
 

 
ประกาศนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ 

เรื่อง รายช่ือองค์กรผู้ใช้น้ำ 
ฉบับท่ี 34/2564 

ด้วยผู้ใช้น้ำได้รวมตัวกันยื่นคําขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ร่วมกันในหมู่สมาชิกเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำ ซึ่งนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำได้มีคำสั่งอนุมัติการขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ  เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2564 จำนวน 19 องค์กร ข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 8 วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 ประกอบคำสั่ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 241/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 (นางพัชรวีร์ สุวรรณิก) 
 วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญ 
 เลขานุการนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ 
ฉบับท่ี 34/2564 

 
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 

ที ่ ชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ เขตพื้นที่ลุ่มน้ำ 
วันที่ 

นายทะเบียนอนุมัติ 
เลขทะเบียน 
องค์กรผู้ใช้น้ำ 

1 
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 
ปลายเหมืองแม่แฝก 

ลุ่มน้ำปิง 30 กรกฎาคม 2564 0650-2564-00144 

2 ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ลุ่มน้ำปิง 30 กรกฎาคม 2564 0660-2564-00145 

3 ลุ่มแม่น้ำนครเดิฐ ลุ่มน้ำยม 30 กรกฎาคม 2564 0864-2564-00200 

4 
สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก  
กลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลนิคมพัฒนา  
อำเภอบางระกำ 

ลุ่มน้ำยม 30 กรกฎาคม 2564 0865-2564-00185 

5 
สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก  
ผู้ใช้น้ำบ้านพันต่าง เฉลิมพระเกียรติ  
หมู่ 8 ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ 

ลุ่มน้ำยม 30 กรกฎาคม 2564 0865-2564-00186 

6 
สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก  
กลุ่มผู้ใช้น้ำหมู่ 6 ตำบลวังอิทก  
อำเภอบางระกำ 

ลุ่มน้ำยม 30 กรกฎาคม 2564 0865-2564-00199 

7 กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างห้วยข้าวหลาม ลุ่มน้ำน่าน 30 กรกฎาคม 2564 0955-2564-00559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า 



เอกสารแนบท้ายประกาศนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ 
ฉบับท่ี 34/2564 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 

ที ่ ชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ เขตพื้นที่ลุ่มน้ำ 
วันที่ 

นายทะเบียนอนุมัติ 
เลขทะเบียน 

องค์กรผู้ใช้น้ำ 

1 ภาคีเครือข่ายรักษ์คลองพระพุทธ 30 กรกฎาคม 2564 1622-2564-00039 

2 บ้านเขาวงกตหมู่ 1 
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล
ตะวันออก 

30 กรกฎาคม 2564 1722-2564-00181 

หน้าที่ 2 จาก 4 หน้า 

ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 



เอกสารแนบท้ายประกาศนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ 
ฉบับท่ี 34/2564 

 
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 

ที ่ ชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ เขตพื้นที่ลุ่มน้ำ 
วันที่ 

นายทะเบียนอนุมัติ 
เลขทะเบียน 

องค์กรผู้ใช้น้ำ 

1 
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 
อ่างเก็บน้ำห้วยทอน (ตอนบน) 

ลุ่มน้ำโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

30 กรกฎาคม 2564 0343-2564-00098 

2 
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 
ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) 

ลุ่มน้ำโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

30 กรกฎาคม 2564 0343-2564-00099 

3 
สมาคมผู้ใช้น้ำชลประทาน 
อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน 

ลุ่มน้ำโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

30 กรกฎาคม 2564 0343-2564-00100 

4 
กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 
อ่างเก็บน้ำห้วยแคน 

ลุ่มน้ำโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

30 กรกฎาคม 2564 0349-2564-00096 

5 ผู้ใช้น้ำกลุ่มรักษ์น้ำท่าสะแบงชีกลาง ลุ่มน้ำชี 30 กรกฎาคม 2564 0445-2564-00162 

6 เกษตรพัฒนาสามัคคี ลุ่มน้ำชี 30 กรกฎาคม 2564 0446-2564-00161 

7 
กลุ่มบริหารการใช้น้ำ 
อ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก 

ลุ่มน้ำมูล 30 กรกฎาคม 2564 0545-2564-00134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 3 จาก 4 หน้า 



เอกสารแนบท้ายประกาศนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ 
ฉบับท่ี 34/2564 

 
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 

ที ่ ชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ เขตพื้นที่ลุ่มน้ำ 
วันที่ 

นายทะเบียนอนุมัติ 
เลขทะเบียน 

องค์กรผู้ใช้น้ำ 

1 กลุ่มบริหารประปาชุมชนตำบลพิจิตร  ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 30 กรกฎาคม 2564 2090-2564-00039 

2 
แก้ปัญหาภัยแล้ง ต.เกาะสาหร่าย  
ม.1-2-3 

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 30 กรกฎาคม 2564 2291-2564-00041 

3 
เทิด ด้วย ทำ กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชน
ตำบลนาข้าวเสีย 

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 30 กรกฎาคม 2564 2292-2564-00039 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หน้าที่ 4 จาก 4 หน้า  



 

 

ประกาศนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ 
เรื่อง รายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ 

ฉบับท่ี 34/2564 

ดวยผู้ใช้น้ำได้รวมตัวกันยื่นคําขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ร่วมกันในหมู่สมาชิกเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำ ซึ่งนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำได้มีคำสั่งอนุมัติการขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2564 จำนวน 19 องค์กร ข้อความตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 8 วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 ประกอบคำสั่ง
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 241/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 (นางพัชรวีร์ สุวรรณิก) 
 วิศวกรชลประทานเชี่ยวชาญ 
 เลขานุการนายทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำเนาคู่ฉบับ 

..............................รา่ง 

..............................พมิพ ์

..............................ตรวจ 




