาศรับการเสนอชื่อต้องก้าหนดวัน เวลา สถานที่เพื่อรับการเสนอชื่อ และเวลาสินสุดการรับ
การเสนอชื่ อ พร้ อ มด้ ว ยใบเสนอชื่ อ ผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า และใบแสดงประวั ติ ผลงานหรื อ
ผลการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ของผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก้าหนด
ในการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรผู้ใช้น้าเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า
จ้านวนหนึ่งชื่อ พร้อมใบแสดงประวัติ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ของผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้า และต้องระบุว่าเป็น ผู้แ ทนองค์กรผู้ใช้น้าภาคเกษตรกรรม ภาคอุต สาหกรรม หรือ
ภาคพาณิชยกรรม และในกรณีที่บุคคลใดได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรผู้ใช้น้าใดแล้ว องค์กรผู้ใช้น้าอื่น
จะเสนอชื่อบุคคลเดียวกันนันเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าอีกไม่ได้
ให้ส้านักงานภาคตรวจสอบรายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าที่แต่ละองค์กรผู้ใช้น้าเสนอ พร้อมใบแสดง
ประวั ติ ผลงานหรื อ ผลการปฏิ บั ติ ง าน และประสบการณ์ ข องผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า และข้ อ มู ล
การระบุ ว่ า เป็ น ผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า ภาคเกษตรกรรม ภาคอุ ต สาหกรรม หรื อ ภาคพาณิ ช ยกรรม
ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากถูกต้องและครบถ้วน ให้ส้านักงานภาครับไว้ด้าเนินการจัดท้าบัญชีรายชื่อ
ผู้ แ ทนองค์กรผู้ ใ ช้น้ า ในแต่ละเขตลุ่มน้ า ตามข้อ ๑๑ แต่ หากไม่ถูกต้องหรือยั งขาดข้อมูล เอกสาร
หรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้องค์กรผู้ใช้น้านันทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนัน
ให้แจ้งให้องค์กรผู้ใช้น้าด้าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือส่งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ถ้าเป็นกรณีที่ไม่สามารถด้าเนินการได้ในขณะนัน ให้บันทึกความบกพร่องนันไว้และแจ้งให้องค์กรผู้ใช้น้า
แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดส่งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ส้านักงานภาค
ก้าหนด ในกรณีที่องค์กรผู้ใช้น้าไม่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่จัดส่งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ส้านักงานภาคก้าหนด ให้ถือว่าองค์กรผู้ใช้น้านันไม่ประสงค์จะเสนอชื่อ
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้า และให้ส้านักงานภาคจ้าหน่ายชื่อผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้านันออกจากสารบบการคัดเลือก
ในกรณี ที่ ร ายชื่ อ ผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า ภาคใดในเขตลุ่ ม น้ า ใดมี จ้ า นวนน้ อ ยกว่ า สามรายชื่ อ
ให้ส้านักงานภาคขยายระยะเวลาการรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าส้าหรับภาคนันในเขตลุ่มน้านัน
ออกไปอีกคราวละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก้าหนดระยะเวลาการรับการเสนอชื่อ โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับการเสนอชื่อให้ทราบโดยทั่วกันในช่องทางเดียวกับการประกาศ
รับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามวรรคหนึ่ง
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ข้อ ๑๑ เมื่ อ ครบก้ า หนดระยะเวลาการรั บ การเสนอชื่ อ ตามข้ อ ๑๐ วรรคหนึ่ ง หรื อ
ครบก้าหนดการขยายระยะเวลาการรับการเสนอชื่อตามข้อ ๑๐ วรรคสี่ ให้ส้านักงานภาคจัด ท้า
บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าในแต่ละเขตลุ่มน้า โดยจ้าแนกเป็นภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
และภาคพาณิชยกรรม และจัดให้มีการประชุมผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าโดยแยกตามภาคในแต่ละเขตลุ่มน้า
เพื่ อ ให้ ผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า ในแต่ ล ะภาคพิ จ ารณาคั ด เลื อ กกั น เองโดยให้ ใ ช้ วิ ธี ล งคะแนนลั บ ทั งนี
ให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
เมื่อเสร็จสินการลงคะแนนตามวรรคหนึ่ง ให้ส้านักงานภาคสรุปผลการลงคะแนนและจัดท้า
บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละภาคโดยเรียงล้าดับคะแนนจากมาก
ไปหาน้อย
ในกรณีมีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ส้านักงานภาคจัดให้มีการลงคะแนนใหม่
โดยให้ ล งคะแนนแก่ ผู้ ไ ด้ รับ คะแนนเท่ า กัน และใช้ วิธี ล งคะแนนลั บ หากยั ง ได้ รั บคะแนนเท่ากันอีก
ให้ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันนันจับสลาก
ให้ ผู้ แ ทนองค์กรผู้ ใ ช้น้ า ซึ่งได้รับคะแนนสู งสุด ในสามล้ าดับ แรกของบัญชี รายชื่อแต่ละภาค
ในแต่ ล ะเขตลุ่ ม น้ า เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั งเป็ น กรรมการลุ่ ม น้ า ผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า และ
ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานภาคประกาศแต่งตังผู้นันเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า โดยปิดประกาศ
ณ ส้านักงานและส้านักงานภาค และประกาศในเว็บไซต์ของส้านักงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน ในกรณีมีเหตุท้าให้ไม่สามารถประกาศแต่งตังผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการลุ่มน้า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าคนใดได้ ให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้นา้ ซึง่ ได้รับคะแนนสูงสุดในล้าดับถัดไปเป็นผู้มสี ิทธิได้รบั
การแต่งตังเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทน
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าคนใดได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าในเขตลุ่มน้า
ใดแล้ว ในขณะเดียวกันจะได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการลุ่มน้า ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าในเขตลุ่มน้าอื่น
หรื อ ได้ รับการคัด เลือ กหรือได้รับ การแต่ง ตังเป็นกรรมการลุ่ มน้า ผู้ แทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หรือกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่าในเขตลุ่มน้าเดียวกันหรือในเขตลุ่มน้าอื่นอีกไม่ได้
ข้อ ๑๒ เมื่ อ ครบก้ า หนดระยะเวลาการรั บ การเสนอชื่ อ ตามข้ อ ๑๐ วรรคหนึ่ ง หรื อ
ครบก้าหนดการขยายระยะเวลาการรับการเสนอชื่อตามข้อ ๑๐ วรรคสี่ แล้วปรากฏว่าในเขตลุ่มน้าใด
มีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าจากภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคพาณิชยกรรมได้รับการเสนอชื่อ
จ้านวนสามชื่อต่อภาค ให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้านันเป็นผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทน
องค์กรผู้ใช้น้า และให้ผู้อ้านวยการส้านักงานภาคประกาศแต่งตังผู้นันเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กร
ผู้ใช้น้าต่อไป โดยปิดประกาศ ณ ส้านักงานและส้านักงานภาค และประกาศในเว็บไซต์ของส้านักงาน
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าของภาคใดในเขตลุ่มน้าใด พ้นจาก
ต้าแหน่งก่อนครบวาระตามมาตรา ๓๒ ให้ส้านักงานภาคด้าเนินการคัดเลือกและแต่งตังกรรมการลุ่มน้า
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ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าของภาคนันในเขตลุ่มน้านันแทนต้าแหน่งที่ว่าง โดยให้น้าหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกและแต่งตังกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒
มาใช้บังคับแก่การคัดเลือกและแต่งตังกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทนต้าแหน่งที่วา่ งด้วยโดยอนุโลม
การด้าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทนต้าแหน่งที่ว่างตามวรรคหนึ่ง
ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้านันพ้นจาก
ต้าแหน่ง และให้ผู้เข้ามาเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทนต้าแหน่งที่ว่างอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับ
วาระที่ เ หลื อ อยู่ ข องกรรมการลุ่ ม น้ า ผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า ซึ่ ง ตนแทน แต่ ถ้ า วาระที่ เ หลื อ อยู่ ไ ม่ ถึ ง
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ด้าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าแทนต้าแหน่งที่ว่างก็ได้
ข้อ ๑๔ ในกรณี ที่ ก รรมการลุ่ ม น้ า ผู้ แ ทนองค์ ก รผู้ ใ ช้ น้ า จะพ้ น จากต้ า แหน่ ง ตามวาระ
ให้ ส้านั กงานภาคด้าเนิ นการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก้าหนดไว้ในหมวดนี ก่อนครบวาระการด้ารงต้าแหน่งไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
หมวด ๓
กรรมการลุม่ น้าผูท้ รงคุณวุฒิ
ข้อ ๑๕ กรรมการลุ่มน้ าผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละเขตลุ่มน้า ให้สรรหาและแต่งตังจากบุคคล
ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้า
ให้ส้านักงานภาคประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้าทรงคุณวุฒิ
ในเขตลุ่มน้า โดยปิดประกาศ ณ ส้านักงานและส้านักงานภาค และประกาศในเว็บไซต์ของส้านักงาน
หรือเผยแพร่โดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยก็ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ วัน และ
ในกรณีมีความจ้าเป็นเพื่อประโยชน์ในการสรรหากรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ส้านักงานภาคอาจขยาย
ระยะเวลาการรับสมัครออกไปอีกคราวละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก้าหนดระยะเวลาการรับสมัคร
โดยเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครให้ทราบโดยทั่วกันในช่องทางเดียวกับ
การประกาศรับสมัคร
การประกาศรับสมัคร ต้องก้าหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับสมัคร เวลาสินสุดการรับสมัคร
ประเด็นค้าถามที่คณะกรรมการสรรหาก้าหนดเพื่อให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรน้า
ในเขตลุ่มน้า และรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมั คร พร้อมด้วยใบสมัคร และใบแสดงประวัติ ผลงาน
หรือผลการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ของผู้สมัคร ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก้าหนด
ข้อ ๑๖ เมื่ อ ครบก้ า หนดระยะเวลาการรั บ สมั ค รหรื อ ครบก้ า หนดการขยายระยะเวลา
การรับสมัครตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ให้ส้านักงานภาคจัดท้าบัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
ลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละเขตลุ่มน้า พร้อมทังก้าหนดระยะเวลาให้มีการคัดค้านผู้สมัครซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
สิบห้าวันนับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร โดยปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครไว้ ณ ส้านักงาน
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และส้านักงานภาค และประกาศในเว็บไซต์ของส้านักงาน หรือเผยแพร่โดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ด้วยก็ได้
การคัดค้านผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ต้องท้าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้คัดค้านยื่นต่อส้านักงานภาค
และแสดงเหตุผลพร้อมทังข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายที่ยกขึนอ้างอิงในค้าคัดค้านนันด้วย
โดยส้านักงานภาคอาจเชิญผู้คัดค้านหรือผู้สมัครมาให้ข้อเท็จจริง ชีแจง หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้
เมื่อพ้น ก้าหนดระยะเวลาการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ส้านักงานภาคเสนอรายชื่อผู้สมัคร
พร้อมด้วยประวัติ ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ของผู้สมัคร การแสดงวิสัยทัศน์
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในเขตลุ่มน้า และข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายที่ยกขึน
อ้างอิงในค้าคัดค้านในกรณีผู้สมัครคนใดถูกคัดค้าน ต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาต่อไป
ข้อ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิคณะหนึ่ง ในแต่ละเขตลุ่มน้า
ประกอบด้วย กรรมการลุ่มน้าคนหนึ่งซึ่งประธานกรรมการลุ่มนา้ มอบหมายเป็นประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการสรรหา จ้านวนเก้าคน โดยประธานกรรมการลุ่มน้าแต่งตังจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานหอการค้าจังหวัด ซึ่งด้ารงต้าแหน่งอยู่ในเขตลุ่มน้า และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนจ้านวนหนึ่งคน
และให้ผู้อ้านวยการส้านักงานภาคแต่งตังข้าราชการของส้านักงานภาคเป็นเลขานุการ โดยกรณีที่เขตลุ่มน้า
มีพืนที่ครอบคลุมหลายจังหวัด ให้ประธานกรรมการลุ่มน้าพิจารณาแต่งตังกรรมการสรรหาซึ่งมาจาก
จังหวัดต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตลุ่มน้านัน
ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และอ้านาจในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีสิทธิได้รับการแต่งตัง
เป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้าจากรายชื่อผู้สมัครที่ส้านักงานภาคเสนอ โดยพิจารณา
จากผลงานหรือผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับทรัพยากรน้าเป็นที่ประจักษ์ การแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ใน
เขตลุ่มน้าของผู้สมัคร และข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายที่ยกขึนอ้างอิงในค้าคัดค้านในกรณี
ผู้สมัครคนใดถูกคัดค้าน โดยอาจเชิญผู้สมัครมาให้ข้อเท็จจริง ชีแจง แสดงความรู้ ความสามารถ
และวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับการบริห ารจัด การทรั พ ยากรน้า หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม และกรณีมีข้อสงสั ย
ในค้าคัดค้านอาจเชิญผู้คัดค้านมาชีแจงด้วยก็ได้
ข้อ ๑๘ ในการให้ ค ะแนนผู้ ส มั ค รเพื่ อ สรรหาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั งเป็ น
กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ โดยเกณฑ์การให้คะแนนรวมทังหมดหนึ่งร้อยคะแนน
ของกรรมการสรรหาแต่ละคนแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี
(๑) คะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรน้าของผู้สมัคร ให้กรรมการสรรหาพิจารณาความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ การปฏิบัติงาน หรือการฝึกอบรมหรือดูงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้า ห้าสิบคะแนน
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(๒) คะแนนด้านวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ห้าสิบคะแนน
ให้เลขานุการน้าคะแนนตาม (๑) และ (๒) จากกรรมการสรรหาทุกคนมารวมกัน และ
เรียงล้าดับคะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับจากมากไปหาน้อย ทังนี ผู้สมัครซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีสิทธิได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของคะแนนรวม และหากมีผู้สมัครซึ่งมีคะแนนรวมเท่ากันอันจะท้าให้มีบุคคลซึ่งผ่านการสรรหา
เกินจ้านวนที่จะได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
ว่ า ผู้ ส มั ค รคนใดมี ค ะแนนด้ า นผลงานหรื อ ผลการปฏิ บั ติ ง านและประสบการณ์ ต าม (๑) สู ง กว่ า
แต่หากผู้สมัครมีคะแนนด้านผลงานหรือผลการปฏิบัติงานและประสบการณ์เท่ากันอีก ให้คณะกรรมการ
สรรหาคัดเลือกผู้ได้รับคะแนนเท่ากันอีกครังหนึ่งโดยวิธีลงคะแนนลับ โดยให้กรรมการสรรหาแต่ละคน
มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ให้ส้านักงานภาคจัดท้าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีสิทธิได้รับการแต่งตั งเป็นกรรมการลุ่มน้า
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นแต่ ล ะเขตลุ่ ม น้ า เรี ย งตามล้ า ดั บ ผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการสรรหา และ
ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานภาคประกาศแต่งตังผู้ทรงคุณวุฒใิ นสี่ล้าดับแรกของบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒินัน
เป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ โดยปิดประกาศ ณ ส้านักงานและส้านักงานภาค และประกาศ
ในเว็บไซต์ของส้านักงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุท้าให้ไม่สามารถประกาศ
แต่งตังผู้ทรงคุณวุฒิคนใดเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานภาคประกาศ
แต่งตังผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้คะแนนสูงสุดในล้าดับถั ดไปจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒินันเป็นกรรมการลุ่มน้า
ผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ค นใดได้ รั บ การแต่ ง ตั งเป็ น กรรมการลุ่ ม น้ า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นเขตลุ่ ม น้ า ใดแล้ ว
ในขณะเดี ย วกั น จะได้ รั บ การแต่ ง ตั งเป็ น กรรมการลุ่ ม น้ า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นเขตลุ่ ม น้ า อื่ น หรื อ ได้ รั บ
การคัดเลือกหรือได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรรมการลุ่มน้า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า ไม่ว่าในเขตลุ่มน้าเดียวกันหรือในเขตลุ่มน้าอื่นอีกไม่ได้
ข้อ ๑๙ ให้น้าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ้านาจด้าเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการสรรหาด้วย
โดยอนุโลม
ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการสรรหาทังคณะพ้นจากหน้าทีเ่ มื่อการสรรหาและการแต่งตังกรรมการ
ลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จสิน
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้าใดพ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระ
ตามมาตรา ๓๒ ให้ส้านักงานภาคด้าเนินการสรรหาและแต่งตังกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิในเขตลุ่มน้านัน
แทนต้าแหน่งที่ว่าง โดยให้ น้าหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตังกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ มาใช้บังคับแก่การสรรหาและแต่งตังกรรมการลุ่มน้า
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต้าแหน่งที่ว่างด้วยโดยอนุโลม
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การด้ า เนิ น การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง กรรมการลุ่ ม น้ า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ทนต้ า แหน่ ง ที่ ว่ า งตามวรรคหนึ่ ง
ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการลุ่มน้าผู้ ทรงคุณวุฒินันพ้นจากต้าแหน่ง
และให้ผู้เข้ามาเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิแทนต้าแหน่งที่ว่างอยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการลุ่ ม น้ า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ตนแทน แต่ ถ้ า วาระที่ เ หลื อ อยู่ ไ ม่ ถึ ง หนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น
จะไม่ด้าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิแทนต้าแหน่งที่ว่างก็ได้
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่กรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิจะพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ ให้ส้านักงานภาค
ด้ า เนิ น การสรรหาและแต่ ง ตั งกรรมการลุ่ ม น้ า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก้ า หนดไว้
ในหมวดนี ก่อนครบวาระการด้ารงต้าแหน่งไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ในวาระเริ่มแรก ระหว่างที่ยังไม่มีการประกาศให้มีการเลือกตังผู้บริหารท้องถิ่ น
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อ ๕
และข้อ ๖ แห่งค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหมวด ๑ และเป็นกรรมการลุ่มน้า
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนกว่าจะพ้นจากการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๘ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ โดยที่มาตรา 28 แห่งพระราชบัญ ญัติ
ทรั พ ยากรน้ า พ.ศ. 2561 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารได้ ม าซึ่ ง กรรมการลุ่ ม น้ า ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กรรมการลุ่มน้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้า และกรรมการลุ่มน้าผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้า เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง จึงจ้าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี

แบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
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แบบค้าขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า
ตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. ๒๕๖4
เขียนที่ ...............................................................
วันที่.......... เดือน......................... พ.ศ...............
ข้าพเจ้า........................................................................................................................................
มีที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่................... หมู่ที่ .................. ถนน ....................................
ต้าบล/แขวง ....................................... อ้าเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................... หมายเลขโทรศัพท์ .................................... หมายเลขโทรสาร .....................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ .................................................................................................................................... เป็น
 ตัวแทนจากผู้ใช้น้าซึ่งรวมตัวกันของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลหรือของห้างหุ้นส่วนสามัญ
 ตัวแทนจากผู้ใช้น้าซึ่งรวมตัวกันระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ
ขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อองค์กรผู้ใช้น้า...................................................................................................................
2. พร้อมกับค้าขอนี้ ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ดังนี้
 รายละเอียดการขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า
 บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้ใช้น้า (จ้านวน 3 แบบ)
 หนังสือมอบอ้านาจให้เป็นผู้แทนนิติบุคคล
(ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า)
 ข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น้า (ถ้ามี)
 เอกสารอื่นๆ ....................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................................
(...................................................................)
ตัวแทนผู้ใช้น้า
ในการยื่นจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า
หมายเหตุ : -ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง ที่ต้องการ
-- ตัวแทนผู้ใช้น้าในการยื่นจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า หมายถึง สมาชิกของผูใ้ ช้น้าที่ได้รับความเห็นชอบจากผูใ้ ช้น้าให้เป็นตัวแทนในการยื่นค้าขอ
จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า ตามบัญชีสมาชิกที่แนบมาพร้อมนี้ ท้าหน้าที่ ในการยื่นค้าขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าจนแล้วเสร็จ
-- ผู้มีอ้านาจท้าการแทนองค์กรผู้ใช้น้า หมายถึง สมาชิกของผู้ใช้น้าที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกผู้ใช้น้าให้เป็นผู้มีอ้านาจท้าการแทนองค์กรผู้ใช้น้า
ท้าหน้าที่ 1. ประสานงานกับส่วนราชการและเอกชน 2. เป็นผู้ประสาน/จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้าประจ้าปี
3. เป็นผู้แทนในการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้า 4. เป็นผู้แทนในการขอเลิกการด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้าต่อนายทะเบียน
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(ด้านหลัง)

(ส้าหรับเจ้าหน้าที่)
ค้าขอเลขที่ ..................................................
เลขรับที่ .......................................................
ชื่อ ............................................................... ผู้รับค้าขอ
บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่
 ครบ
 ไม่ครบ
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

(ลงลายมือชื่อ) ......................................................................
(.................................................................)
ต้าแหน่ง ..................................................................
............./...................../..................
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รายละเอียดการขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า
ตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. ๒๕๖4
1. ชื่อองค์กรผู้ใช้น้า........................................................................................................................
2. ที่ท้าการตั้งอยู่เลขที่.......................หมู่ที่ .................... ถนน .....................................................
ต้าบล/แขวง ....................................................................... อ้าเภอ/เขต ......................................................................
จังหวัด ............................................................................ รหัสไปรษณีย์ ......................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... หมายเลขโทรสาร ......................................................................
3. เหตุผลในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า...................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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4. วัตถุประสงค์และกรอบการด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า
4.1 วัตถุประสงค์ขององค์กรผู้ใช้น้า ดังนี้
 ด้านการใช้ทรัพยากรน้้า เพื่อ
อุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศ
จารีตประเพณี
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
คมนาคม
การประปา
การผลิตพลังงาน

การบรรเทาสาธารณภัย
การท่องเที่ยว
กิจการอื่น โปรดระบุ........................

 ด้านการพัฒนาทรัพยากรน้้า เพื่อ
อุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศ
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
คมนาคม
การประปา

จารีตประเพณี
พาณิชยกรรม
การผลิตพลังงาน

การบรรเทาสาธารณภัย
การท่องเที่ยว
กิจการอื่น โปรดระบุ........................

 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เพื่อ
อุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศ
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
คมนาคม
การประปา

จารีตประเพณี
พาณิชยกรรม
การผลิตพลังงาน

การบรรเทาสาธารณภัย
การท่องเที่ยว
กิจการอื่น โปรดระบุ........................

 ด้านการบ้ารุงรักษาทรัพยากรน้้า เพื่อ
อุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศ
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
คมนาคม
การประปา

จารีตประเพณี
พาณิชยกรรม
การผลิตพลังงาน

การบรรเทาสาธารณภัย
การท่องเที่ยว
กิจการอื่น โปรดระบุ........................

 ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรน้้า เพือ่
อุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศ
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
คมนาคม
การประปา

จารีตประเพณี
พาณิชยกรรม
การผลิตพลังงาน

การบรรเทาสาธารณภัย
การท่องเที่ยว
กิจการอื่น โปรดระบุ........................

 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า เพื่อ
อุปโภคบริโภค
การรักษาระบบนิเวศ
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
คมนาคม
การประปา

จารีตประเพณี
พาณิชยกรรม
การผลิตพลังงาน

การบรรเทาสาธารณภัย
การท่องเที่ยว
กิจการอื่น โปรดระบุ........................

หมายเหตุ ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  และ

ที่ต้องการ โดยสามารถกรอกวัตถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ด้าน
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4.2 กรอบการด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า มีรายละเอียดดังนี้
การใช้ทรัพยากรน้้าภาคเกษตรกรรม ได้แก่ กิจกรรมดังต่อไปนี้
การปลูกพืช
การท้านาเกลือสมุทร
การเลี้ยงปศุสัตว์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การปลูกหม่อน
การเลี้ยงไหม
การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ
กิจกรรมอื่นๆ โปรดระบุ.............................
การใช้ทรัพยากรน้้าภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ กิจกรรมดังต่อไปนี้
การอุตสาหกรรมในครัวเรือน
การแปรรูปสินค้า
การผลิตพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงาน
การประปา
อุตสาหรรมการท่องเที่ยว* ตาม พ.ร.บ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
บั ญ ชี ป ระเภทโรงงานอุ ต สาหกรรม จ้ า แนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
กิจกรรมอื่นๆ โปรดระบุ.............................
การใช้ทรัพยากรน้้าภาคพาณิชยกรรม ได้แก่ กิจกรรมดังต่อไปนี้
การขายสินค้า
การคมนาคม ขนส่ง สัญจรทางน้้า
การบริการ อาทิ สนามกอล์ฟ สวนน้้า ร้านนวดสปา ร้านเสริมสวย ท้าเล็บ ท้าผม บริการซักรีด
กิจกรรมอื่นๆ โปรดระบุ.............................
การใช้ทรัพยากรน้้ากิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ กิจกรรมดังต่อไปนี้
การอุปโภคบริโภค อาทิ ประปาหมู่บ้าน การจัดการน้้าชุมชน
การบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาระบบนิเวศ อาทิ การปลูกป่า ฟื้นฟูป่า การฟื้นฟูแม่น้าล้าคลอง
จารีตประเพณี อาทิ ประเพณีแข่งเรือ ลอยกระทง สงกรานต์
กิจกรรมอื่นๆ โปรดระบุ.............................
*อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้แก่ 1) ธุรกิจน้าเที่ยว 2) ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว
3) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศส้าหรับนักท่องเที่ยว 4) ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าส้าหรับนักท่องเที่ยว
5) ธุรกิจกีฬาส้าหรับนักท่องเที่ยว 6) การด้าเนินงานนิทรรศการงานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือการด้าเนินงานอื่นใด
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อชักน้าหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว
หมายเหตุ
1. สามารถเลือกกิจกรรมได้ไม่เกิน 5 กิจกรรม
2. การเลือกกิจกรรมดังกล่าว มีผลแสดงให้เห็นว่าเป็นองค์กรผู้ใช้น้าในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคพาณิชยกรรม
3. กิจกรรมที่ระบุในกิจกรรมอื่นๆ เมื่อเลือกแล้วให้ถือว่าเป็นกิจกรรมการใช้ทรัพยากรน้้าภาคเกษตรกรรม
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5. แผนผังและการอธิบายรายละเอียดประกอบเพื่อแสดงเขตพื้นที่ด้าเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น้า

หมายเหตุ แผนผังต้องมีรายละเอียด พิกัด ที่ตั้งองค์กรผู้ใช้น้า แหล่งน้้าในพื้นที่ ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ และอ้างอิง
สถานที่ส้าคัญ อาทิ วัด โรงเรียน ถนน ฯลฯ
หน้า 6
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6. ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการด้าเนินกิจกรรมด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ
การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า อาทิ เอกสาร ภาพถ่าย เอกสารการประชุม หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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บัญชีรายชื่อสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า (บุคคลธรรมดา)
ชื่อองค์กรผู้ใช้น้า........................................................................................................................................................
ตัวแทนผู้ใช้น้า ชื่อ………………………………..........……...เลขประจ้าตัวประชาชน..........................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านเลขที่……………หมู่ที่ .................... ถนน……….....……........ ต้าบล/แขวง………….......................
อ้าเภอ/เขต…………........……........….. จังหวัด………….........…............…………............รหัสไปรษณีย์.............................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.........................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.........................
ผู้มีอ้านาจท้าการแทนองค์กรผู้ใช้น้า ชื่อ……………………………...................................................................................
เลขประจ้าตัวประชาชน.............................................ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านเลขที่………หมู่ที่ .........ถนน……..............
ต้าบล/แขวง………….............อ้าเภอ/เขต…………........…….......จังหวัด………….........…...รหัสไปรษณีย์..........................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้................................................................................หมายเลขโทรศัพ ท์..................................
ล้าดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล

เลขประจ้าตัวประชาชน

ที่อยู่ตามบัตรประจ้าตัว
ประชาชน

อาชีพ

ที่ท้าการงาน
(สถานที่ประกอบกิจกรรม
ตามอาชีพ)

ลงชื่อ/ลาย
พิมพ์นิ้วมือ

หมายเหตุ : บัญชีรายชื่อนี้มีผลผูกพันในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561
1. ระบุชื่อ – นามสกุล ตัวแทนผู้ใช้น้า ผู้มีอ้านาจท้าการแทนองค์กรผู้ใช้น้าในแบบฟอร์มนี้ จ้านวน 1 รายชื่อต่อ 1 องค์กรผู้ใช้น้า
2. ลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือ พร้อมแนบส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน เพื่อยืนยันว่าเป็นสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า
และยินยอมให้นายทะเบียนเข้าถึงข้อมูลตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. 2564 และเห็นชอบบุคคลตามข้อ 1

หน้า 8

แก้ไข ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

องค์กรผู้ใช้น้า 01

บัญชีรายชื่อสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า (ห้างหุน้ ส่วนสามัญ)
ชื่อองค์กรผู้ใช้น้า........................................................................................................................................................
ตัวแทนผู้ใช้น้า ชื่อ………………………………..........……...เลขประจ้าตัวประชาชน..........................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านเลขที่……………หมู่ที่ .................... ถนน……….....……........ ต้าบล/แขวง………….......................
อ้าเภอ/เขต…………........……........….. จังหวัด………….........…............…………............รหัสไปรษณีย์.............................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.........................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.........................
ผู้มีอ้านาจท้าการแทนองค์กรผู้ใช้น้า ชื่อ……………………………...................................................................................
เลขประจ้าตัวประชาชน.............................................ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านเลขที่………หมู่ที่ .........ถนน……..............
ต้าบล/แขวง………….............อ้าเภอ/เขต…………........…….......จังหวัด………….........…...รหัสไปรษณีย์..........................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้................................................................................หมายเลขโทรศัพ ท์..................................
ล้าดับ
ที่

ชื่อห้างหุ้นส่วน
สามัญ

ชื่อ – นามสกุล

เลขประจ้าตัว
ประชาชน

ที่อยู่ตามบัตร
ประจ้าตัวประชาชน

อาชีพ

ที่ท้าการงาน
(สถานที่ประกอบกิจกรรม
ตามอาชีพ)

ลงชื่อ/ลาย
พิมพ์นิ้วมือ
ผู้แทนห้าง
หุ้นส่วนสามัญ

หมายเหตุ : บัญชีรายชื่อนี้มีผลผูกพันในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561
1. ระบุชื่อ – นามสกุล ตัวแทนผู้ใช้น้า ผู้มีอ้านาจท้าการแทนองค์กรผู้ใช้น้าในแบบฟอร์มนี้ จ้านวน 1 รายชื่อต่อ 1 องค์กรผู้ใช้น้า
2. ลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือ พร้อมแนบส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน เพื่อยืนยันว่าเป็นสมาชิกขององค์กร ผู้ใช้น้า
และยินยอมให้นายทะเบียนเข้าถึงข้อมูลตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. 2564 และเห็นชอบบุคคลตามข้อ 1

หน้า 9

แก้ไข ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

องค์กรผู้ใช้น้า 01

บัญชีรายชื่อสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า (นิตบิ ุคคล)
ชื่อองค์กรผู้ใช้น้า........................................................................................................................................................
ตัวแทนผู้ใช้น้า ชื่อ………………………………..........……...เลขประจ้าตัวประชาชน..........................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านเลขที่……………หมู่ที่ .................... ถนน……….....……........ ต้าบล/แขวง………….......................
อ้าเภอ/เขต…………........……........….. จังหวัด………….........…............…………............รหัสไปรษณีย์.............................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.........................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.........................
ผู้มีอ้านาจท้าการแทนองค์กรผู้ใช้น้า ชื่อ……………………………...................................................................................
เลขประจ้าตัวประชาชน.............................................ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านเลขที่………หมู่ที่ .........ถนน……..............
ต้าบล/แขวง………….............อ้าเภอ/เขต…………........…….......จังหวัด………….........…...รหัสไปรษณีย์..........................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้................................................................................หมายเลขโทรศัพ ท์..................................
ล้าดับ
ที่

ชื่อนิติบุคคล

เลขทะเบียน
นิติบุคคล

ที่อยู่สถานที่
ประกอบกิจการ

ชื่อ-นามสกุล
ผู้แทนนิติบุคคล

เลขประจ้าตัว
ประชาชน
ผู้แทนนิติบุคคล

ลงชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ
ผู้แทนนิติบุคคล

หมายเหตุ : บัญชีรายชื่อนี้มีผลผูกพันในการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561
1. ระบุชื่อ – นามสกุล ตัวแทนผู้ใช้น้า ผู้มีอ้านาจท้าการแทนองค์กรผู้ใช้น้าในแบบฟอร์มนี้ จ้านวน 1 รายชื่อต่อ 1 องค์กรผู้ใช้น้า
2. ลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือ พร้อมแนบส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน เพื่อยืนยันว่าเป็นสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้า
และยินยอมให้นายทะเบียนเข้าถึงข้อมูลตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. 2564 และเห็นชอบบุคคลตามข้อ 1

หน้า 10

แก้ไข ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

องค์กรผู้ใช้น้า 01

หนังสือมอบอ้านาจให้เป็นผูแ้ ทนนิติบุคคล
ติดอากร
แสตมป์
30 บาท

เขียน …………………………………………..
วันที่ ………… เดือน ……………………… พ.ศ….…….

(ชื่อและประเภทนิติบุคคล)
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า …………………………………………………………....................................................................….
ส้านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ………….….…. ตรอก/ซอย …………..........……..ถนน …………………….….. หมู่ที่ …........…….
ต้าบล/แขวง …………...…….....….....….. อ้าเภอ/เขต …………...........…....…………. จังหวัด ………....…........……….……….
(ชื่อกรรมการที่มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล)
โดยมี ………………………………………….........................................................................................................................
เป็นผู้มีอ้านาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ /เอกสาร
หรื อ หลั ก ฐานการจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลอื่ น เลขที่ ……..........… ลงวั น ที่ ………..……. ขอมอบอ้ า นาจและแต่ ง ตั้ ง ให้
(ชื่อบุคคลทีน่ ิติบุคคลประสงค์ให้เป็นผู้แทน) นผู้ด้าเนินกิจการและมีอ้านาจกระท้าการแทนข้าพเจ้าในการที่จะต้องปฏิบัติ
……….…………..........….......................................เป็
(ชื่อบุคคลทีน่ ิติบุคคลประสงค์ให้เป็นผู้แทน)
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้าพ.ศ. .......... ทั้งนี้โดยให้...............................................................................
เป็นผู้แทนนิติบุคคลในการด้าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ใช้น้า ตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. ๒๕๖4
การใดที่ผู้ด้าเนินกิจการและผู้รับมอบอ้านาจดังกล่าวได้กระท้าไป ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ้านาจนี้
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ………………….................................…………

ประทับตราส้าคัญ
ของนิตบิ คุ คล

ลงชื่อ …………………………………... ผู้มอบอ้านาจและแต่งตั้ง
( ………………………………….) ผู้แทนนิติบุคคล

กรรมการ/บุคคล

(ถ้ ามี)

ลงชื่อ …………………………………... ผู้มอบอ้านาจและแต่งตั้ง
( ………………………………….) ผู้แทนนิติบุคคล

ผูกพันนิตบิ คุ ลคล

ผู้มีอานาจลงนาม

ลงชื่อ ………………………………..….. ผู้รับมอบอ้านาจ
( ………………………………….)
ลงชื่อ …………………………..……….. พยาน
( ………………………………….)
ลงชื่อ …………………………..……….. พยาน
( ………………………………….)

หมายเหตุ : ให้แนบส้าเนาบัตรผู้มอบอ้านาจ ส้าเนาบัตรผู้รับมอบอ้านาจ และหนังสือรับรองการจดทะเบียน/เอกสาร
หรือหลักฐานการจัดตั้งนิติบุคคลอื่นแสดงชื่อผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลฉบับล่าสุดด้วย

หน้า 11

แก้ไข ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

องค์กรผู้ใช้น้า 01

หนังสือมอบอ้านาจให้เป็นผูแ้ ทนห้างหุ้นส่วนสามัญ
ติดอากร
แสตมป์
30 บาท

เขียน …………………………………………..
วันที่ ………… เดือน ……………………… พ.ศ….…….

(ชื่อและประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ)
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า …………………………………………………………....................................................................….
ส้านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ………….….…. ตรอก/ซอย …………..........……..ถนน …………………….….. หมู่ที่ …........…….
ต้าบล/แขวง …………...…….....….....….. อ้าเภอ/เขต …………...........…....…………. จังหวัด ………....…........……….……….
(ชื่อกรรมการที่มีอ้านาจลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วนสามัญ)
โดยมี ………………………………………….........................................................................................................................
เป็นผู้มีอ้านาจจัดการแทนห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ กระทรวงพาณิชย์
่อบุคคลทีห่ ้างหุ้นส่วนสามัญประสงค์ให้เป็นผู้แทน)
เลขที่ ……..........… ลงวันที่ ………..……. ขอมอบอ้านาจและแต่งตั้งให้…(ชื….…………..........….......................................
เป็นผู้ด้าเนินกิจการและมีอ้านาจกระท้าการแทนข้าพเจ้าในการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้า
(ชื่อบุคคลทีห่ ้างหุ้นส่วนสามัญประสงค์ให้เป็นผู้แทน) เป็นผู้แทนห้างหุ้นส่วนสามัญ ในการด้าเนิน
พ.ศ. ......... ทั้งนี้โดยให้.............................................................................................
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรผู้ใช้น้า ตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. ๒๕๖4
การใดที่ผู้ด้าเนินกิจการและผู้รับมอบอ้านาจดังกล่าวได้กระท้าไป ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ้านาจนี้
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ………………….................................…………

ประทับตราส้าคัญของ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
(ถ้ ามี)

ลงชื่อ …………………………………... ผู้มอบอ้านาจและแต่งตั้ง
( ………………………………….) ผู้แทนห้างหุ้นส่วนสามัญ
ลงชื่อ …………………………………... ผู้มอบอ้านาจและแต่งตั้ง
( ………………………………….) ผู้แทนห้างหุ้นส่วนสามัญ

ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพัน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ลงชื่อ ………………………………..….. ผู้รับมอบอ้านาจ
( ………………………………….)
ลงชื่อ …………………………..……….. พยาน
( ………………………………….)
ลงชื่อ …………………………..……….. พยาน
( ………………………………….)

หมายเหตุ : ให้แนบส้าเนาบัตรผู้มอบอ้านาจ ส้าเนาบัตรผู้รับมอบอ้านาจ และหนังสือรับรองการจดทะเบียน
แสดงชื่อผู้มีอ้านาจลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วนสามัญ ฉบับล่าสุดด้วย

หน้า 12

แก้ไข ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

องค์กรผู้ใช้น้า 02

ทะเบียนเลขที่ ................................................
หนังสือส้าคัญ
การจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้า
........................
หนังสือส้าคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.......(ชื่อองค์กรผู้ใช้น้า)........................................................
ตั้งอยู่เลขที่ ...............หมู่ที่ .................... ถนน ........................................... ต้าบล/แขวง...........................................
อ้าเภอ/เขต .................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................................
ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรผู้ใช้น้า ตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. ๒๕๖๔
ออกให้ ณ วันที่ ................ เดือน .................................... พ.ศ. ..................
(ลงชื่อ).....................................................................
(................................................................)
(ต้าแหน่ง)
นายทะเบียน
ประทับตรา (ถ้ามี)
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แบบรายงานผลการด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า
องค์กรผู้ใช้น้า ............(ชื่อองค์กรผู้ใช้น้า)........................................................................................
หนังสือส้าคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้าทะเบียนเลขที่ ........................................................................................
ขอรายงานผลการด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้าประจ้าปี ............................... ต่อนายทะเบียน ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์และกรอบการด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๒. การด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้าในรอบปีที่ผ่านมา
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๓. พื้นที่ด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๔. ระยะเวลาการด้าเนินงาน
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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๕. ความก้าวหน้าการด้าเนินงานหรือผลที่ได้จากการด้าเนินงาน
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
6. ปัญหาหรืออุปสรรค
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7. แนวทางหรือแผนการปรับปรุงการด้าเนินงานในปีถัดไป
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
8. อื่นๆ
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ..............................................................
(............................................................)
ผู้มีอ้านาจท้าการแทนองค์กรผู้ใช้น้า.....................................
ลงวันที่ ..................................................................
หมายเหตุ ให้แนบรายงานการประชุมองค์กรผู้ใช้น้าที่มีมติรับรองรายงานผลการด้าเนินงานจากสมาชิกจ้านวน
ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่
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(ส้าหรับเจ้าหน้าที่)
เลขรับที่ .......................................................
ชื่อ ............................................................... ผู้รับรายงาน
บันทึกความเห็นของนายทะเบียน
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)......................................................................
(...........................................................)
(ต้าแหน่ง)
นายทะเบียน
ประทับตรา
ลงวันที่ ..........................................................

หมายเหตุ ตามข้อ ๑๓ กฎกระทรวงองค์ผู้ใช้น้า พ.ศ. ๒๕๖๔
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ค้าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้า
เขียนที่ ...............................................................
วันที่.......... เดือน......................... พ.ศ...............
ข้าพเจ้า ..........................................................................................................................................
มีที่อยู่ตามบัตรประจ้าตัวประชาชน/ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่................ หมู่ที่ .................. ถนน.........................
ต้าบล/แขวง ....................................... อ้าเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................... หมายเลขโทรศัพท์ .................................... หมายเลขโทรสาร .....................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์...............................................................................................................................................
ซึ่งได้รับการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้าชื่อ...........................................................................................................
ทะเบียนเลขที่ ................................................................ เมื่อวันที่ ............................................................................
ขอแจ้งต่อนายทะเบียนว่า ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้า ดังนี้.......................
....................................................................................................................................................................................
เนื่องจาก.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับค้าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาพร้อมนี้แล้ว
และขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................................
(...................................................................)
ผู้มีอ้านาจท้าการแทนองค์กรผู้ใช้น้า...........................................
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(ด้านหลัง)
(ส้าหรับเจ้าหน้าที่)
เลขรับที่ .......................................................
ชื่อ ............................................................... ผู้รับแจ้ง
บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................
(ลงลายมือชื่อ) ........................................................................
(................................................................)
ต้าแหน่ง .......................................................................

หมายเหตุ ตามข้อ ๑๔ กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. ๒๕๖๔
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ค้าขอเลิกการด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า
เขียนที่ ...............................................................
วันที่.......... เดือน......................... พ.ศ...............
ข้าพเจ้า........................................................................................................................................
มีที่อยู่ตามบัตรประจ้าตัวประชาชน/ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่................... หมู่ที่ .................. ถนน......................
ต้าบล/แขวง ....................................... อ้าเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................... หมายเลขโทรศัพท์ .................................... หมายเลขโทรสาร .....................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ .............................................................................................................................................
ขอเลิกการด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า ตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้ น้า พ.ศ. ๒๕๖4 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อองค์กรผู้ใช้น้า....................................................................................................................
ซึ่งได้รับการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้า ทะเบียนเลขที่ ................................... เมื่อวันที่ ....................................
2. เหตุผลที่ขอเลิกการด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้า เนื่องจาก ..................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. พร้อมกับค้าขอนี้ ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ดังนี้
 หนังสือส้าคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้าที่จะขอเลิกการด้าเนินงาน
 บันทึกการประชุมขององค์กรผู้ใช้น้า
 เอกสารอื่นๆ ....................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................................
(...................................................................)
ผู้มีอ้านาจท้าการแทนองค์กรผู้ใช้น้า....................................
หมายเหตุ : -ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง ที่ต้องการ
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(ด้านหลัง)

(ส้าหรับเจ้าหน้าที่)
ค้าขอเลขที่ ..................................................
เลขรับที่ .......................................................
ชื่อ ............................................................... ผู้รับค้าขอ
บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่
 ครบ
 ไม่ครบ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

(ลงลายมือชื่อ) ......................................................................
(.................................................................)
ต้าแหน่ง ..................................................................
............./...................../..................

หมายเหตุ ตามข้อ ๑๕ กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้า พ.ศ. ๒๕๖๔
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