
ประกาศส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 
เรื่อง  ก้าหนดแบบค้าขอจดทะเบียนกอ่ตั งองคก์รผู้ใช้น า้  แบบหนังสอืสา้คญัการจดทะเบยีนองค์กรผู้ใชน้ ้า   

แบบรายงานผลการด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น ้า  แบบค้าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น ้า   
และแบบค้าขอเลิกการด้าเนนิงานขององคก์รผู้ใช้น า้ 

พ.ศ.  2564 
 
 

อาศัยอ้านาจตามความในข้อ  19  ของกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น ้า  พ.ศ.  2564  ส้านักงาน
ทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี    

ข้อ 1 ค้าขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้า  หนังสือส้าคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้า  
รายงานผลการด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น ้า  ค้าขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น ้า    
และค้าขอเลิกการด้าเนินงานขององค์กรผู้ใช้น ้า  ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี  

ข้อ 2 ประกาศนี ให้ใช้บังคับนับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  18  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 
สมเกียรติ  ประจ้าวงษ ์

เลขาธกิารสา้นักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มีนาคม   ๒๕๖๔
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แบบคําขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผูใ้ช้น้าํ 

ตามกฎกระทรวงองคก์รผูใ้ชน้้ํา พ.ศ. ๒๕๖4 
เขียนที่ ...............................................................  
วันที่.......... เดือน......................... พ.ศ...............  

  

                        ข้าพเจ้า........................................................................................................................................     
มีที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่................... หมู่ที่ .................. ถนน ....................................  
ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ................................................ 
รหัสไปรษณีย์ ...................... หมายเลขโทรศัพท์ .................................... หมายเลขโทรสาร .....................................  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ....................................................................................................................................  เป็น 
                         ตัวแทนจากผู้ใช้นํ้าซึ่งรวมตัวกันของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลหรือของห้างหุ้นส่วนสามัญ 
                              ตัวแทนจากผู้ใช้นํ้าซึ่งรวมตัวกันระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือห้างหุน้ส่วนสามัญ 
                         

                        ขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้นํ้า โดยมีรายละเอียดดังน้ี   
                        ๑. ช่ือองค์กรผู้ใช้นํ้า...................................................................................................................  
                        2. พร้อมกับคําขอน้ี ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ดังน้ี 
    รายละเอียดการขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้นํ้า  

  บัญชีรายช่ือสมาชิกผู้ใช้นํ้า (จํานวน 3 แบบ)  
  หนังสือมอบอํานาจให้เป็นผู้แทนนิติบุคคล 
       (ในกรณทีี่นิติบุคคลเป็นผู้รวมตัวกันจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้นํ้า)  

                            ข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้นํ้า (ถ้ามี)  
                           เอกสารอ่ืนๆ ....................................................................................................  
 
 
                                                   ลงช่ือ ........................................................................  
                                                            (...................................................................)  
                     ตัวแทนผู้ใช้นํ้า 

ในการย่ืนจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผูใ้ช้นํ้า 
หมายเหตุ : -ให้ใส่เคร่ืองหมาย / ในช่อง ที่ต้องการ  
-- ตัวแทนผู้ใช้นํ้าในการย่ืนจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้นํ้า หมายถึง สมาชิกของผู้ใช้น้ําที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้น้ําให้เป็นตัวแทนในการยื่นคําขอ 
จดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ํา ตามบัญชีสมาชิกที่แนบมาพร้อมนี้ ทําหน้าที่ ในการยื่นคําขอจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ําจนแล้วเสร็จ 
-- ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรผู้ใช้นํ้า หมายถึง สมาชิกของผู้ใช้น้ําที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกผู้ใช้น้ําให้เป็นผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรผู้ใช้น้ํา 
ทําหน้าที่  1. ประสานงานกับส่วนราชการและเอกชน  2. เป็นผู้ประสาน/จัดทํารายงานผลการดําเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ําประจําปี 
3. เป็นผู้แทนในการแจ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับองค์กรผู้ใช้น้ํา 4. เป็นผู้แทนในการขอเลิกการดําเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ําต่อนายทะเบียน  
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(ด้านหลัง) 
  
  
(สําหรับเจ้าหน้าที่)  
  

คําขอเลขที่ .................................................. 
เลขรับที่ .......................................................  
ช่ือ ............................................................... ผู้รับคําขอ  

  
บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่  
   ครบ         
   ไม่ครบ 
 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
  
 

(ลงลายมือช่ือ) ...................................................................... 
                  (.................................................................)        
       ตําแหน่ง .................................................................. 
                      ............./...................../.................. 
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รายละเอียดการขอจดทะเบยีนก่อต้ังองค์กรผู้ใชน้้ํา 
 ตามกฎกระทรวงองคก์รผู้ใช้น้ํา พ.ศ. ๒๕๖4  

               1. ช่ือองค์กรผู้ใช้นํ้า........................................................................................................................ 
             2. ที่ทําการต้ังอยู่เลขที่.......................หมู่ที่ .................... ถนน .....................................................  
ตําบล/แขวง ....................................................................... อําเภอ/เขต ...................................................................... 
จังหวัด ............................................................................ รหัสไปรษณีย์ ...................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................... หมายเลขโทรสาร ...................................................................... 
    3. เหตุผลในการก่อต้ังองค์กรผู้ใช้นํ้า................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 

 
หน้า 3 



แก้ไข ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 
 

 
องค์กรผู้ใช้น้ํา 01 

4. วัตถุประสงค์และกรอบการดําเนินงานขององค์กรผู้ใช้นํ้า   
            4.1 วัตถุประสงค์ขององค์กรผู้ใช้นํ้า ดังน้ี 
 ด้านการใชท้รพัยากรน้าํ เพื่อ 
 อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย 
 เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว 
 คมนาคม การประปา การผลิตพลังงาน กิจการอ่ืน โปรดระบุ........................ 

 ด้านการพฒันาทรพัยากรน้ํา เพือ่ 
 อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย 
 เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว 
 คมนาคม การประปา การผลิตพลังงาน กิจการอ่ืน โปรดระบุ........................ 

 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อ 
 อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย 
 เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว 
 คมนาคม การประปา การผลิตพลังงาน กิจการอ่ืน โปรดระบุ........................ 

 ด้านการบาํรุงรกัษาทรพัยากรน้ํา เพือ่ 
 อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย 
 เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว 
 คมนาคม การประปา การผลิตพลังงาน กิจการอ่ืน โปรดระบุ........................ 

 ด้านการฟืน้ฟทูรพัยากรน้ํา เพือ่ 
 อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย 
 เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว 
 คมนาคม การประปา การผลิตพลังงาน กิจการอ่ืน โปรดระบุ........................ 

 ด้านการอนุรกัษท์รพัยากรน้ํา เพือ่ 
 อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ  จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย 
 เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว 
 คมนาคม การประปา การผลิตพลังงาน กิจการอ่ืน โปรดระบุ........................ 
 
หมายเหตุ  ใหใ้ส่เครื่องหมาย / ในช่อง  และ      ที่ต้องการ โดยสามารถกรอกวัตถุประสงค์ได้มากกว่า 1 ด้าน 
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      4.2 กรอบการดําเนินงานขององค์กรผู้ใช้นํ้า มีรายละเอียดดังน้ี   

การใชท้รพัยากรน้ําภาคเกษตรกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
 การปลูกพืช  การทํานาเกลือสมุทร 
 การเลี้ยงปศุสัตว์  การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
 การปลูกหม่อน  การเลี้ยงไหม 

การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ 
กิจกรรมอ่ืนๆ โปรดระบุ............................. 

การใชท้รพัยากรน้ําภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
 การอุตสาหกรรมในครัวเรือน  การแปรรูปสินค้า 
 การผลิตพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงาน การประปา 
 อุตสาหรรมการท่องเที่ยว* ตาม พ.ร.บ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 

บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามกฎกระทรวง (พ .ศ . 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 กิจกรรมอ่ืนๆ โปรดระบุ............................. 
การใช้ทรัพยากรน้ําภาคพาณิชยกรรม ได้แก่ กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 การขายสินค้า  การคมนาคม ขนส่ง สญัจรทางน้ํา 
 การบริการ อาทิ สนามกอล์ฟ สวนนํ้า ร้านนวดสปา ร้านเสริมสวย ทําเล็บ ทําผม บริการซักรีด 

กิจกรรมอ่ืนๆ โปรดระบุ............................. 
การใช้ทรัพยากรน้ํากิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 การอุปโภคบริโภค อาทิ ประปาหมู่บ้าน การจัดการนํ้าชุมชน 
 การบรรเทาสาธารณภัย 
 การรักษาระบบนิเวศ อาทิ การปลูกป่า ฟ้ืนฟูป่า การฟ้ืนฟูแม่นํ้าลําคลอง 

จารีตประเพณี อาทิ ประเพณีแข่งเรือ ลอยกระทง สงกรานต์ 
กิจกรรมอ่ืนๆ โปรดระบุ............................. 

*อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ.การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ได้แก่ 1) ธุรกิจนําเท่ียว 2) ธุรกิจโรงแรมนักท่องเท่ียว 
3) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานท่ีตากอากาศสําหรับนักท่องเท่ียว 4) ธุรกิจการขายของที่ระลึกหรือสินค้าสําหรับนักท่องเที่ยว 
5) ธุรกิจกีฬาสําหรับนักท่องเที่ยว 6) การดําเนินงานนิทรรศการงานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือการดําเนินงานอ่ืนใด 
โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือชักนําหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเท่ียว 
หมายเหตุ    
1. สามารถเลือกกิจกรรมได้ไม่เกิน 5 กิจกรรม 
2. การเลือกกิจกรรมดังกล่าว มีผลแสดงให้เห็นว่าเป็นองค์กรผู้ใช้น้ําในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคพาณิชยกรรม 
3. กิจกรรมท่ีระบุในกิจกรรมอ่ืนๆ เม่ือเลือกแล้วให้ถือว่าเป็นกิจกรรมการใช้ทรัพยากรน้ําภาคเกษตรกรรม 
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5. แผนผังและการอธิบายรายละเอียดประกอบเพ่ือแสดงเขตพ้ืนที่ดําเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้นํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ แผนผังต้องมีรายละเอียด พิกัด ที่ต้ังองค์กรผู้ใช้นํ้า แหล่งนํ้าในพ้ืนที่ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน ๆ และอ้างอิง
สถานที่สําคญั อาทิ วัด โรงเรียน ถนน ฯลฯ 

 
 หน้า 6 



แก้ไข ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 
 

องค์กรผู้ใช้น้ํา 01 

6. ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการดําเนินกิจกรรมด้านการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ 
การบํารุงรักษา การฟ้ืนฟู หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้า อาทิ เอกสาร ภาพถ่าย เอกสารการประชุม หรือเอกสารอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
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แก้ไข ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 
 

บัญชีรายชื่อสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ํา (บุคคลธรรมดา) 
ชื่อองคก์รผู้ใชน้้ํา........................................................................................................................................................ 
 ตัวแทนผู้ใชน้้าํ ช่ือ………………………………..........……...เลขประจําตัวประชาชน.......................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่……………หมู่ที่ .................... ถนน……….....……........ ตําบล/แขวง…………....................... 
อําเภอ/เขต…………........……........….. จังหวัด………….........…............…………............รหัสไปรษณีย์............................. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.........................................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................... 
ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรผู้ใชน้้ํา ช่ือ……………………………................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน.............................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่………หมู่ที่ .........ถนน……..............
ตําบล/แขวง………….............อําเภอ/เขต…………........…….......จังหวัด………….........…...รหัสไปรษณีย์.......................... 
 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................. 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ – นามสกุล 
 

เลขประจําตัวประชาชน 
 

ท่ีอยู่ตามบัตรประจําตัว
ประชาชน 

อาชีพ 
 

ท่ีทําการงาน 
(สถานท่ีประกอบกิจกรรม 

ตามอาชีพ)  

ลงชื่อ/ลาย
พิมพ์นิ้วมือ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
หมายเหตุ : บัญชีรายชื่อนี้มีผลผูกพันในการก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ําตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 
1. ระบุชื่อ – นามสกุล ตัวแทนผู้ใช้น้ํา ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรผู้ใช้น้ําในแบบฟอร์มนี้ จํานวน 1 รายชื่อต่อ 1 องค์กรผู้ใช้น้ํา 
2. ลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เพ่ือยืนยันว่าเป็นสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ํา 
และยินยอมให้นายทะเบียนเข้าถึงข้อมูลตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ํา พ.ศ. 2564 และเห็นชอบบุคคลตามข้อ 1 

 
 
 
 

 

องค์กรผู้ใช้น้ํา 01 

หน้า 8 



แก้ไข ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 
 

บัญชีรายชื่อสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ํา (ห้างหุ้นสว่นสามัญ) 
ชื่อองคก์รผู้ใชน้้ํา........................................................................................................................................................ 
 ตัวแทนผู้ใชน้้าํ ช่ือ………………………………..........……...เลขประจําตัวประชาชน.......................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่……………หมู่ที่ .................... ถนน……….....……........ ตําบล/แขวง…………....................... 
อําเภอ/เขต…………........……........….. จังหวัด………….........…............…………............รหัสไปรษณีย์............................. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.........................................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................... 
ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรผู้ใชน้้ํา ช่ือ……………………………................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน.............................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่………หมู่ที่ .........ถนน……..............
ตําบล/แขวง………….............อําเภอ/เขต…………........…….......จังหวัด………….........…...รหัสไปรษณีย์.......................... 
 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................. 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อห้างหุ้นส่วน
สามัญ 

 

ชื่อ – นามสกุล 
 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

 

ท่ีอยู่ตามบัตร
ประจําตัวประชาชน 

อาชีพ 
 

ท่ีทําการงาน 
(สถานท่ีประกอบกิจกรรม 

ตามอาชีพ) 

ลงชื่อ/ลาย
พิมพ์นิ้วมือ 
ผู้แทนห้าง

หุ้นส่วนสามัญ 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 
หมายเหตุ : บัญชีรายชื่อนี้มีผลผูกพันในการก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ําตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 
1. ระบุชื่อ – นามสกุล ตัวแทนผู้ใช้น้ํา ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรผู้ใช้น้ําในแบบฟอร์มนี้ จํานวน 1 รายชื่อต่อ 1 องค์กรผู้ใช้น้ํา 
2. ลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เพ่ือยืนยันว่าเป็นสมาชิกขององค์กร ผู้ใช้น้ํา 
และยินยอมให้นายทะเบียนเข้าถึงข้อมูลตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ํา พ.ศ. 2564 และเห็นชอบบุคคลตามข้อ 1  

 
 
 
 
  

องค์กรผู้ใช้น้ํา 01 

หน้า 9 



แก้ไข ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 
 

บัญชีรายชื่อสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ํา (นิติบุคคล) 
 

ชื่อองคก์รผู้ใชน้้ํา........................................................................................................................................................ 
 ตัวแทนผู้ใชน้้าํ ช่ือ………………………………..........……...เลขประจําตัวประชาชน.......................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่……………หมู่ที่ .................... ถนน……….....……........ ตําบล/แขวง…………....................... 
อําเภอ/เขต…………........……........….. จังหวัด………….........…............…………............รหัสไปรษณีย์............................. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.........................................................................................หมายเลขโทรศัพท์......................... 
ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรผู้ใชน้้ํา ช่ือ……………………………................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน.............................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่………หมู่ที่ .........ถนน……..............
ตําบล/แขวง………….............อําเภอ/เขต…………........…….......จังหวัด………….........…...รหัสไปรษณีย์.......................... 
 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................. 
 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียน 
นิติบุคคล 

ท่ีอยู่สถานท่ี 
ประกอบกิจการ 

ชื่อ-นามสกุล
ผู้แทนนิติบุคคล

เลขประจําตัว
ประชาชน

ผู้แทนนิติบุคคล 

ลงชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ 
ผู้แทนนิติบุคคล 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
หมายเหตุ : บัญชีรายชื่อนี้มีผลผูกพันในการก่อต้ังองค์กรผู้ใช้น้ําตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 
1. ระบุชื่อ – นามสกุล ตัวแทนผู้ใช้น้ํา ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรผู้ใช้น้ําในแบบฟอร์มนี้ จํานวน 1 รายชื่อต่อ 1 องค์กรผู้ใช้น้ํา 
2. ลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือ พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เพ่ือยืนยันว่าเป็นสมาชิกขององค์กรผู้ใช้น้ํา 
และยินยอมให้นายทะเบียนเข้าถึงข้อมูลตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ํา พ.ศ. 2564 และเห็นชอบบุคคลตามข้อ 1  

 

องค์กรผู้ใช้น้ํา 01 

หน้า 10 



แก้ไข ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 
 

หนังสือมอบอาํนาจให้เปน็ผูแ้ทนนติบิคุคล 
 

ติดอากร 
แสตมป์ 
30 บาท 

                                                   เขียน ………………………………………….. 

                                           วันที่ ………… เดือน ……………………… พ.ศ….…….
 
โดยหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้า …………………………………………………………....................................................................…. 
สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่ ………….….…. ตรอก/ซอย …………..........……..ถนน …………………….….. หมู่ที่ …........…….
ตําบล/แขวง …………...…….....….....….. อําเภอ/เขต …………...........…....…………. จังหวัด ………....…........……….……….
โดยมี ………………………………………….........................................................................................................................
เป็นผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์/เอกสาร
หรือหลักฐานการจัดต้ังนิติบุคคลอ่ืนเลขที่ ……..........… ลงวันที่ ………..……. ขอมอบอํานาจและแต่งต้ังให้ 
……….…………..........….......................................เป็นผู้ดําเนินกิจการและมีอํานาจกระทําการแทนข้าพเจ้าในการที่จะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้นํ้าพ.ศ. .......... ทั้งน้ีโดยให้................................................................................  
เป็นผู้แทนนิติบุคคลในการดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับองค์กรผู้ใช้นํ้า ตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้นํ้า พ.ศ. ๒๕๖4  

การใดที่ผู้ดําเนินกิจการและผู้รับมอบอํานาจดังกล่าวได้กระทําไป ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจน้ี
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ ………………….................................………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

องค์กรผู้ใช้น้ํา 01 

ประทับตราสําคัญ
ของนิติบคุคล 

(ถ้ามี) 

ลงช่ือ …………………………………...  ผู้มอบอํานาจและแต่งต้ัง 
        ( ………………………………….)  ผู้แทนนิติบุคคล 

ลงช่ือ …………………………………...  ผู้มอบอํานาจและแต่งต้ัง 
        ( ………………………………….)  ผู้แทนนิติบุคคล 

ลงช่ือ ………………………………..….. ผู้รับมอบอํานาจ 
        ( ………………………………….) 
ลงช่ือ …………………………..……….. พยาน 
        ( ………………………………….) 
ลงช่ือ …………………………..……….. พยาน 
        ( ………………………………….) 

หมายเหตุ   :  ให้แนบสําเนาบัตรผู้มอบอํานาจ สําเนาบัตรผู้รับมอบอํานาจ และหนังสือรับรองการจดทะเบียน/เอกสาร 
                 หรือหลักฐานการจัดต้ังนิติบุคคลอ่ืนแสดงช่ือผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลฉบับล่าสุดด้วย 

กรรมการ/บคุคล 

ผู้ มีอํานาจลงนาม

ผกูพนันิติบคุลคล 

(ชื่อและประเภทนิติบุคคล)

(ชื่อกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล)

(ชื่อบุคคลท่ีนิติบุคคลประสงค์ให้เป็นผู้แทน) 
(ชื่อบุคคลท่ีนิติบุคคลประสงค์ให้เป็นผู้แทน) 

หน้า 11 



แก้ไข ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 
 

หนังสือมอบอาํนาจให้เปน็ผูแ้ทนหา้งหุน้สว่นสามัญ 
 

ติดอากร 
แสตมป์ 
30 บาท 

                                                   เขียน ………………………………………….. 

                                           วันที่ ………… เดือน ……………………… พ.ศ….…….
 
โดยหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้า …………………………………………………………....................................................................…. 
สํานักงานใหญ่ต้ังอยู่เลขที่ ………….….…. ตรอก/ซอย …………..........……..ถนน …………………….….. หมู่ที่ …........…….
ตําบล/แขวง …………...…….....….....….. อําเภอ/เขต …………...........…....…………. จังหวัด ………....…........……….……….
โดยมี ………………………………………….........................................................................................................................
เป็นผู้มีอํานาจจัดการแทนห้างหุ้นส่วนสามัญ ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ ……..........… ลงวันที่ ………..……. ขอมอบอํานาจและแต่งต้ังให้ ……….…………..........….......................................
เป็นผู้ดําเนินกิจการและมีอํานาจกระทําการแทนข้าพเจ้าในการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้นํ้า
พ.ศ. .......... ทั้งน้ีโดยให้ ................................................................................ เป็นผู้แทนห้างหุ้นส่วนสามัญ ในการดําเนิน
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับองค์กรผู้ใช้นํ้า ตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้นํ้า พ.ศ. ๒๕๖4  

การใดที่ผู้ดําเนินกิจการและผู้รับมอบอํานาจดังกล่าวได้กระทําไป ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจน้ี
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ ………………….................................………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

หน้า 12 

ประทับตราสําคัญของ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

(ถ้ามี) 

ลงช่ือ …………………………………...  ผู้มอบอํานาจและแต่งต้ัง 
        ( ………………………………….)  ผู้แทนห้างหุ้นส่วนสามัญ 

ลงช่ือ …………………………………...  ผู้มอบอํานาจและแต่งต้ัง 
        ( ………………………………….)  ผู้แทนห้างหุ้นส่วนสามัญ 

ลงช่ือ ………………………………..….. ผู้รับมอบอํานาจ 
        ( ………………………………….) 
ลงช่ือ …………………………..……….. พยาน 
        ( ………………………………….) 
ลงช่ือ …………………………..……….. พยาน 
        ( ………………………………….) 

หมายเหตุ   :  ให้แนบสําเนาบัตรผู้มอบอํานาจ สําเนาบัตรผู้รับมอบอํานาจ และหนังสือรับรองการจดทะเบียน
แสดงช่ือผู้มีอํานาจลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วนสามัญ ฉบับล่าสุดด้วย 

 
ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั

ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

(ชื่อและประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญ)

(ชื่อกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันห้างหุ้นส่วนสามัญ)

(ชื่อบุคคลท่ีห้างหุ้นส่วนสามัญประสงค์ให้เป็นผู้แทน) 

(ชื่อบุคคลท่ีห้างหุ้นส่วนสามัญประสงค์ให้เป็นผู้แทน) 

องค์กรผู้ใช้น้ํา 01 



แก้ไข ณ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 
 

 

      องค์กรผู้ใช้น้ํา 02 

 
 

ทะเบียนเลขที่ ................................................  
  

หนังสือสาํคญั 
การจดทะเบียนองคก์รผู้ใชน้้าํ 

........................ 
 

            หนังสือสําคัญฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือรับรองว่า.......(ช่ือองค์กรผู้ใช้นํ้า)........................................................ 
ต้ังอยู่เลขที่ ...............หมู่ที่ .................... ถนน ........................................... ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต .................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ............................................... 
ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรผู้ใช้นํ้า ตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้นํ้า พ.ศ. ๒๕๖๔  
  

ออกให้ ณ วันที่ ................ เดือน .................................... พ.ศ. ..................  

  

                                                                (ลงช่ือ).....................................................................         
                                                                         (................................................................)   
                                                                                           (ตําแหน่ง)   
                                                                                         นายทะเบียน  
                                                                                      ประทับตรา (ถ้ามี) 
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องค์กรผู้ใช้น้ํา 03 

แบบรายงานผลการดําเนินงานขององคก์รผู้ใชน้้ํา 
  

   องค์กรผู้ใช้นํ้า ............(ช่ือองค์กรผู้ใช้นํ้า)........................................................................................ 
หนังสือสําคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้นํ้าทะเบียนเลขที่ ........................................................................................  
ขอรายงานผลการดําเนินงานขององค์กรผู้ใช้นํ้าประจําปี ............................... ต่อนายทะเบียน ดังน้ี  

                   ๑. วัตถุประสงค์และกรอบการดําเนินงานขององค์กรผู้ใช้นํ้า 

        ..................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
                   ๒. การดําเนินงานขององค์กรผู้ใช้นํ้าในรอบปีที่ผ่านมา 

                       ..................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  

                   ๓. พ้ืนที่ดําเนินงานขององค์กรผู้ใช้นํ้า   

                       ..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  

                   ๔. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

                       ..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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องค์กรผู้ใช้น้ํา 03 
    ๕. ความก้าวหน้าการดําเนินงานหรือผลท่ีได้จากการดําเนินงาน 

                     ........................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
                6. ปัญหาหรืออุปสรรค  
                     ........................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
                7. แนวทางหรือแผนการปรับปรุงการดําเนินงานในปีถัดไป 

                     ........................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  

                8. อ่ืนๆ  

                     ........................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  

               ขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ  

 
                                              ลงช่ือ ..............................................................  
                                                         (............................................................)   

      ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรผู้ใช้นํ้า..................................... 
                                                      ลงวันที่ .................................................................. 

หมายเหตุ  ใหแ้นบรายงานการประชุมองค์กรผู้ใช้นํ้าที่มมีติรับรองรายงานผลการดําเนินงานจากสมาชิกจํานวน    
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของสมาชิกที่มีอยู่ 
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หมายเหตุ ตามข้อ ๑๓ กฎกระทรวงองค์ผู้ใช้นํ้า พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์กรผู้ใช้น้ํา 03 

 

(สําหรับเจ้าหน้าที่)  
 

เลขรับที่ .......................................................  
ช่ือ ............................................................... ผู้รับรายงาน  

  

บันทึกความเห็นของนายทะเบียน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  

  

 

                                                          (ลงช่ือ)......................................................................        
                                                                     (...........................................................)      
                                                                                      (ตําแหน่ง)      
                                                                                     นายทะเบียน      
                                                                                      ประทับตรา  
                                                                 ลงวันที่ .......................................................... 
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องค์กรผู้ใช้น้ํา 04 

คําขอแจ้งการเปลีย่นแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้าํ 
  

เขียนที่ ...............................................................  
วันที่.......... เดือน......................... พ.ศ...............  

  

ข้าพเจ้า ..........................................................................................................................................  
มีที่อยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน/ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่................ หมู่ที่ .................. ถนน......................... 
ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ................................................ 
รหัสไปรษณีย์ ...................... หมายเลขโทรศัพท์ .................................... หมายเลขโทรสาร .....................................  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์...............................................................................................................................................
ซึ่งได้รับการจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้นํ้าช่ือ...........................................................................................................
ทะเบียนเลขที่ ................................................................ เมื่อวันที่ ............................................................................  
                     ขอแจ้งต่อนายทะเบียนว่า ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับองค์กรผู้ใช้นํ้า ดังน้ี....................... 
.................................................................................................................................................................................... 
เน่ืองจาก..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ทั้งน้ี ข้าพเจ้าได้แนบข้อมูล เอกสารหรือหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกับคําขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดมาพร้อมน้ีแล้ว 
และขอรับรองว่าข้อความท่ีแจ้งเป็นความจริงทุกประการ  

  

                                               ลงช่ือ ........................................................................  
                                                                (...................................................................)  
                                                         ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรผู้ใช้นํ้า........................................... 
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หมายเหต ุ ตามข้อ ๑๔ กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้นํ้า พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์กรผู้ใช้น้ํา 04 

(ด้านหลัง) 

  

(สําหรับเจ้าหน้าที่)  

                             เลขรับที่ .......................................................  
                             ช่ือ ............................................................... ผู้รับแจ้ง  
  

บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่  

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................  

  

                                                              (ลงลายมือช่ือ) ........................................................................  
                                                                                  (................................................................)       
                                                                      ตําแหน่ง .......................................................................  
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องค์กรผู้ใช้น้ํา 05 

คําขอเลกิการดําเนนิงานขององคก์รผู้ใชน้้าํ 

เขียนที่ ...............................................................  
วันที่.......... เดือน......................... พ.ศ...............  

  

                        ข้าพเจ้า........................................................................................................................................
มีที่อยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน/ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่................... หมู่ที่ .................. ถนน...................... 
ตําบล/แขวง ....................................... อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ................................................ 
รหัสไปรษณีย์ ...................... หมายเลขโทรศัพท์ .................................... หมายเลขโทรสาร .....................................  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ............................................................................................................................................. 
                        ขอเลิกการดําเนินงานขององค์กรผู้ใช้นํ้าตามกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้นํ้า พ.ศ. ๒๕๖4 โดยมี 
รายละเอียดดังน้ี   
                        ๑. ช่ือองค์กรผู้ใช้นํ้า.................................................................................................................... 
ซึ่งได้รับการจดทะเบียนก่อต้ังองค์กรผู้ใช้นํ้า ทะเบียนเลขที ่................................... เมื่อวันที่ .................................... 
     2. เหตุผลทีข่อเลิกการดําเนินงานขององค์กรผู้ใช้นํ้า เน่ืองจาก .................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
                        3. พร้อมกับคําขอน้ี ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ดังน้ี 
    หนังสือสาํคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้นํ้าที่จะขอเลิกการดําเนินงาน 

  บันทึกการประชุมขององค์กรผู้ใช้นํ้า 

                           เอกสารอ่ืนๆ ....................................................................................................  
 
 
                                                   ลงช่ือ ........................................................................  
                                                            (...................................................................)  
                    ผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรผู้ใช้นํ้า.................................... 
   
หมายเหตุ : -ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง ที่ต้องการ  
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หมายเหต ุ ตามข้อ ๑๕ กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้นํ้า พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์กรผู้ใช้น้ํา 05 

(ด้านหลัง) 
  
  
(สําหรับเจ้าหน้าที่)  
  

คําขอเลขที่ .................................................. 
เลขรับที่ .......................................................  
ช่ือ ............................................................... ผู้รับคําขอ  

  
บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่  
   ครบ         
   ไม่ครบ 
 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
  
 

(ลงลายมือช่ือ) ...................................................................... 
                  (.................................................................)        
       ตําแหน่ง .................................................................. 
                      ............./...................../.................. 
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