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ราง 
ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใชน้ำ แบบหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองคกรผูใชน้ำ  
แบบรายงานผลการดำเนินงานขององคกรผูใชน้ำ แบบคำขอแจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดองคกรผูใชน้ำ              

 และแบบคำขอเลิกการดำเนินงานขององคกรผูใชน้ำ 

 พ.ศ. 2564 

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

 
อาศัยอำนาจตามความในขอ 19 ของกฎกระทรวงองคกรผูใชน้ำ พ.ศ. 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ   

จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้  
 

ข อ 1 แบบคำขอจดทะเบียนกอตั ้งองคกรผู ใช น ้ำ แบบหนังส ือสำคัญการจดทะเบียนองคกรผู ใช น้ำ                
แบบรายงานผลการดำเน ินงานขององคกรผ ู  ใช น ้ำ แบบคำขอแจงการเปล ี ่ยนแปลงรายละเอียดองคกรผ ู  ใช น้ำ                    
และแบบคำขอเลิกการดำเนินงานขององคกรผูใชน้ำ ใหเปนไปตามท่ีกำหนดทายประกาศนี้  

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี                          พ.ศ. 2564 
 

 

 

                      นายสมเกียรติ ประจำวงษ   

                                        เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ  
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แบบคำขอจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใชน้ำ 

ตามกฎกระทรวงองคกรผูใชน้ำ พ.ศ. ๒๕๖4 
  

เขียนท่ี ...............................................................  

วันท่ี.......... เดือน......................... พ.ศ...............  
  

                        ขาพเจา........................................................................................................................................     

มีท่ีอยูตามบัตรประชาชน/ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดเลขท่ี................... หมูท่ี .................. ถนน ....................................  

ตำบล/แขวง ....................................... อำเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ................................................ 

รหัสไปรษณีย ...................... หมายเลขโทรศัพท .................................... หมายเลขโทรสาร .....................................  

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ....................................................................................................................................  เปน 

                         ตัวแทนจากผูใชน้ำซ่ึงรวมตัวกันของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลหรือของหางหุนสวนสามัญ 

                              ตัวแทนจากผูใชน้ำซ่ึงรวมตัวกันระหวางบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือหางหุนสวนสามัญ 
                         

                        ขอจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใชน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้   

                        ๑. ชื่อองคกรผูใชน้ำ...................................................................................................................  

                        2. พรอมกับคำขอนี้ ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ ดังนี้ 

    รายละเอียดการขอจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใชน้ำ  

  บัญชีรายชื่อสมาชิกผูใชน้ำ (จำนวน 3 แบบ)  

  หนังสือมอบอำนาจใหเปนผูแทนนิติบุคคล 

       (ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูรวมตัวกันจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใชน้ำ)  

                            ขอบังคับขององคกรผูใชน้ำ (ถามี)  

                           เอกสารอ่ืนๆ ....................................................................................................  

 

 

                                                   ลงชื่อ ........................................................................  

                                                            (...................................................................)  

                     ตัวแทนผูใชน้ำ 

ในการยื่นจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใชน้ำ 
หมายเหตุ : -ใหใสเคร่ืองหมาย / ในชอง ที่ตองการ  

-- ตัวแทนผูใชน้ำในการยื่นจดทะเบยีนกอตั้งองคกรผูใชน้ำ หมายถึง สมาชิกในผูใชน้ำที่ไดรับความเห็นชอบจากผูใชน้ำใหเปนตัวแทนในการยื่นคำขอจด

ทะเบียนกอต้ังองคกรผูใชน้ำ ตามบัญชีสมาชิกที่แนบมาพรอมนี้ ทำหนาที่ ในการยื่นคำขอจดทะเบยีนกอต้ังองคกรผูใชน้ำจนแลวเสร็จ 

-- ผูมีอำนาจทำการแทนองคกรผูใชน้ำ หมายถึง สมาชิกในองคผูใชน้ำที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกผูใชน้ำใหเปนผูมีอำนาจทำการแทนองคกรผูใชน้ำ 

ทำหนาที่  1. ประสานงานกับสวนราชการและเอกชน  2. เปนผูประสาน/จัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององคกรผูใชน้ำประจำป 

3. เปนผูแทนในการแจงเปล่ียนแปลงรายละเอียดเกีย่วกับองคกรผูใชน้ำ 4. เปนผูแทนในการขอเลิกการดำเนินงานขององคกรผูใชนำ้ตอนายทะเบยีน  
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(ดานหลัง) 

  

  

(สำหรับเจาหนาท่ี)  

  

คำขอเลขท่ี .................................................. 

เลขรับท่ี .......................................................  

ชือ่ ............................................................... ผูรับคำขอ  

  

บันทึกความเห็นของเจาหนาท่ี  

   ครบ         

   ไมครบ 

 

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

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

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

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

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

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

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

  

 

(ลงลายมือชื่อ) ...................................................................... 

                  (.................................................................)        

       ตำแหนง .................................................................. 

                      ............./...................../.................. 
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รายละเอียดการขอจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใชน้ำ 

 ตามกฎกระทรวงองคกรผูใชน้ำ พ.ศ. ๒๕๖4  

               1. ชือ่องคกรผูใชน้ำ........................................................................................................................ 

             2. ท่ีทำการต้ังอยูเลขท่ี.......................หมูท่ี .................... ถนน .....................................................  

ตำบล/แขวง ....................................................................... อำเภอ/เขต ...................................................................... 

จังหวัด ............................................................................ รหัสไปรษณีย ...................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท ..................................................... หมายเลขโทรสาร ...................................................................... 

    3. เหตุผลในการกอตั้งองคกรผูใชน้ำ................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................ 
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4. วัตถุประสงคและกรอบการดำเนินงานขององคกรผูใชนำ้   

            4.1 วตัถุประสงคขององคกรผูใชน้ำ ดังนี้ 

 ดานการใชทรัพยากรน้ำ เพ่ือ 

 อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย 

 เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การทองเท่ียว 

 คมนาคม การประปา การผลิตพลังงาน กิจการอ่ืน โปรดระบุ........................ 

 ดานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพ่ือ 

 อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย 

 เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การทองเท่ียว 

 คมนาคม การประปา การผลิตพลังงาน กิจการอ่ืน โปรดระบุ........................ 

 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพ่ือ 

 อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย 

 เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การทองเท่ียว 

 คมนาคม การประปา การผลิตพลังงาน กิจการอ่ืน โปรดระบุ........................ 

 ดานการบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำ เพ่ือ 

 อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย 

 เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การทองเท่ียว 

 คมนาคม การประปา การผลิตพลังงาน กิจการอ่ืน โปรดระบุ........................ 

 ดานการฟนฟูทรัพยากรน้ำ เพ่ือ 

 อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย 

 เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การทองเท่ียว 

 คมนาคม การประปา การผลิตพลังงาน กิจการอ่ืน โปรดระบุ........................ 

 ดานการอนุรักษทรัพยากรน้ำ เพ่ือ 

 อุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ  จารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัย 

 เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การทองเท่ียว 

 คมนาคม การประปา การผลิตพลังงาน กิจการอ่ืน โปรดระบุ........................ 

 

หมายเหตุ  ใหใสเครื่องหมาย / ในชอง  และ      ท่ีตองการ โดยสามารถกรอกวัตถุประสงคไดมากกวา 1 ดาน 
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   4.2 กรอบการดำเนินงานขององคกรผูใชน้ำ มีรายละเอียดดังนี้   

การใชทรัพยากรน้ำภาคเกษตรกรรม ไดแก กิจกรรมดังตอไปนี้ 
 การปลูกพืช  การทำนาเกลือสมุทร 
 การเลี้ยงปศุสัตว  การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
 การปลูกหมอน  การเลี้ยงไหม 

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

การใชทรัพยากรน้ำภาคอุตสาหกรรม ไดแก กิจกรรมดังตอไปนี้ 

 การอุตสาหกรรมในครัวเรือน  การแปรรูปสนิคา 
 การผลิตพลังงานไฟฟา การผลิตพลังงาน การประปา 
 อุตสาหรรมการทองเท่ียว* ตาม พ.ร.บ.การทองเท่ียวแหงประเทศไทย พ.ศ.2522 

บ ัญช ีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จ ําแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

 กิจกรรมอ่ืนๆ โปรดระบุ............................. 

การใชทรัพยากรน้ำภาคพาณิชยกรรม ไดแก กิจกรรมดังตอไปนี้ 

 การขายสินคา  การคมนาคม ขนสง สัญจรทางน้ำ 
 การบริการ อาทิ สนามกอลฟ สวนน้ำ รานนวดสปา รานเสริมสวย ทำเล็บ ทำผม บริการซักรีด 

กิจกรรมอ่ืนๆ โปรดระบุ............................. 

การใชทรัพยากรน้ำกิจกรรมอ่ืน ๆ ไดแก กิจกรรมดังตอไปนี้ 

 การอุปโภคบริโภค อาทิ ประปาหมูบาน การจัดการน้ำชุมชน 
 การบรรเทาสาธารณภัย 
 การรักษาระบบนิเวศ อาทิ การปลูกปา ฟนฟูปา การฟนฟูแมน้ำลำคลอง 

จารีตประเพณี อาทิ ประเพณีแขงเรือ ลอยกระทง สงกรานต 
กิจกรรมอ่ืนๆ โปรดระบุ............................. 

*อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ.การทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 ไดแก 1) ธุรกิจนำเที่ยว 2) ธุรกิจโรงแรมนักทองเที่ยว 
3) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานท่ีตากอากาศสำหรับนักทองเท่ียว 4) ธุรกิจการขายของท่ีระลึกหรือสินคาสำหรับนักทองเท่ียว 
5) ธุรกิจกีฬาสำหรับนักทองเที่ยว 6) การดำเนินงานนิทรรศการงานแสดง งานออกราน การโฆษณาเผยแพร หรือการดำเนินงานอื่นใด 
โดยมีความมุงหมายเพ่ือชักนำหรือสงเสริมใหมีการเดินทางทองเท่ียว 

หมายเหตุ    
1. สามารถเลือกกิจกรรมไดไมเกิน 5 กิจกรรม 
2. การเลือกกิจกรรมดังกลาว มีผลแสดงใหเห็นวาเปนองคกรผูใชน้ำในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคพาณิชยกรรม 
3. กิจกรรมท่ีระบุในกิจกรรมอ่ืนๆ เมื่อเลือกแลวใหถือวาเปนกิจกรรมการใชทรัพยากรน้ำภาคเกษตรกรรม 
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5. แผนผังและการอธิบายรายละเอียดประกอบเพ่ือแสดงเขตพ้ืนท่ีดำเนินกิจกรรมขององคกรผูใชน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ แผนผังตองมีรายละเอียด พิกัด ท่ีตั้งองคกรผูใชน้ำ แหลงน้ำในพ้ืนท่ี ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน ๆ และอางอิง

สถานท่ีสำคัญ อาทิ วัด โรงเรียน ถนน ฯลฯ 
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6. ขอมูล เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวามีการดำเนินกิจกรรมดานการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ 

การบำรุงรักษา การฟนฟู หรือการอนุรักษทรัพยากรน้ำ อาทิ เอกสาร ภาพถาย เอกสารการประชุม หรือเอกสารอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หนา 7 

 



 

แกไข ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 
 

บัญชีรายช่ือสมาชิกขององคกรผูใชน้ำ (บุคคลธรรมดา) 
ช่ือองคกรผูใชน้ำ........................................................................................................................................................ 
 ตัวแทนผูใชน้ำ ชื่อ………………………………..........……...เลขประจำตัวประชาชน.......................................................... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขท่ี……………หมูท่ี .................... ถนน……….....…….......... ตำบลแขวง…………....................... 
อำเภอ/เขต…………........……........….. จังหวัด………….........…............…………............รหัสไปรษณีย............................. 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได.........................................................................................หมายเลขโทรศัพท......................... 
ผูมีอำนาจทำการแทนองคกรผูใชน้ำ ชื่อ……………………………................................................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน.............................................ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขท่ี………หมูท่ี .........ถนน……..............

ตำบล/แขวง………….............อำเภอ/เขต…………........…….......จังหวัด………….........…...รหสัไปรษณีย.......................... 

 ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได................................................................................หมายเลขโทรศัพท.................................. 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ – นามสกุล 
 

เลขประจำตัวประชาชน 
 

ท่ีอยูตามบัตรประจำตัว
ประชาชน 

อาชีพ 
 

ท่ีทำการงาน 

(สถานท่ีประกอบกิจกรรม 

ตามอาชีพ)  

ลงช่ือ/ลาย
พิมพน้ิวมือ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

หมายเหตุ : บัญชีรายช่ือน้ีมีผลผูกพันในการกอตั้งองคกรผูใชน้ำตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ 2561 
1. ระบุช่ือ – นามสกุล ตัวแทนผูใชน้ำ ผูมีอำนาจทำการแทนองคกรผูใชน้ำในแบบฟอรมน้ี จำนวน 1 รายช่ือตอ 1 องคกรผูใชน้ำ 

2. ลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือ พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันวาเปนสมาชิกขององคกรผูใชน้ำ 
และยินยอมใหนายทะเบียนเขาถึงขอมูลตามขอ 13 ของกฎกระทรวงองคกรผูใชน้ำ พ.ศ. 2564 และเห็นชอบบุคคลตามขอ 1 

 
 
 
 

 

องคกรผูใชน้ำ 01 

 

หนา 8 

 



 

แกไข ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 
 

บัญชีรายช่ือสมาชิกขององคกรผูใชน้ำ (หางหุนสวนสามัญ) 
ช่ือองคกรผูใชน้ำ........................................................................................................................................................ 
 ตัวแทนผูใชน้ำ ชื่อ………………………………..........……...เลขประจำตัวประชาชน.......................................................... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขท่ี……………หมูท่ี .................... ถนน……….....…….......... ตำบลแขวง…………....................... 
อำเภอ/เขต…………........……........….. จังหวัด………….........…............…………............รหัสไปรษณีย............................. 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได.........................................................................................หมายเลขโทรศัพท......................... 
ผูมีอำนาจทำการแทนองคกรผูใชน้ำ ชื่อ……………………………................................................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน.............................................ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขท่ี………หมูท่ี .........ถนน……..............

ตำบล/แขวง………….............อำเภอ/เขต…………........…….......จังหวัด………….........…...รหสัไปรษณีย.......................... 

 ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได................................................................................หมายเลขโทรศัพท.................................. 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหางหุนสวน
สามัญ 

 

ช่ือ – นามสกุล 

 
เลขประจำตัว

ประชาชน 

 

ท่ีอยูตามบัตร
ประจำตัวประชาชน 

อาชีพ 
 

ท่ีทำการงาน 

(สถานท่ีประกอบกิจกรรม 

ตามอาชีพ) 

ลงช่ือ/ลาย
พิมพน้ิวมือ 

ผูแทนหาง
หุนสวนสามัญ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

หมายเหตุ : บัญชีรายช่ือน้ีมีผลผูกพันในการกอตั้งองคกรผูใชน้ำตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ 2561 
1. ระบุช่ือ – นามสกุล ตัวแทนผูใชน้ำ ผูมีอำนาจทำการแทนองคกรผูใชน้ำในแบบฟอรมน้ี จำนวน 1 รายช่ือตอ 1 องคกรผูใชน้ำ 

2. ลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือ พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันวาเปนสมาชิกขององคกร ผูใชน้ำ 
และยินยอมใหนายทะเบียนเขาถึงขอมูลตามขอ 13 ของกฎกระทรวงองคกรผูใชน้ำ พ.ศ. 2564 และเห็นชอบบุคคลตามขอ 1  

 
 
 

 
  

องคกรผูใชน้ำ 01 

 

หนา 9 

 



 

แกไข ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 
 

บัญชีรายช่ือสมาชิกขององคกรผูใชน้ำ (นิติบุคคล) 
 

ช่ือองคกรผูใชน้ำ........................................................................................................................................................ 
 ตัวแทนผูใชน้ำ ชื่อ………………………………..........……...เลขประจำตัวประชาชน.......................................................... 

ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขท่ี……………หมูท่ี .................... ถนน……….....…….......... ตำบลแขวง…………....................... 
อำเภอ/เขต…………........……........….. จังหวัด………….........…............…………............รหัสไปรษณีย............................. 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได.........................................................................................หมายเลขโทรศัพท......................... 
ผูมีอำนาจทำการแทนองคกรผูใชน้ำ ชื่อ……………………………................................................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน.............................................ท่ีอยูตามทะเบียนบานเลขท่ี………หมูท่ี .........ถนน……..............

ตำบล/แขวง………….............อำเภอ/เขต…………........…….......จังหวัด………….........…...รหสัไปรษณีย.......................... 

 ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได................................................................................หมายเลขโทรศัพท.................................. 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือนิติบุคคล เลขทะเบียน 
นิติบุคคล 

ท่ีอยูสถานท่ี 
ประกอบกิจการ 

ช่ือ-นามสกุล
ผูแทนนิติบุคคล 

เลขประจำตัว
ประชาชน

ผูแทนนิติบุคคล 

ลงช่ือ/ลายพิมพน้ิวมือ 

ผูแทนนิติบุคคล 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

หมายเหตุ : บัญชีรายช่ือน้ีมีผลผูกพันในการกอตั้งองคกรผูใชน้ำตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ 2561 
1. ระบุช่ือ – นามสกุล ตัวแทนผูใชน้ำ ผูมีอำนาจทำการแทนองคกรผูใชน้ำในแบบฟอรมน้ี จำนวน 1 รายช่ือตอ 1 องคกรผูใชน้ำ 

2. ลงลายมือชื่อหรือประทับลายนิ้วมือ พรอมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันวาเปนสมาชิกขององคกรผูใชน้ำ 
และยินยอมใหนายทะเบียนเขาถึงขอมูลตามขอ 13 ของกฎกระทรวงองคกรผูใชน้ำ พ.ศ. 2564 และเห็นชอบบุคคลตามขอ 1  

 

องคกรผูใชน้ำ 01 

 

หนา 10 

 



 

แกไข ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 
 

หนังสือมอบอำนาจใหเปนผูแทนนิติบุคคล 
 

ติดอากร 
แสตมป 
30 บาท 

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

                                           วันท่ี ………… เดือน ……………………… พ.ศ….……. 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา …………………………………………………………....................................................................…. 

สำนักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี ………….….…. ตรอก/ซอย …………..........……..ถนน …………………….….. หมูท่ี …........…….

ตำบล/แขวง …………...…….....….....….. อำเภอ/เขต …………...........…....…………. จังหวัด ………....…........……….……….

โดยมี ………………………………………….........................................................................................................................

เปนผูมีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย 

เลขท่ี ……..........… ลงวันท่ี ………..……. ขอมอบอำนาจและแตงตั้งให ……….…………..........….......................................

เปนผูดำเนินกิจการและมีอำนาจกระทำการแทนขาพเจาในการท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงองคกรผูใชน้ำ

พ.ศ. .......... ทั้งนี้โดยให ................................................................................ เปนผูแทนนิติบุคคลในการดำเนินกิจกรรม 

ท่ีเก่ียวของกับองคกรผูใชน้ำ ตามกฎกระทรวงองคกรผูใชน้ำ พ.ศ. ๒๕๖4  

การใดท่ีผูดำเนินกิจการและผูรับมอบอำนาจดังกลาวไดกระทำไป ภายใตขอบเขตแหงการมอบอำนาจนี้

ขาพเจาขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ………………….................................………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

องคกรผูใชน้ำ 01 

 

ประทับตราสำคัญ

ของนิติบคุคล 

(ถา้มี) 

ลงชื่อ …………………………………...  ผูมอบอำนาจและแตงตั้ง 
        ( ………………………………….)  ผูแทนนิติบุคคล 

ลงชื่อ …………………………………...  ผูมอบอำนาจและแตงตั้ง 
        ( ………………………………….)  ผูแทนนิติบุคคล 

ลงชื่อ ………………………………..….. ผูรับมอบอำนาจ 
        ( ………………………………….) 

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

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

หมายเหตุ   :  ใหแนบสำเนาบัตรผูมอบอำนาจ สำเนาบัตรผูรับมอบอำนาจ และหนังสือรับรองการจดทะเบียน

แสดงชื่อผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลฉบับลาสุดดวย 

   
   

กรรมการ 

นิติบคุคลผูม้ีอาํนาจ

ลงนามผกูพนั 

(ช่ือและประเภทนิติบุคคล) 

(ช่ือกรรมการท่ีมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล) 

(ช่ือบุคคลท่ีนิติบุคคลประสงคใหเปนผูแทน) 

(ช่ือบุคคลท่ีนิติบุคคลประสงคใหเปนผูแทน) 

หนา 11 

 



 

แกไข ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 
 

หนังสือมอบอำนาจใหเปนผูแทนหางหุนสวนสามัญ 
 

ติดอากร 
แสตมป 
30 บาท 

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

                                           วันท่ี ………… เดือน ……………………… พ.ศ….……. 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา …………………………………………………………....................................................................…. 

สำนักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี ………….….…. ตรอก/ซอย …………..........……..ถนน …………………….….. หมูท่ี …........…….

ตำบล/แขวง …………...…….....….....….. อำเภอ/เขต …………...........…....…………. จังหวัด ………....…........……….……….

โดยมี ………………………………………….........................................................................................................................

เปนผูมีอำนาจจัดการแทนหางหุนสวนสามัญ ปรากฏตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวนสามัญ กระทรวงพาณิชย

เลขท่ี ……..........… ลงวันท่ี ………..……. ขอมอบอำนาจและแตงตั้งให ……….…………..........….......................................

เปนผูดำเนินกิจการและมีอำนาจกระทำการแทนขาพเจาในการท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงองคกรผูใชน้ำ

พ.ศ. .......... ทั้งนี้โดยให ................................................................................ เปนผูแทนหางหุนสวนสามัญ ในการดำเนิน

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับองคกรผูใชน้ำ ตามกฎกระทรวงองคกรผูใชน้ำ พ.ศ. ๒๕๖4  

การใดท่ีผูดำเนินกิจการและผูรับมอบอำนาจดังกลาวไดกระทำไป ภายใตขอบเขตแหงการมอบอำนาจนี้

ขาพเจาขอรับผิดชอบและมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี ………………….................................………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

หนา 12 

 

ประทับตราสำคัญของ

หางหุนสวนสามัญ 

(ถา้มี) 

ลงชื่อ …………………………………...  ผูมอบอำนาจและแตงตั้ง 
        ( ………………………………….)  ผูแทนหางหุนสวนสามัญ 

ลงชื่อ …………………………………...  ผูมอบอำนาจและแตงตั้ง 
        ( ………………………………….)  ผูแทนหางหุนสวนสามัญ 

ลงชื่อ ………………………………..….. ผูรับมอบอำนาจ 
        ( ………………………………….) 

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

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

หมายเหตุ   :  ใหแนบสำเนาบัตรผูมอบอำนาจ สำเนาบัตรผูรับมอบอำนาจ และหนังสือรับรองการจดทะเบียน

แสดงชื่อผูมีอำนาจลงนามผูกพันหางหุนสวนสามัญ ฉบับลาสุดดวย 

   
   

 

ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนั

หางหุนสวนสามัญ 

(ช่ือและประเภทหางหุนสวนสามญั) 

(ช่ือกรรมการท่ีมีอำนาจลงนามผูกพันหางหุนสวนสามัญ) 

(ช่ือบุคคลท่ีหางหุนสวนสามัญประสงคใหเปนผูแทน) 

(ช่ือบุคคลท่ีหางหุนสวนสามญัประสงคใหเปนผูแทน) 

องคกรผูใชน้ำ 01 

 



 

แกไข ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 
 

 

      องคกรผูใชน้ำ 02 

 

 

ทะเบียนเลขท่ี ................................................  
  

หนังสือสำคัญ 

การจดทะเบียนองคกรผูใชน้ำ 

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

          หนังสือสำคัญฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา.....................(ชื่อองคกรผูใชน้ำ)........................................................ 

ตั้งอยูเลขท่ี ...............หมูท่ี .................... ถนน ........................................... ตำบล/แขวง........................................... 

อำเภอ/เขต .................................... จังหวดั ....................................... รหัสไปรษณีย ............................................... 

ไดรับการจดทะเบียนเปนองคกรผูใชน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑  

  

ออกให ณ วันท่ี ................ เดอืน .................................... พ.ศ. ..................  

  

                                                                (ลงชือ่).....................................................................         

                                                                         (................................................................)   

                                                                                           (ตำแหนง)   

                                                                                         นายทะเบียน  

                                                                                          ประทับตรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

แกไข ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 
 

องคกรผูใชน้ำ 03 

แบบรายงานผลการดำเนินงานขององคกรผูใชน้ำ 

  

องคกรผูใชน้ำ ........................................(ชื่อองคกรผูใชน้ำ)........................................................................................ 

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนองคกรผูใชน้ำทะเบียนเลขท่ี ........................................................................................  

ขอรายงานผลการดำเนินงานขององคกรผูใชน้ำประจำป ............................... ตอนายทะเบียน ดังนี้  

                   ๑. วัตถุประสงคและกรอบการดำเนินงานขององคกรผูใชน้ำ 

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

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

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

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

                   ๒. การดำเนินงานขององคกรผูใชน้ำในรอบปท่ีผานมา 

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

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

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

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

                   ๓. พ้ืนท่ีดำเนินงานขององคกรผูใชน้ำ   

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

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

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

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

                   ๔. ระยะเวลาการดำเนินงาน 

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

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
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แกไข ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 
 

องคกรผูใชน้ำ 03 

    ๕. ความกาวหนาการดำเนินงานหรือผลท่ีไดจากการดำเนินงาน 

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

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

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

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

                6. ปญหาหรืออุปสรรค  

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

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

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

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

                7. แนวทางหรือแผนการปรบัปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 

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

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

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

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

                8. อ่ืนๆ  

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

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

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

             ขอรับรองวารายงานดังกลาวเปนความจริงทุกประการ  

 

                                            ลงชื่อ ..............................................................  

                                                (...................................................................)   

ผูมีอำนาจทำการแทนองคกรผูใชน้ำ..................................... 

                                            ลงวันท่ี .................................................................. 

หมายเหตุ  ใหแนบรายงานการประชุมองคกรผูใชน้ำท่ีมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานจากสมาชิกจำนวน    

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกท่ีมีอยู 
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หมายเหตุ ตามขอ ๑๓ กฎกระทรวงองคผูใชน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

องคกรผูใชน้ำ 03 

 

(สำหรับเจาหนาท่ี)  

 

เลขรับท่ี .......................................................  

ชือ่ ............................................................... ผูรับรายงาน  
  

บันทึกความเห็นของนายทะเบียน 

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

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

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

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

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

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

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

  

 

                                                          (ลงชื่อ)......................................................................        

                                                                     (...........................................................)      

                                                                                      (ตำแหนง)      

                                                                                     นายทะเบียน      

                                                                                      ประทับตรา  

                                                                 ลงวนัท่ี .......................................................... 
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คำขอแจงการเปล่ียนแปลงรายละเอียดองคกรผูใชน้ำ 

  

เขียนท่ี ...............................................................  

วันท่ี.......... เดือน......................... พ.ศ...............  
  

ขาพเจา ..........................................................................................................................................  

มีท่ีอยูตามบัตรประจำตัวประชาชน/ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดเลขท่ี................ หมูท่ี .................. ถนน......................... 

ตำบล/แขวง ....................................... อำเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ................................................ 

รหัสไปรษณีย ...................... หมายเลขโทรศัพท .................................... หมายเลขโทรสาร .....................................  

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส...............................................................................................................................................

ซ่ึงไดรับการจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใชน้ำชื่อ...........................................................................................................

ทะเบียนเลขท่ี ................................................................ เม่ือวันท่ี ............................................................................  

                     ขอแจงตอนายทะเบียนวา ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับองคกรผูใชน้ำ ดังนี้....................... 

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

เนื่องจาก..................................................................................................................................................................... 

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

ท้ังนี้ ขาพเจาไดแนบขอมูล เอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของกับคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาพรอมนี้แลว 

และขอรับรองวาขอความท่ีแจงเปนความจริงทุกประการ  

  

                                               ลงชื่อ ........................................................................  

                                                                (...................................................................)  

                                                         ผูมีอำนาจทำการแทนองคกรผูใชน้ำ........................................... 
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(ดานหลัง) 

  

(สำหรับเจาหนาท่ี)  

                             เลขรบัท่ี .......................................................  

                             ชื่อ ............................................................... ผูรบัแจง  
  

บันทึกความเห็นของเจาหนาท่ี  

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

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

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

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

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

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

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

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

  

                                                              (ลงลายมือชื่อ) ........................................................................  

                                                                                  (................................................................)       

                                                                      ตำแหนง .......................................................................  
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คำขอเลิกการดำเนินงานขององคกรผูใชน้ำ 

เขียนท่ี ...............................................................  

วันท่ี.......... เดือน......................... พ.ศ...............  
  

                        ขาพเจา........................................................................................................................................

มีท่ีอยูตามบัตรประจำตัวประชาชน/ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดเลขท่ี................... หมูท่ี .................. ถนน...................... 

ตำบล/แขวง ....................................... อำเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ................................................ 

รหัสไปรษณีย ...................... หมายเลขโทรศัพท .................................... หมายเลขโทรสาร .....................................  

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ............................................................................................................................................. 

                        ขอเลิกการดำเนินงานขององคกรผูใชน้ำตามกฎกระทรวงองคกรผูใชน้ำ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยมี 

รายละเอียดดังนี้   

                        ๑. ชื่อองคกรผูใชน้ำ.................................................................................................................... 

ซ่ึงไดรับการจดทะเบียนกอตั้งองคกรผูใชน้ำ ทะเบียนเลขท่ี ................................... เม่ือวันท่ี .................................... 

     2. เหตุผลท่ีขอเลิกการดำเนินงานขององคกรผูใชน้ำ เนื่องจาก .................................................. 

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

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

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

                        3. พรอมกับคำขอนี้ ไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ ดังนี้ 

    หนังสือสำคัญการจดทะเบียนองคกรผูใชน้ำท่ีจะขอเลิกการดำเนินงาน 

  บันทึกการประชุมขององคกรผูใชน้ำ 

                           เอกสารอ่ืนๆ ....................................................................................................  

 

 

                                                   ลงชื่อ ........................................................................  

                                                            (...................................................................)  

                    ผูมีอำนาจทำการแทนองคกรผูใชน้ำ.................................... 

   

หมายเหตุ : -ใหใสเครื่องหมาย / ในชอง ท่ีตองการ  
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องคกรผูใชน้ำ 05 

(ดานหลัง) 

  

  

(สำหรับเจาหนาท่ี)  

  

คำขอเลขท่ี .................................................. 

เลขรับท่ี .......................................................  

ชือ่ ............................................................... ผูรับคำขอ  

  

บันทึกความเห็นของเจาหนาท่ี  

   ครบ         

   ไมครบ 

 

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

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

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

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

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

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

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

  

 

(ลงลายมือชื่อ) ...................................................................... 

                  (.................................................................)        

       ตำแหนง .................................................................. 

                      ............./...................../.................. 
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