เรื่องเสร็จที่ ๓๓๐/๒๕๔๗
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง วาระการดํารงตําแหนงและการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๑๙๘ ลงวันที่
๑๔ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ดวยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก ารมหาชน) ได เ สนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมอีก ๒ คน ตามรายชื่อผูไดรับการสรรหาที่เสนอมา ๔ คน เนื่องจาก
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก ารมหาชน) จํ า นวน ๔ คน ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งไวเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๕๒ แหงพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
โดยต อ งดํ า เนิ น การตามมาตรา ๑๔ (๓) แห งพระราชกฤษฎี ก าดั งกล า วซึ่ งกํ าหนดให มี ก รรมการ
ผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวนหกคน จึงเห็นสมควรนําเสนอคณะรัฐมนตรี
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได พิจารณาแลวเห็ นวา การเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ อ
พิจารณาแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมขางตน อาจมีปญหาขอกฎหมายจึงขอหารือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
๑. เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มี
ผลใชบงั คับแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน ๔ คน ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งตามมาตรา ๕๒ แหงพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ.
๒๕๔๓ จะมีสถานะการดํารงตําแหนงกรรมการอยางไร
๑.๑ ยังคงมีสถานะเปน กรรมการอยู เนื่อ งจากบทบัญ ญัติที่กํา หนดใหก รรมการ
ผูท รงคุณวุฒพิ น จากตําแหนงมีบัญญัติไวเฉพาะกรณีครบวาระตามมาตรา ๑๗ และกรณีพนจากตําแหนง
กอนครบวาระ เมื่อตาย ลาออก ฯลฯ ตามมาตรา ๑๘ โดยไมไดมีบทบัญญัติใดที่ระบุใหกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒทิ ไ่ี ดรบั แตงตัง้ ตามมาตรา ๕๒ ตองพนจากตําแหนงดวย หรือ
๑.๒ พนจากตําแหนงกรรมการไปตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๒ ที่กําหนดเงื่อนไขไว
วา ในระหวางที่การจัดตั้งกระทรวงศึกษาฯ ยังไมแลวเสร็จ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔
(๓) มีจํานวนสี่คน ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มี
ผลใชบงั คับแลว ก็จะตองเสนอแตงตัง้ กรรมการผูท รงคุณวุฒใิ หม จํานวน ๖ คน ตามมาตรา ๑๔ (๓)
๒. หากกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งไวแลว ยังคงมีสถานะเปนกรรมการอยู
ตามขอ ๑.๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่จะไดรับการแตงตั้งเพิ่มเติมอีก จํานวน ๒ คน จะตองเริ่มนับ

๒
วาระใหม หรื อ มีว าระเทา ที่ เ หลือ อยู ข องกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิซึ่งได แ ต ง ตั้ง ไว แ ลว เนื่ อ งจากไม มี
บทบัญญัติใดที่กําหนดเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการที่ไดรับแตงตั้งเพิ่มเติม
๓. หากกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองพนจากตําแหนงตามขอ ๑.๒
๓.๑ จะถือวากรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นพนจากตําแหนงไปโดยทันทีที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใชบังคับ หรือจะพนจากตําแหนงเมื่อมี
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมตามมาตรา ๑๔ (๓) และจะนับวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการอยางไร
๓.๒ กรณี ป ระธานกรรมการที่ ไ ด แ ต ง ตั้ ง ไว แ ล ว จะยั ง คงมี ส ถานะเป น ประธาน
กรรมการอยูหรือไมประการใด
๓.๓ หากกรณีที่ประธานกรรมการยังคงดํารงตําแหนงอยู แตกรรมการผูทรงคุณวุฒิตอง
พนจากตําแหนงตามขอ ๑.๒ แลว จะทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํากันในเรื่องระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของ
ประธานกรรมการและกรรมการอันจะเปนการไมสอดคลองกับเจตนารมณของบทบัญญัติมาตรา ๑๙ ที่
ตองการใหประธานกรรมการและกรรมการพนจากวาระการดํารงตําแหนงในคราวเดียวกันหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวและไดรับฟงคํา
ชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) แลว มีความเห็นดังนี้
ประเด็นทีห่ นึง่ เห็นวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปน
องค ก ารมหาชนมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาเกณฑ แ ละวิ ธีก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกและทํ า การ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
ตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๗๒ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ สําหรับการบริหารและการดําเนินกิจการของ
สํานักงานฯ จะมีคณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนผู
มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสํานักงานฯ โดย
คณะกรรมการจะประกอบดวย (๑) ประธานกรรมการ (๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสามคน ไดแก
ปลัดกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และประธานกรรมการพั ฒ นาระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน และ (๔) ผูอํานวยการ เปนกรรมการและ

มาตรา ๕ ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้นเรียกวา “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)” เรียกโดยยอวา “สมศ.”
๒
มาตรา ๗ ใหสํานักงานมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามทีก่ าํ หนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
๑

๓
เลขานุการโดยตําแหนง ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๑๔๓ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว แตเนื่องจากการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
จัดตั้งกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประกอบดวย กรณีจึงตองนําบทบัญญัติมาตรา ๕๒๔
แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ มาใชบังคับควบคู
กั นด วย เป นเหตุ ให ในระหว างที่ การจั ดตั้ งกระทรวงการศึ กษา ศาสนา และวั ฒนธรรมยั งไม แล วเสร็ จ
กรรมการโดยตําแหนงจึงมีจํานวนหาคน คือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมีจํานวนสี่คน ซึ่งการแตงตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ถือเปนการแตงตั้งคณะกรรมการชุดแรก
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรา ๕๓๕
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่ งคณะรั ฐมนตรี แตงตั้ง จากผูท รงคุณวุ ฒิซึ่งมาจากการสรรหา ซึ่ง มี
ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณทางดานการบริหาร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และไมเปนขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒) กรรมการโดยตํ า แหน ง จํ า นวนสามคน ได แ ก ปลั ด กระทรวงการศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(๓) กรรมการผูท รงคุณวุฒิ จํานวนหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซึ่งมาจากการสรรหาซึ่ง
มีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณทางดานการบริหาร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซึง่ ในจํานวนนีต้ อ งเปนบุคคลซึง่ มิใชขา ราชการทีม่ ตี าํ แหนงหรือเงินเดือนประจํารวมอยูด ว ยไมนอ ยกวาสีค่ น
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการแตงตั้งเจาหนาที่
เปนผูชวยเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการสรรหา
ประธานกรรมการและกรรมการผูท รงคุณวุฒเิ พือ่ ดํารงตําแหนงแทนผูท พ่ี น จากตําแหนงกอนวาระตามมาตรา ๑๙ ให
เปนไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะตอ งมีผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใ ช
ขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํามีสวนรวมในการสรรหาดวย
๔
มาตรา ๕๒ ในระหวางที่การจัดตั้งกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมยังไมแลวเสร็จให
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเปนกรรมการโดย
ตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๒) แทนปลัดกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม
มาตรา ๑๔ (๓) มีจํานวนสี่คน โดยตองเปนบุคคลซึ่งมิใชขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
๕
มาตรา ๕๓ ในวาระเริ่มแรก ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง
จํานวนเจ็ดคน ประกอบดวยผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนทบวงมหาวิทยาลัย ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการปฏิ รูประบบราชการ และเลขาธิการสํานั กงานปฏิรู ปการศึกษา เพื่อ ทําหน าที่คัด เลือ ก
๓

๔
เมื่ อ คณะกรรมการดั งกล า วเป น ชุ ด แรกของสํ า นั ก งานฯ ประธานกรรมการและ
กรรมการผูท รงคุณ วุฒิยอ มมีว าระการดํา รงตํา แหนง สี่ปต ามมาตรา ๑๗ ๖ แหงพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว และเมื่อไมปรากฏขอเท็จจริงวามีเหตุใหประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงกอนวาระตามมาตรา ๑๘๗ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิสี่คนที่แตงตั้งไวแลว
จึงยังคงมีสถานะเปนกรรมการและตองอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะครบวาระตามมาตรา ๑๗
ประเด็นที่สอง เห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยในประเด็นที่หนึ่งแลววาประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๔ ประกอบกับมาตรา ๕๒ ยังคงมีสถานะเปน
กรรมการในคณะกรรมการบริ หารสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอยู
เพียงแตมีเงื่อนไขบางประการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๒ และเมื่อไดมีการจัดระบบบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการแลวเสร็จตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ทําใหองคประกอบของกรรมการในคณะกรรมการดังกลาวจะตองเปนไปตามที่กําหนดไว
ในมาตรา ๑๔ กลาวคือ ประกอบดวย (๑) ประธานกรรมการ (๒) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนสามคน
ไดแก ปลัดกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณ ภาพการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน และประธานกรรมการพั ฒนาระบบการประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหกคน และ (๔) ผูอํานวยการ เปนกรรมการและ
คณะกรรมการสรรหา จํานวนเกาคน ซึ่งในจํานวนนี้จะตองมีผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการที่มีตําแหนงหรือเงินเดือน
ประจํารวมอยูด ว ยไมนอ ยกวาหาคน และเสนอรัฐมนตรีแตงตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการของคณะกรรมการสรรหา
ใหคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผูที่สมควรแตงตั้งเปนคณะกรรมการสรรหา
ตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแตวนั ทีพ่ ระราชกฤษฎีกานีม้ ผี ลใชบงั คับ
ใหคณะกรรมการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่สรรหาบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปน
ประธานกรรมการและกรรมการผูท รงคุณวุฒชิ ดุ แรกของคณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการของคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ประธานกรรมการของคณะกรรมการพั ฒ นาระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้งภายในกําหนดเวลาสี่สิบหาวัน นับแตวันทีไ่ ดมกี ารแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหา
๖
มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการและกรรมการผูท รงคุณวุฒมิ วี าระการดํารงตําแหนงคราวละสีป่ 
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมกี ารแตงตัง้ ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒขิ น้ึ ใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูท รงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง
เพือ่ ดําเนินการตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการผูท รงคุณวุฒซิ ง่ึ ไดรบั แตงตัง้ ใหมเขารับหนาที่
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
๗
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๕ หรือกระทําการ
อันมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา ๑๖

๕
เลขานุการโดยตําแหนง จึงตองเปลี่ยนแปลงกรรมการโดยตําแหนงจากเดิมที่มีหาคนใหเหลือสามคน
โดยตัดปลัดทบวงมหาวิทยาลัยและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติออก และตองแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุ ฒิเพิ่มขึ้นอีกสองคน เนื่องจากเดิมมีก รรมการผูทรงคุณวุ ฒิสี่คน ทั้งนี้ เพื่อให
สอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา ๑๔ โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่แตงตั้งเพิ่มขึ้นนั้นตองดําเนินการตาม
มาตรา ๑๔ วรรคสาม และในกรณีนี้แมวาในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะไมมีบทบัญญัติที่วาดวยการให
แตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นก็ตาม แตปญหานี้เกิดขึ้นจากการที่มีความคาบเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
จัดระบบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงทําใหตองมีการกําหนดเงื่อนไขในพระราชกฤษฎีกาไว
เชนนี้ ดังนั้น เพื่อใหองคประกอบของกรรมการเปนไปตามที่กําหนดไวในบทบัญญัติมาตรา ๑๔ จึงตอง
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกสองคนและกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเพิ่มขึ้นนี้ถือไดวาเปน
การแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการชุดแรกนั่นเอง เมื่อเปนคณะกรรมการชุดแรกการดํารงตําแหนงของ
กรรมการดังกลาวจึงตองอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ไดแตงตั้งไวแลว
ประเด็น ที ่ส าม เมื ่อ ไดว ิน ิจ ฉัย ในประเด็น ที ่ห นึ ่ง และประเด็น ที ่ส องแลว วา
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิยังคงมีสถานะเปนกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอยู และตองแต งตั้งกรรมการผูทรงคุณวุ ฒิ
เพิ่มขึ้นอีกสองคนโดยกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเพิ่มขึ้นตองอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการชุดแรกที่ไดแตงตั้งไวแลว จึงไมมีความจําเปนที่จะตองวินิจฉัยในประเด็นนี้แตอยางใด
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