
 
กฎกระทรวง 

องค์กรผู้ใช้น ้ำ 
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อำศั ยอ้ ำนำจตำมควำมในมำตรำ   ๕   วรรคหนึ่ ง   และมำตรำ   ๓๘  วรรคสอง   
แห่งพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  นำยกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี    

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี  
“องค์กรผู้ใช้น ้ำ”  หมำยควำมวำ่  บุคคลซึ่งใช้น ำ้บริเวณใกล้เคียงกนัและอยู่ในเขตลุ่มน ำ้เดยีวกนั

รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งขึ นเพ่ือด้ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในหมู่สมำชิกเกี่ยวกับกำรใช้   
กำรพัฒนำ  กำรบริหำรจัดกำร  กำรบ้ำรุงรักษำ  กำรฟ้ืนฟู  และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ 

“นำยทะเบียน”  หมำยควำมว่ำ  เลขำธิกำรหรือผู้ซึ่งเลขำธิกำรมอบหมำย 
“ทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำ”  หมำยควำมว่ำ  ทะเบียนเอกสำรที่แสดงรำยละเอียดข้อมูล   

ขององค์กรผู้ใช้น ้ำที่จดทะเบียนก่อตั งแล้ว 
ข้อ ๒ กำรก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำให้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรรวมตัวกันของผู้ใช้น ้ำซึ่งมีเจตนำ

ร่วมกันเกี่ยวกับกำรใช้  กำรพัฒนำ  กำรบริหำรจัดกำร  กำรบ้ำรุงรักษำ  กำรฟ้ืนฟู  และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรน ้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น ้ำในแต่ละลุ่มน ้ำ   

ข้อ ๓ ผู้ใช้น ้ำซึ่งประสงค์จะรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ ใช้น ้ำ   ต้องเป็นไป 
ตำมหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี  

(๑) ผู้ใช้น ้ำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ 
 (ก) มีกำรรวมตัวกันของผู้ใช้น ้ำซึ่งมีถิ่นที่อยู่หรือที่ท้ำกำรงำนอยู่ในเขตลุ่มน ้ำเดียวกัน

จ้ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมสิบรำย 
 (ข) มีกำรด้ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรใช้  กำรพัฒนำ  กำรบริหำรจัดกำร  กำรบ้ำรุงรักษำ  

กำรฟ้ืนฟ ู หรือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำของผู้ใช้น ้ำตำม  (ก)  ในบริเวณใกล้เคียงกัน   
 (ค) กรณีตำม  (ก)  และ  (ข)  ต้องอยู่ในเขตลุ่มน ้ำเดียวกันกับที่จะยื่นค้ำขอจดทะเบียน

ก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ 
(๒) ผู้ใช้น ้ำซึ่งรวมตัวกันระหว่ำงบุคคลธรรมดำ  นิติบุคคล  หรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 (ก) มีกำรรวมตัวกันระหว่ำงผู้ใช้น ้ำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ  นิติบุคคล  หรือห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญ  ซึ่งมีถิ่นที่อยู่หรือที่ท้ำกำรตั งอยู่ในเขตลุ่มน ้ำเดียวกันจ้ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมสิบรำย 

 (ข) มีกำรด้ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรใช้  กำรพัฒนำ  กำรบริหำรจัดกำร  กำรบ้ำรุงรักษำ  
กำรฟ้ืนฟ ู หรือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำของผู้ใช้น ้ำตำม  (ก)  ในบริเวณใกล้เคียงกัน 

 (ค) กรณีตำม  (ก)  และ  (ข)  ต้องอยู่ในเขตลุ่มน ้ำเดียวกันกับที่จะยื่นค้ำขอจดทะเบียน
ก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ 

ข้อ ๔ ผู้ใช้น ้ำแต่ละรำยสำมำรถร่วมขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำได้เพียงแห่งเดียว   
หรือเป็นสมำชิกขององค์กรผู้ใช้น ้ำได้เพียงแห่งเดียว  เว้นแต่องค์กรผู้ใช้น ้ำนั นได้เลิกกำรด้ำเนินงำนแล้ว
หรือพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกขององค์กรผู้ใช้น ้ำแห่งนั นแล้ว   

ข้อ ๕ ผู้ใช้น ้ำรำยใดประสงค์จะรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำให้ตั งตัวแทน  
เป็นหนังสือและยื่นค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำต่อนำยทะเบียน  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสำร 
หรือหลักฐำน  ดังต่อไปนี  

(๑) บัญชีรำยชื่อผู้ใช้น ้ำซึ่งรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ   ในกรณีที่ผู้ใช้น ้ำ   
เป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ  ให้ระบุรำยชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน  และในกรณีที่ผู้ใช้น ้ำเป็นนิติบุคคลให้ระบุชื่อ
นิติบุคคล 

(๒) เลขประจ้ำตัวประชำชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดำหรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญเป็นผู้รวมตัวกัน
จดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ   

(๓) เลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ 
(๔) ที่อยู ่ ที่ท้ำกำรงำน  หรือที่ท้ำกำรของผู้ใช้น ้ำซึ่งรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ 
(๕) ข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรด้ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรใช้   กำรพัฒนำ   

กำรบริหำรจัดกำร  กำรบ้ำรุงรักษำ  กำรฟ้ืนฟู  หรือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ   
(๖) หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือเป็นผู้มีอ้ำนำจท้ำกำรแทนนิติบุคคล  ในกรณี   

ที่นิติบุคคลเป็นผู้รวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ 
(๗) แผนผังและกำรอธิบำยรำยละเอียดประกอบเพ่ือแสดงเขตพื นที่ด้ำเนินกิจกรรมขององค์กร

ผู้ใช้น ้ำ 
(๘) ชื่อขององค์กรผู้ใช้น ้ำ 
(๙) เหตุผลในกำรก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ 

(๑๐) วัตถุประสงค์และกรอบกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ   
(๑๑) ข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น ้ำ  (ถ้ำมี) 
(๑๒) ชื่อ  เลขประจ้ำตัวประชำชน  และที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ของผู้มีอ้ำนำจท้ำกำรแทน

องค์กรผู้ใช้น ้ำ 
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(๑๓) ค้ำยินยอมให้นำยทะเบียนเข้ำถึงข้อมูลตำม  (๒)  (๓)  และ  (๑๒)  เพ่ือประโยชน์ 
ในกำรตรวจสอบ   

ข้อ ๖ เมื่อได้รับค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ   ให้นำยทะเบียนตรวจสอบค้ำขอ   
รวมทั งข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนว่ำถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่   ถ้ำถูกต้องและครบถ้วน  ให้ออก 
ใบรับค้ำขอให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ  แต่หำกค้ำขอไม่ถูกต้อง  หรือยังขำดข้อมูล  เอกสำร 
หรือหลักฐำนใด  ให้แจ้งผู้ขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำทรำบทันที   ถ้ำเป็นกรณีที่สำมำรถแก้ไข 
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั น  ให้แจ้งผู้ขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำด้ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติมค้ำขอหรือ 
ส่งข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนเพ่ิมเติมให้ครบถ้วน  ถ้ำเป็นกรณีที่ไม่อำจด้ำเนินกำรได้ในขณะนั น   
ให้บันทึกควำมบกพร่องนั นไวแ้ละแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนกอ่ตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำแก้ไขเพ่ิมเติมค้ำขอหรือจดัสง่
ข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนให้ครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่นำยทะเบียนก้ำหนด  ในกรณีที่กำรยื่น 
ค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำมิได้กระท้ำโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  ให้นำยทะเบียนและผู้ขอ 
จดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำลงนำมไว้ในบันทึกนั นด้วย 

ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กร  
ผู้ใช้น ้ำ  หรือไม่จัดส่งข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนให้ถกูต้องและครบถว้นภำยในระยะเวลำที่นำยทะเบยีน 
ก้ำหนด  ให้ถือว่ำผู้ขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำไม่ประสงค์จะด้ำเนินกำรตอ่ไป  และให้นำยทะเบยีน 
จ้ำหน่ำยเรื่องออกจำกสำรบบ 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ  รวมทั งข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำน 
ถูกต้องและครบถ้วน  ให้นำยทะเบียนพิจำรณำค้ำขอจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวัน  ในกรณี 
มีเหตุผลหรือควำมจ้ำเป็นที่ไม่อำจพิจำรณำให้แล้วเสร็จได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว  อำจขยำยระยะเวลำ 
กำรพิจำรณำออกไปได้อีกไม่เกินสองครั ง  ครั งละไม่เกินสิบห้ำวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือ 
ควำมจ้ำเป็นนั น  ให้ผู้ยื่นค้ำขอทรำบก่อนครบก้ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว 

ข้อ ๘ เมื่อนำยทะเบียนมีค้ำสั่งอนุมัติกำรขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำแล้ว   ให้ออก
หนังสือส้ำคัญกำรจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำและแจ้งให้ผู้ยื่นค้ำขอทรำบเป็นหนังสือภำยในเจ็ดวันนับแต่
วันที่มีค้ำสั่ง  และประกำศรำยชื่อองค์กรผู้ใช้น ้ำและเขตพื นที่ด้ำเนินกิจกรรมขององค์กรผู้ใช้น ้ำไว้    
โดยเปิดเผย  ณ  สถำนที่ที่ผู้นั นยื่นค้ำขอจดทะเบียน  หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชำชนได้รับรู้ด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่นำยทะเบียนมีค้ำสั่งไม่อนุมัติกำรขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ   ให้มีหนังสือแจ้ง
ค้ำสั่งดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค้ำขอทรำบ  พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ต่อนำยทะเบียนภำยในเจ็ดวันนับแต่
วันที่มีค้ำสั่ง 

ให้น้ำควำมในข้อ  ๗  มำใช้บังคับแก่ระยะเวลำกำรพิจำรณำอุทธรณ์ของนำยทะเบียนด้วยโดยอนโุลม   
และให้ค้ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของนำยทะเบียนเป็นที่สุด 
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ข้อ ๙ เมื่อมีกำรจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำใดแล้ว   ให้นำยทะเบียนจัดส่งค้ำขอ 
จดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ  พร้อมทั งข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนประกอบค้ำขอขององค์กรผู้ใช้น ้ำนั น 
ให้ส้ำนักงำนเพื่อจัดท้ำเป็นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำต่อไป 

ข้อ ๑๐ องค์กรผู้ใช้น ้ำมีหน้ำที่และอ้ำนำจ  ดังต่อไปนี  
(๑) รักษำประโยชน์ร่วมกันของสมำชิกเกี่ยวกับกำรใช้   กำรพัฒนำ  กำรบริหำรจัดกำร   

กำรบ้ำรุงรักษำ  กำรฟ้ืนฟู  และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำในหมู่สมำชิกขององค์กรผู้ใช้น ้ำ 
(๒) เสนอแนะ  ให้ข้อมูลหรือควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำเกี่ยวกบักำรบริหำรทรัพยำกรน ำ้  

ในเขตลุ่มน ้ำตำมหน้ำที่และอ้ำนำจของคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ 
(๓) ด้ำรงจ้ำนวนผู้ใช้น ้ำซึ่งรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำไม่น้อยกว่ำหลักเกณฑ์    

ที่ก้ำหนดไว้ในข้อ  ๓   
(๔) ไม่ด้ำเนินงำนขัดต่อกฎหมำยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชนหรืออำจเป็นภยันตรำย   

ต่อควำมสงบสุขของประชำชนหรือควำมมั่นคงของรัฐ 
(๕) เสนอชื่อสมำชิกเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้ำเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมกำรลุ่มน ้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น ้ำ   
(๖) ประสำนงำนและด้ำเนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำนของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกี่ยวกับกำรใช้  กำรพัฒนำ  กำรบริหำรจัดกำร  กำรบ้ำรุงรักษำ  กำรฟ้ืนฟู  และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรน ำ้
ในเขตลุ่มน ้ำ 

(๗) ออกข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น ้ำ 
(๘) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยอื่นก้ำหนดให้เป็นหน้ำที่และอ้ำนำจขององค์กรผู้ใช้น ้ำ   
ข้อ ๑๑ ข้อบังคับขององค์กรผู้ใช้น ้ำอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร  ดังต่อไปนี  
(๑) ชื่อองค์กรผู้ใช้น ้ำ 
(๒) วัตถุประสงค์และกรอบกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ   
(๓) คุณสมบัติของสมำชิก  วิธีกำรรับสมำชิก  และกำรขำดจำกสมำชิกภำพ  โดยสมำชิก 

ขององค์กรผู้ใช้น ้ำต้องเป็นผู้ใช้น ้ำในบริเวณใกล้เคียงกันกับเขตพื นที่ด้ำเนินกิจกรรมและอยู่ในเขตลุ่มน ้ำ  
เดียวกันกับองค์กรผู้ใช้น ้ำด้วย 

(๔) ข้อก้ำหนดเกี่ยวกับกำรด้ำเนินงำน   
(๕) ข้อก้ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุมใหญ่   
(๖) ข้อก้ำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรขององค์กรผู้ใช้น ำ้  ได้แก่  จ้ำนวนกรรมกำร  กำรเลือกตั ง  

วำระกำรด้ำรงต้ำแหน่ง  กำรพ้นจำกต้ำแหน่ง  และกำรประชุมของคณะกรรมกำร 
(๗) กำรแก้ไขข้อบังคับและกำรเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ 
ข้อ ๑๒ องค์กรผู้ใช้น ้ำต้องด้ำเนินงำนตำมกฎหมำย  วัตถุประสงค์  และกรอบกำรด้ำเนินงำน

ขององค์กรผู้ใช้น ้ำที่ได้แจ้งไว้พร้อมกับค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ   และด้ำเนินงำนให้เป็นไป 
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ตำมหน้ำที่และอ้ำนำจที่ก้ำหนดไว้ในข้อ  ๑๐  และต้องรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนต่อนำยทะเบียน 
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั ง  ภำยในวันที่  ๓๑  ธันวำคมของทุกปี   

ข้อ ๑๓ รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนตำมข้อ  ๑๒  ต้องได้รับกำรรับรองจำกสมำชิกขององค์กร
ผู้ใช้น ้ำจ้ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของสมำชิกที่มีอยู่  และอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร  ดังต่อไปนี  

(๑) กำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
(๒) พื นที่ด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ   
(๓) ระยะเวลำกำรด้ำเนินงำน 
(๔) ควำมก้ำวหน้ำกำรด้ำเนินงำนหรือผลที่ได้จำกกำรด้ำเนินงำน 
(๕) ปัญหำหรืออุปสรรค 
(๖) แนวทำงหรือแผนกำรปรับปรุงกำรด้ำเนินงำนในปีถัดไป 
เพ่ืออ้ำนวยควำมสะดวกแก่องค์กรผู้ใช้น ้ำและเพ่ือกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  ข้อมูลทรัพยำกรน ้ำ   

นำยทะเบียนจะก้ำหนดให้จัดท้ำและส่งรำยงำนตำมวรรคหนึ่งโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น ้ำซึ่งได้ยื่นไว้ตำมค้ำขอ   

จดทะเบียน  ให้ผู้มีอ้ำนำจท้ำกำรแทนองค์กรผู้ใช้น ้ำยื่นค้ำขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น ้ำ   
ต่อนำยทะเบียน  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง   

ในกรณีที่ค้ำขอ  รวมทั งข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนถูกต้องและครบถ้วน  ให้นำยทะเบียน
เปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น ้ำในหนังสือส้ำคัญกำรจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำให้แก่
องค์กรผู้ใช้น ้ำนั นภำยในสิบห้ำวัน  และแจ้งให้ส้ำนักงำนเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น ้ำ
ในทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำนั นต่อไป 

ให้น้ำควำมในข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มำใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำค้ำขอเปลี่ยนแปลง 
รำยละเอียดเกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น ้ำ  รวมทั งข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่องค์กรผู้ใช้น ้ำใดมีควำมประสงค์จะเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำนั น  
ให้ผู้มีอ้ำนำจท้ำกำรแทนองค์กรผู้ใช้น ้ำยื่นค้ำขอเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำต่อนำยทะเบียน  
พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำน  ดังต่อไปนี  

(๑) เหตุผลที่ขอเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ   
(๒) บันทึกกำรประชุมขององค์กรผู้ใช้น ้ำที่มีมติเสียงข้ำงมำกของจ้ำนวนสมำชิกทั งหมดเท่ำที่มีอยู่   

ให้มีกำรเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำนั น 
(๓) ข้อมูลกำรจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำที่จะขอเลิกกำรด้ำเนินงำน 
ในกรณีที่นำยทะเบียนเห็นว่ำค้ำขอเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ   และข้อมูล  เอกสำร

หรือหลักฐำนถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้นำยทะเบียนมีค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ 
และให้มีหนังสือแจ้งค้ำสั่งดังกล่ำวให้ผู้มีอ้ำนำจท้ำกำรแทนองค์กรผู้ใช้น ้ำนั นทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่  
วันที่มีค้ำสั่ง 
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เมื่อมีค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำตำมวรรคสอง  ให้จ้ำหน่ำยชื่อองค์กรผู้ใช้น ้ำนั น
ออกจำกทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำและให้ส้ำนักงำนเผยแพร่ค้ำสั่งดังกล่ำวให้ประชำชนทรำบโดยทั่วไป 
ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส้ำนักงำน  และให้ปิดประกำศกำรเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ 
ดังกล่ำวไว้โดยเปิดเผย  ณ  สถำนที่ที่ผู้นั นยื่นค้ำขอจดทะเบียนด้วย   

ให้น้ำควำมในข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มำใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำค้ำขอเลิกกำรด้ำเนินงำน  
ขององค์กรผู้ใช้น ้ำ  รวมทั งข้อมูล  เอกสำรหรือหลักฐำนด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๖ นำยทะเบียนอำจสั่ง เลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ ใช้น ้ ำได้ เมื่อปรำกฏต่อ 
นำยทะเบียนว่ำ   

(๑) จ้ำนวนผู้ใช้น ้ำซึ่งรวมตัวกันจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำมีจ้ำนวนน้อยกว่ำหลักเกณฑ์   
ที่ก้ำหนดไว้ในข้อ  ๓  เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำหกเดือน 

(๒) องค์กรผู้ใช้น ้ำด้ำเนินงำนขัดต่อกฎหมำย  หรือต่อวัตถุประสงค์หรือกรอบกำรด้ำเนินงำน
ขององค์กรผู้ใช้น ้ำตำมที่ได้จดทะเบียนไว้   

(๓) องค์กรผู้ใช้น ้ำไม่รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำตำมข้อ  ๑๒  เป็นระยะเวลำ
สองปีติดต่อกัน 

ข้อ ๑๗ ก่อนที่นำยทะเบียนจะสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ ใช้น ้ ำตำมข้อ   ๑๖   
ให้นำยทะเบียนท้ำกำรสอบสวนข้อเท็จจริงและแจ้งให้องค์กรผู้ใช้น ้ำทรำบเพ่ือยื่นค้ำชี แจงภำยใน  
สำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งดังกล่ำว 

ในกำรสอบสวนข้อเท็จจริงตำมวรรคหนึ่ง  นำยทะเบียนจะให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี แจง  หรือ 
น้ำพยำนหลักฐำนมำแสดงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำก็ได้ 

เมื่อนำยทะเบียนได้ท้ำกำรสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ำมีเหตุผลสมควรเลิกกำรด้ำเนินงำน
ขององค์กรผู้ใช้น ้ำ  ให้นำยทะเบียนมีค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ   และให้มีหนังสือ 
แจ้งค้ำสั่งดังกล่ำวให้องค์กรผู้ใช้น ้ำนั นทรำบ  พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ต่อนำยทะเบียนภำยใน 
เจ็ดวันนับแต่วันที่มีค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ   และให้น้ำควำมในข้อ  ๘  วรรคสำม   
มำใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำอุทธรณ์ของนำยทะเบียนด้วยโดยอนุโลม 

เมื่อพ้นก้ำหนดระยะเวลำอุทธรณ์ค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ  ให้น้ำควำมในข้อ  ๑๕   
วรรคสำม  มำใช้บังคับแก่กำรเผยแพร่ค้ำสั่งเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำและกำรจ้ำหน่ำย  
ชื่อองค์กรผู้ใช้น ้ำออกจำกทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำด้วยโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นกำรอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรแจ้งให้ทรำบตำมกฎกระทรวงนี   นำยทะเบียน
จะแจ้งแก่ผู้ยื่นค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำและองค์กรผู้ใช้น ้ำโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  
ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งด้วยก็ได้ 

ขอ้ ๑๙ ค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ  หนังสือส้ำคัญกำรจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น ้ำ  
รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ  ค้ำขอแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดองค์กรผู้ใช้น ้ำ    
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และค้ำขอเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ  ให้เป็นไปตำมแบบที่เลขำธิกำรก้ำหนดโดยประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ 

ข้อ ๒๐ กำรยื่นค้ำขอจดทะเบียนก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำ  รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนขององค์กร
ผู้ใช้น ้ำ  ค้ำขอแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดองค์กรผู้ใช้น ้ำ  และค้ำขอเลิกกำรด้ำเนินงำนขององค์กร
ผู้ใช้น ้ำตำมกฎกระทรวงนี   ให้ด้ำเนินกำรโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก   ในระหว่ำงที่ยัง 
ไม่สำมำรถด้ำเนินกำรโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ยื่นค้ำขอ  ณ  สถำนที่  ดังต่อไปนี  

(๑) กรุงเทพมหำนคร  ให้ยื่น  ณ  ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ   
(๒) จังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติภำค   
(๓) สถำนที่อื่นตำมที่เลขำธิกำรก้ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  15  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๒๒
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หมำยเหตุ   : -   เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี   คือ  โดยที่มำตรำ  38  วรรคสอง   
แห่งพระรำชบัญญัติทรัพยำกรน ้ำ  พ.ศ.  2561  บัญญัติให้วัตถุประสงค์  หน้ำที่และอ้ำนำจ  และ  
กำรด้ำเนินงำนขององค์กรผู้ใช้น ้ำ  รวมทั งหลักเกณฑ์  ขั นตอน  และวิธีกำรก่อตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำเป็นไป  
ตำมท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง  จึงจ้ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี  
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