


ที่มาขององค์กรผู้ใช้น ้า

 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 27 ม.ค. 62
 เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการภารกิจด้านน้้า

ไปในทิศทางท่ีสอดคล้องตอบสนองเป้าหมาย
เดียวกัน โดยมี กฎหมายล าดับรอง หรือกฎหมาย
ลูก ช่วยสร้างกลไกมีส่วนร่วมให้ขับเคลื่อนไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่ระดับนโยบายจนถึง
ระดับพื้นท่ี

พรบ.ทรัพยากรน  า พ.ศ. 2561



องค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรน  า

กรรมการลุ่มน ้า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้า

ในคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ

กรรมการลุ่มน ้า
ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้า

ตามพระราชบัญญตัิทรัพยากรน  า พ.ศ. 2561

เป้าหมาย

• ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถบริหารทรัพยากรน ้าให้มีความ
สอดคล้องกันในทุกมิติ 

• ส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมกันบริหารทรัพยากรน ้า ให้มี
ประสิทธิภาพน ้า โดยองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน ้า



องค์กรผู้ใช้น ้า

“องค์กรผู้ใช้น ้า” หมายความว่า บุคคลซึ่งใช้น ้าบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน ้า
เดียวกันรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งขึ นเพื่อด้าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในหมู่
สมาชิกเกี่ยวกับ การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน ้า

“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย
“ทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้า” หมายความว่า ทะเบียนเอกสารที่แสดงรายละเอียดข้อมูลองค์กร

ผู้ใช้น ้าในแต่ละลุ่มน ้า

กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น ้า พ.ศ. 2564

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 38 วรรคสอง 
แห่ง พรบ. ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

การจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น  า

เป็นกลไกที่ก้าหนดขึ นเพื่อให้ทราบตัวตนขององค์กรผู้ใช้น ้า
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ไม่จ้ากัดว่าจะต้องเป็นองค์กรผู้ใช้น ้า
หรือกลุ่มใช้น ้าตามกฎหมายอ่ืน  เป็นการวางหลักเกณฑ์ในการ
ประกันสิทธิพื นฐานของประชน ในการเข้าถึงทรัพยากรน ้ า
สาธารณะ ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ทั งในระดับชาติ ระดับลุ่มน ้า ระดับองค์กรผู้ใช้น ้า ซึ่งสะท้อนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมกันบริหารทรัพยากรน ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

องค์กรผู้ใช้
น  า 



การจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้า

คุณสมบัติองค์กรผู้ใช้น ้า 

บุคคลธรรมดา 30 ราย

1
นิติบุคคล 30 ราย

2
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 30 ราย

3

4 30 ราย

5

6

กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันตั งแต่ 30 รายขึ นไป ตั งตัวแทน 1 คน 
รวบรวมเอกสารหลักฐานทั งหมดยื่นค้าขอจดทะเบียน ก่อตั งองค์ผู้ใช้น ้า

ทั้ง 22 ลุ่มน้้าท่ัวประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาก้าหนดลุ่มน้้า พ.ศ. 2564 
(กฎหมายรองในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561)

สิทธิประโยชน์ขององค์กรผู้ใช้น้้า
 องค์กรผู้ใช้น้้ามีบทบาทใน

การบริหารทรัพยากรน  า
ในหมู่สมาชิก

 สามารถเสนอแนะ ให้ข้อมูล ความเห็น 
ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้้าในเขต
ลุ่มน้้าต่อคณะกรรมการลุ่มน้้า

 เ ป็ นอ ง ค์กร ผู้ ใ ช้ น้้ าที่ มี กฎห มายร องรั บ
ในการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก
สามารถ หารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล แก้ไข
ปัญหาร่วมกัน หากมีกรณีเกิด ข้อพิพาท
ระหว่างผู้ใช้น้้าให้ผู้ใช้น้้าเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการลุ่มน้้าเพื่อพิจารณาได้

 กรรมการลุ่มน้้าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้้ามีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกไปเป็นกรรมการผู้แทน
คณะกรรมการลุ่มน  า ในคณะกรรมการ
ทรัพยากรแห่งชาติ (กนช.) ทั้ งประเทศมี
จ้านวน 4 คน

30 ราย

30 ราย

7 30 ราย





ขั นตอนยื่นค าขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น  า

1. ผู้ยื่นค ำขอ

• ตัวแทนจำกองค์กรผู้ใช้น  ำที่เป็นบุคคล
ธรรมดำ
• ตัวแทนจำกองค์กร ผู้ใช้น  ำ ซ่ึง เป็นบุคคล
ธรรมดำ นิติบุคคล และหรือห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญ

2. ข้อมูล เอกสำรและหลักฐำน 
อำทิ• บัญชีรำยช่ือผู้ใช้น  ำซ่ึงรวมตัวกัน
• เลขประจ ำตัวประชำชน
• เลขทะเบียนนิติบุคคล
• ที่อยู่ ที่ท ำกำรงำน ของผู้ใช้น  ำ
• ข้อมูล เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำร
ด ำเนินกิจกรรม
• หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้แทนนิติบุคคล
• แผนผัง เพ่ือแสดงเขตพื นที่ด ำเนินกิจกรรม
• ช่ือ และที่อยู่ขององค์กรผู้ใช้น  ำ
• ช่ือ เลขประจ ำตัวประชำชน และที่อยู่ของผู้มี
อ ำนำจท ำกำรแทนองค์กรผู้ใช้น  ำ

3. ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
•ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ
•ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติภำค 
1-4
• ย่ืนค ำขอผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์

4. ตรวจสอบค ำขอ

ให้ผู้ย่ืนค ำขอแก้ไขภำยในเวลำก ำหนด

จ ำหน่ำยออกจำกสำรบบ

ค ำขอไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน

ไม่แก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

5. นำยทะเบียนพิจำรณำให้
แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
ขยำยเวลำได้ไม่เกิน 2 ครั ง
ครั งละไม่เกิน  15 วัน

กรณีที่ค ำขอถูกต้อง
ครบถ้วนหรือได้แก้ไข
ภำยในเวลำที่ก ำหนด

6. ผลกำรพิจำรณำของนำยทะเบียน

• ออกหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียน
• แจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ
• ประกำศรำยช่ือองค์กรผู้ใช้น  ำและเขตพื นที่ด ำเนินกิจกรรมของ

องค์กรผู้ใช้น  ำไว้โดยเปิดเผย ณ สถำนที่ที่ผู้นั นยื่นค ำขอจด
ทะเบียน และทำงอิเล็กทรอนิกส์

แจ้งให้ผู้ย่ืนค ำขอทรำบพร้อม
เหตุผลและสิทธิอุทธรณ์

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ



กันยายน
1 14 16 30

สิงหาคม

1 14 15 16 30

กรกฎาคม

1 14 15 30

มิถุนายน

15 พ.ค. – 30 พ.ค. 64
หากไม่แลว้เสรจ็

ขยายระยะเวลาได้ 2 ครั ง 
ครั งละไม่เกิน 15 วัน

1    6  15 31

พฤษภาคม

1 15 30

เมษายน

Timeline การจัดตั งองค์กรผู้ใช้น ้า/คณะกรรมการลุ่มน ้า/คณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ

1-31 ต.ค. 64
ขยายไม่เกิน 2 ครั ง
ครั งละไม่เกิน 15 วัน

1-15 พ.ย. 64
จัดท าบัญชีรายช่ือ

16 พ.ย.–15 ธ.ค. 64
คณะกรรมการพจิารณาคัดเลือก

16 ธ.ค.–15 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับเลือก

1-30 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัคร

แจ้งกรรมการลุ่มน  า

การจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น  า

1 เม.ย. 64
รับสมัครและตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน
ออกใบรับค าขอ

30 เม.ย. 64
นายทะเบียนพิจารณา/
อนุมัติค าขอจดทะเบียน

ภายใน  30 วัน

กฎกระทรวง
องค์กรผู้ใช้น  า 
พ.ศ. 2564

1 - 30 มิ.ย. 64
ประกาศรับการเสนอชื่อ

1 - 15 ก.ค. 64
จัดประชุมคัดเลือก

16 ก.ค. - 14 ส.ค. 64
ประกาศแต่งตั ง

ตุลาคม พฤศจิกายน

15 เม.ย. 64
จัดส่งเอกสาร 

หลักฐานเพ่ิมเติม

ธันวาคม มกราคม

1 30 1 31 1 15 16 30 1 15 16 30 1 15 30

การคัดเลอืกผูแ้ทนคณะกรรมการลุ่มน  า ใน กนช.

การคัดเลือกกรรมการลุ่มน  าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น  า 

6 พ.ค. 64
ออกหนังสือส าคัญ

และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ
ภายใน 7 วัน นับแต่มีค าสั่ง 



ยื่นออนไลน์
https://twuo.onwr.go.th

3 ช่องทางยื่นค้าขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้า

ยื่นด้วยตนเอง

ยื่นทางไปรษณีย์

จังหวัดอื่น : ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติภาค 1-4 

กทม. : ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
อาคารจุฑามาศ ถ.วิภาวดีรังสิต

ส านักงานทรัพยากรน  าแห่งชาติ
อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/170
หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210

จ.ล้าปาง สระบุรี ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี 

https://twuo.onwr.go.th/


ข้อมูลเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั งองค์ผู้ใช้น ้า


