
เร่ืองเสร็จที่ ๘๗๗/๒๕๔๗ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  การนับองคประชุมคณะกรรมการองคการจัดการน้ําเสีย  

   
 

องคการจัดการน้ําเสีย ไดมีหนังสือ ที่ ทส ๑๓๐๑/๔๒๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม 
๒๕๔๗ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปขอเท็จจริงไดดังนี้ 

๑. องคการจัดการน้ําเสีย เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยตาม
มาตรา ๑๒ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการ
องคการจัดการน้ําเสีย” ประกอบดวย ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน
กระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ผูแทนกระทรวง
สาธารณสุข ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนการประปานครหลวง กรรมการอื่นอีกไมเกินเจ็ดคน 
และผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสีย เปนกรรมการและเลขานุการ ใหคณะรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนผูแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการอื่น  ดังนี้ นายเกษมสันต  สุวรรณรัต เปนประธานกรรมการ นายปรีชา  
ออประเสริฐ  นายอิทธิชัย  จิตลดาพร  พล.ต. พีรศักดิ์  ศรีกังวาล นายธงชัย  พรรณสวัสดิ์  นาย
กิตติ  คัมภีระ และนายสุรินทร  เศรษฐมานิต เปนกรรมการ สวนกรรมการที่เปนผูแทนของสวน
ราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้น มีจํานวนทั้งหมด ๖ คน ตามที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวกําหนด
ไว 

๒. นายสุรินทร  เศรษฐมานิต และนายธงชัย  พรรณสวัสดิ์ ไดลาออกจากการ
เปนกรรมการอื่นเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๖ ตามลําดับ ตอมา
กรรมการอื่นที่เหลืออยูอีก ๔ คนไดย่ืนใบลาออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมได รับหนังสือลาออกเมื่อวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๗  ทําใหปจจุบัน
คณะกรรมการองคการจัดการน้ําเสียไมมีกรรมการอื่น  

๓. กอนการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๔๗ ผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสียไดพนวาระการดํารงตําแหนง มีเพียงรองผูอํานวยการ
บริหารรักษาการแทนผูอํานวยการเทานั้น 

๔. องคการจัดการน้ําเสียไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ โดยมีกรรมการเขารวม
ประชุม ๖ คน จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

                                                           
สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๔๓๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี



 ๒

(๑) การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๔๗ 

(๒) การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๔๗ 

๕. โดยที่ขอ ๖ ของขอบังคับองคการจัดการน้ําเสีย (ฉบับที่ ๑) วาดวยการ
ประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๓๙  ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๑๘ (๕) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ กําหนดวาในการ
ประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
จึงจะเปนองคประชุม แตขอบังคับดังกลาวไมไดกําหนดวาการนับองคประชุม จะนับจํานวนไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจากจํานวนเทาใด ระหวางนับจากจํานวนกรรมการที่
กําหนดไวตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสียฯ กับนับจากจํานวน
กรรมการที่เหลืออยูจริงในขณะที่มีการประชุม 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและเปนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง องคการจัดการน้ําเสีย
จึงขอหารือวา การนับองคประชุมกรรมการจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
นั้น จะนับจากจํานวนกรรมการทั้งหมดตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๒ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการจัดการน้ําเสียฯ คือ จํานวน ๑๕ คน ซึ่งจํานวนกรรมการกึ่งหนึ่งคือ ๘ คน หรือนับจาก
จํานวนกรรมการทั้งหมดที่เหลืออยูจริงในขณะที่มีการประชุม คือ ๑๑ คน ซึ่งจํานวนกรรมการกึ่ง
หนึ่งคือ ๖ คน  
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือขององคการจัดการน้าํ
เสียประกอบกับไดฟงคําช้ีแจงของผูแทนองคการจัดการน้ําเสียแลว เห็นสมควรกลาวไวเปน
เบื้องตนวา ตามมาตรา ๑๒๑ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ 
คณะกรรมการองคการจัดการน้ําเสียมีองคประกอบ ประกอบดวย ประธานกรรมการ ฝายหนึ่ง 
กรรมการจากผูแทนสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ ฝายหนึ่ง กรรมการอื่นซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินเจ็ดคน ฝายหนึ่ง และผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสีย ซึ่งเปน
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ อีกฝายหนึ่ง การกําหนดใหองคประกอบของ
คณะกรรมการมาจากหลายฝายเพื่อประโยชนในการระดมความคิดเห็น ประสบการณ แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น รับรูขอเท็จจริง รวมทั้งประสานแผนงานและนโยบาย  ดังนั้น หากองคประกอบของ
คณะกรรมการองคการจัดการน้ําเสียไมครบถวนตามที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาว ก็ไมอาจถือ
                                                           

๑ มาตรา ๑๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการองคการจัดการน้ําเสีย” 
ประกอบด วย  ประธานกรรมการ  ผู แทนกระทรวงการคลั ง  ผู แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู แทน
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทน
การประปานครหลวง และกรรมการอื่นอีกไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ 

  ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 
  ใหคณะรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เปนผูแตงตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่น 



 ๓

ไดวาเปนคณะกรรมการองคการจัดการน้ําเสีย และไมสามารถดําเนินการใดๆ ได เวนเสียแตวา
เปนกรณีในระหวางดําเนินงานของคณะกรรมการฯ มีตําแหนงกรรมการบางประเภทวางลง และมี
บทบัญญัติของกฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการประกอบไปดวยกรรมการที่ เหลืออยู 
คณะกรรมการจึงจะสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได ดังเชน กรณีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ตามมาตรา ๗๑/๕๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กําหนดวา
กรณีที่กรรมการพัฒนาระบบราชการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหกรรมการที่
เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได แมจะไมครบองคประกอบตามกฎหมายก็ตาม ดวยเหตุนี้เมื่อพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ มิไดมีบทบัญญัติเชนวาแลว การที่
กรรมการอื่นของคณะกรรมการองคการจัดการน้ําเสียลาออกทั้งหมด จึงมีผลใหองคประกอบของ
คณะกรรมการองคการจัดการน้ําเสียไมครบตามองคประกอบที่กฎหมายกําหนดไว กรรมการที่
เหลืออยูจึงไมอาจปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการฯ ไดนับตั้งแตวันที่ขาดองคประกอบของ
คณะกรรมการฯ ในสวนของกรรมการอื่นไป  

สําหรับกรณีปญหาเกี่ยวกับองคประชุมของคณะกรรมการองคการจัดการน้ําเสีย 
ที่กําหนดไวในขอ ๖๓ ของขอบังคับองคการจัดการน้ําเสีย (ฉบับที่ ๑) วาดวยการประชุมของ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๓๙ วา การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมนั้น จํานวน
ทั้งหมดที่กําหนดไวดังกลาวจะหมายถึงจํานวนเต็มของกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๒ 
แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือจํานวนกรรมการทั้งหมด
เทาที่เหลืออยู ในปญหานี้มีความเห็นวา การที่คณะกรรมการจะประชุมหรือนับองคประชุมได ก็
ตอเมื่อมีคณะกรรมการเกิดขึ้นกอน กลาวคือ คณะกรรมการตองประกอบไปดวยกรรมการตาม
องคประกอบที่กําหนดไวในมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสียฯ เมื่อ
เกิดคณะกรรมการขึ้นแลว จึงจะพิจารณาไดวาจํานวนทั้งหมดของกรรมการมีจํานวนเทาใด เชน ถา
คณะกรรมการ มีประธานกรรมการ มีผูแทนหนวยงานตางๆ ครบถวน และมีกรรมการอื่น ๓ คน 
และผูอํานวยการ จํานวนกรรมการทั้งหมดยอมเทากับ ๑๑ คน (ประธาน ๑ กรรมการซึ่งเปน
ผูแทนหนวยงานตางๆ ๖ ผูอํานวยการ ๑ และกรรมการอื่น ๓) การนับองคประชุมจึงตองคํานวณ
จากจํานวน ๑๑ คน แตในกรณีที่ตอมากรรมการอื่นดังกลาวลาออก ๒ คน จํานวนกรรมการ
ทั้งหมดยอมลดลงเหลือ ๙ คน โดยคณะกรรมการก็ยังคงมีองคประกอบครบถวน  

                                                           
๒ มาตรา ๗๑/๕  ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระและยังมิได

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงท่ีวาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 
ฯลฯ    ฯลฯ 

๓ ขอ ๖  ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

๔ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 



 ๔

ทั้งนี้ เพราะจํานวนกรรมการอื่นนั้น มาตรา ๑๒ กําหนดใหมี “ไมเกิน” เจ็ดคน เมื่อยังมีกรรมการ
อ่ืน ๑ คน จึงครบถวนตามองคประกอบของคณะกรรมการแลว การนับองคประชุมยอมตอง
คํานวณจากจํานวนกรรมการ ๙ คน 

อนึ่ง จากการชี้แจงของผูแทนองคการจัดการน้ําเสีย ปรากฏขอเท็จจริงวา 
ผูอํานวยการไดลาออกจากตําแหนงตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ อันเปนเวลากอนที่กรรมการ
อ่ืนจะลาออกจากตําแหนง แมจะไดมีการตั้งผูรักษาการแทน แตมาตรา ๒๖ วรรคสอง๕ แหงพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการจัดการน้ําเสียฯ ไดบัญญัติไวชัดแจงมิใหผูรักษาการแทนมีอํานาจใน
ฐานะเปนกรรมการดวย โดยเหตุที่ผูอํานวยการเปนองคประกอบสวนหนึ่งของคณะกรรมการฯ 
ดังกลาวมาขางตน  ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงขาดองคประกอบและไมสามารถดําเนินการใดๆ ได 
มาตั้งแตเมื่อผูอํานวยการลาออกจากตําแหนง 

 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ตุลาคม  ๒๕๔๗ 

                                                           
๕ มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีผูอํานวยการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได และระเบียบ หรือขอบังคับวา

ดวยระเบียบปฏิบัติงานไมไดกําหนดใหพนักงานตําแหนงใดทําการแทนผูอํานวยการ หรือเม่ือตําแหนง
ผูอํานวยการวางลงและในระหวางท่ียังมิไดมีการแตงตั้งผูอํานวยการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานคนหนึ่ง
เปนผูรักษาการแทนผูอํานวยการ 

  ใหผูรักษาการแทนผูอํานวยการมีอํานาจหนาท่ีอยางเดียวกับผูอํานวยการ เวนแตอํานาจ
หนาท่ีของผูอํานวยการในฐานะกรรมการ 


