
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการมอบอํานาจ 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการมอบอํานาจ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการมอบอํานาจ   

พ.ศ.  ๒๕๖๔” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  คําสั่ง  และมติคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“มอบอํานาจ”  หมายความว่า  การที่ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ที่พึงปฏิบัติหรือดําเนินการ 

ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  หรือคําสั่งใด  หรือมติคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งในเร่ืองใดได้มอบอํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติงานหรือ 
การดําเนินการอื่นใด  ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  หรือคําสั่งนั้น  หรือ
มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งในเร่ืองนั้นให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน 

“ผู้มอบอํานาจ”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการ
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  คําสั่ง  หรือมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติงานหรือการดําเนินการอื่นใด 

“ผู้รับมอบอํานาจ”  หมายความว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่มีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการมีอํานาจ

ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ การมอบอํานาจต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน   
(๒) ความคุ้มค่า  ความรวดเร็ว  และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
(๓) การกระจายอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
(๔) ไม่่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อํานาจ  และไม่่ต้องผ่านการพิจารณา 

ของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ  มากเกินความจําเป็น 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง  ผู้มอบอํานาจอาจวางแนวทาง

หรือกําหนดรายละเอียด  วิธีปฏิบัติงานเพิ่มเติมในเร่ืองการมอบอํานาจโดยไม่่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ  หรือลักษณะของงานที่ต้องมีการใช้อํานาจที่มอบอํานาจไปนั้นก็ได้ 

ข้อ ๗ ในการมอบอํานาจ  ผู้มอบอํานาจอาจมอบอํานาจในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่อยู่่ในอํานาจ
หน้าที่ของผู้มอบอํานาจ  เพื่อให้ผู้รับมอบอํานาจปฏิบัติหน้าที่แทนในเร่ืองนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้  
โดยต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจตามข้อ  ๖  และคํานึงถึงขีดความสามารถ   
ความรับผิดชอบและความเหมาะสมตามสภาพของตําแหน่ง  อํานาจ  หน้าที่  และความรับผิดชอบ 
ของผู้รับมอบอํานาจและผู้มอบอํานาจ  เว้นแต่เป็นเร่ืองใดตามกรณีดังต่อไปน้ี  ผู้มอบอํานาจไม่อาจ 
มอบอํานาจในเรื่องดังกล่าวได้   

(๑) เป็นเ ร่ืองที่ มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  คําสั่ ง   
และมติคณะกรรมการได้กําหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือเป็นเร่ืองที่โดยสภาพไม่่อาจมอบอํานาจได้ 

(๒) เป็นเร่ืองที่เก่ียวกับนโยบายสําคัญ   
(๓) เป็นเร่ืองที่มีความจําเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   
(๔) เป็นเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดความไม่่เป็นธรรมแก่ประชาชนได้   
การมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง  ให้รวมถึงการมอบอํานาจในการทํานิติกรรมสัญญาฟ้องคดี 

และการดําเนินคดีด้วย   

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ในกรณีที่การดําเนินการในเร่ืองใดที่ระเบียบนี้กําหนดให้ต้องมีการมอบอํานาจให้ดําเนินการ
มอบอํานาจตามนั้น  โดยจะยกความในข้อนี้ขึ้นอ้างเพื่อไม่่มอบอํานาจไม่่ได้ 

ข้อ ๘ ในการมอบอํานาจให้ผู้มอบอํานาจดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) วางหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้อํานาจของผู้รับมอบอํานาจ 
(๒) จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการใช้อํานาจของผู้รับมอบอํานาจ   
(๓) กํากับดูแล  และแนะนาํการใช้อํานาจของผู้รับมอบอํานาจ   
(๔) จัดทําบัญชีการมอบอํานาจเสนอผู้บังคับบัญชา 
เม่ือมีการมอบอํานาจแล้ว  หากผู้มอบอํานาจเห็นว่าผู้รับมอบอํานาจใช้อํานาจที่ รับมอบ 

โดยไม่่ถูกต้อง  หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย  ผู้มอบอํานาจอาจมีคําสั่งแก้ไขการปฏิบัติงานของ 
ผู้รับมอบอํานาจหรือให้ผู้รับมอบอํานาจหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน  และผู้มอบอํานาจเป็นผู้ใช้อํานาจนั้น
โดยตรงก็ได้ 

ข้อ ๙ การมอบอํานาจให้ทําเป็นหนังสือ  โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอํานาจ 
ให้ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจในเร่ือง  ดังต่อไปนี้   

(๑) ชื่อหรือตําแหน่งของผู้มอบอํานาจ   
(๒) ชื่อหรือตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจ   
(๓) อํานาจที่มอบ  รวมทั้งอาจกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้อํานาจด้วยก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การมอบอํานาจย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเง่ือนเวลา

หรือโดยเหตุอื่น 
ข้อ ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าที่แทน  ผู้ รับมอบอํานาจอาจดําเนินการใด ๆ  เพื่อให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจนั้นตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องใช้อํานาจที่รับมอบให้เป็นไปตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  คําสั่ง  และมติคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่มี 
การมอบอํานาจ  หรือตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้อํานาจในเร่ืองนั้น  รวมทั้งต้องจัดทํารายงานผล
การใช้อํานาจดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ผู้มอบอํานาจกําหนด 

หมวด  ๒ 
การมอบอํานาจ 

 
 

ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในสํานักงาน  ให้เลขาธิการมีอํานาจกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการมอบอํานาจภายในสํานักงาน   

้หนา   ๙๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๓ อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการดําเนินงานอื่นที่ผู้ดํารงตําแหน่งใด 
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับหรือคําสั่งใดหรือมติคณะกรรมการ 
ในเรื่องใด  ถ้ากฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับหรือคําสั่งใด  หรือมติคณะกรรมการในเรื่องนั้น  
มิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอื่น  หรือมิได้ห้ามเร่ืองการมอบอํานาจไว้  ผู้ดํารงตําแหน่งนั้น
อาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เลขาธิการอาจมอบอํานาจภายในสํานักงานให้แก่รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นที่เห็นสมควร  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการกระจายความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมกับภารกิจของสํานักงานได้   

(๒) ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
อาจมอบอํานาจให้รองผู้อํานวยการสํานัก  รองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัด  ผู้อํานวยการศูนย์  ผู้อํานวยการฝ่าย  หรือตําแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(๓) ผู้อํานวยการฝ่าย  หรือตําแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  อาจมอบอํานาจให้พนักงาน 
ในสังกัดได้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๙๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม   ๒๕๖๔


