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การทุเลาการบังคับทางปกครอง : กรณีคําสั่งปลดออกจากราชการ 
 

   
นางสาวนภาอุษา  ทวีลาศ* 

 
การทุเลาการบังคับทางปกครอง มาตรา ๕๖๑ แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กําหนดให-เจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่งทางปกครองมีอํานาจพิจารณาใช-มาตรการ
บังคับทางปกครองเพ่ือให- เป4นไปตามคําสั่งของตนได- เว-นแต�จะมีการสั่งให- ทุเลาการบังคับ  
โดยเจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่งนั้นเอง ผู-มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ: หรือผู-มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย 
ความถูกต-องของคําสั่งทางปกครองดังกล�าว ซ่ึงเม่ือองค:กรท่ีเก่ียวข-องมีคําสั่งให-ทุเลาการบังคับ 
ทางปกครองตามคําสั่งทางปกครองใดแล-ว เจ-าหน-าท่ีฝ@ายปกครองจะดําเนินการบังคับทางปกครอง
มิได- เนื่องมาจากวัตถุประสงค:ของการทุเลาการบังคับทางปกครองก็เพ่ือชะลอหรือระงับการบังคับ
ตามคําสั่งทางปกครองไว-ก�อนเป4นการชั่วคราวในระหว�างการพิจารณาอุทธรณ:หรือระหว�างการ
พิจารณาคดีของศาล เพ่ือไม�ให-เกิดความเสียหายแก�ผู-อยู�ในบังคับของคําสั่ง เพราะหากหน�วยงานของรัฐ 
ได-ใช-มาตรการบังคับทางปกครองไปแล-ว แต�ต�อมาปรากฏว�าคําสั่งทางปกครองนั้นไม�ชอบด-วย
กฎหมายและมีการเพิกถอนคําสั่ง ก็จะต-องมีการเยียวยาแก-ไขความเสียหายท่ีเกิดจากการใช-มาตรการ
บังคับทางปกครอง ซ่ึงอาจจะไม�ทันท�วงทีหรือไม�อาจเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงได- 

เม่ือไม�นานมานี้มีการขอหารือประเด็นปDญหาข-อกฎหมายท่ีน�าสนใจประเด็นหนึ่ง
มายังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับการทุเลาการบังคับทางปกครอง กรณีคําสั่งปลดออก
จากราชการ โดยข-อเท็จจริงปรากฏว�าสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได-ดําเนินการทางวินัย
อย�างร-ายแรงแก�ข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดวิทยาลัยการอาชีพบางปะกงรายหนึ่ง 
และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได-มีคําสั่งปลดบุคคลดังกล�าวออกจากราชการตามมติ
ของ ก.ค.ศ. ต�อมาผู-ถูกลงโทษได-ใช-สิทธิอุทธรณ:คําสั่งปลดออกจากราชการและขอทุเลาการบังคับ
คําสั่งดังกล�าวต�อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีประเด็นขอให-คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองพิจารณาว�า เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู-มีอํานาจสั่งบรรจุแต�งต้ัง
และจัดทําคําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการจะมีอํานาจสั่งทุเลาการบังคับคําสั่งทางปกครองกรณี
คําสั่งปลดออกจากราชการดังกล�าวได-หรือไม�  

ในการพิจารณาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีการให-ความเห็น
ในประเด็นหนึ่งท่ีน�าสนใจเก่ียวกับลักษณะของคําสั่งปลดออกจากราชการว�าจะสามารถมีการทุเลาการ
บังคับทางปกครองได-หรือไม� โดยกรรมการฯ บางท�านให-ความเห็นว�า คําสั่งปลดออกจากราชการมีผล
ให-ผู-อยู�ในบังคับของคําสั่งทางปกครองพ-นจากตําแหน�งทันที และในทางทฤษฎีคําสั่งปลดออกจาก
ราชการก็อาจมีการทุเลาการบังคับทางปกครองได- เนื่องจากการบังคับตามคําสั่งปลดออกจากราชการ
                                                 

*นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
�มาตรา ๕๖ เจ-าหน-าท่ีผู- ทําคําสั่งทางปกครองมีอํานาจท่ีจะพิจารณาใช-มาตรการบังคับ 

ทางปกครองเพ่ือให-เป4นไปตามคําสั่งของตนได-ตามบทบัญญัติในส�วนน้ี เว-นแต�จะมีการสั่งให-ทุเลาการบังคับไว-ก�อน
โดยเจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่งน้ันเอง ผู-มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ:หรือผู-มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต-องของคําสั่ง
ทางปกครองดังกล�าว 

ฯลฯ   ฯลฯ 
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ก็คือการให-ออกจากราชการ การทุเลาการบังคับก็คือการทุเลาการบังคับผลของคําสั่งปลดออกจาก
ราชการเพ่ือยังไม�ให-บุคคลนั้นต-องออกจากราชการ แต�โดยหลักแล-วหากองค:กรเจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่ง
ทางปกครองเห็นว�าคําสั่งปลดออกจากราชการไม�ถูกต-องก็ย�อมมีคําสั่งใหม�ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ:
ได-ทันที  ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงไม�จําต-องทุเลาการบังคับตามคําสั่งดังกล�าวแต�อย�างใด อย�างไรก็ตาม
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองยังไม�ได-วินิจฉัยในประเด็นดังกล�าวเนื่องจากได-พิจารณา
ตอบข-อหารือเฉพาะในประเด็นอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเท�านั้น โดยมี
ความเห็นว�าเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม�สามารถทุเลาการบังคับคําสั่งปลดออกจาก
ราชการได-เนื่องจากเป4นการสั่งตามมติของ กคศ. และการสั่งทุเลาการบังคับเท�ากับเป4นการโต-แย-ง 
มติของ กคศ. ซ่ึงเป4นองค:กรท่ีมีอํานาจเหนือกว�า๒ ซ่ึงผู-เขียนเห็นว�าประเด็นเก่ียวกับการทุเลาการ
บังคับคําสั่งปลดออกจากราชการเป4นประเด็นท่ีมีความน�าสนใจไม�น-อย เนื่องจากยังไม�เคยมีการตีความ
หรือมีแนวคําพิพากษาของศาลวินิจฉัยไว- ในบทความนี้ผู-เขียนจึงได-วิเคราะห:ลักษณะของคําสั่ง 
ปลดออกจากราชการและการทุเลาการบังคับตามคําสั่งปลดออกจากราชการว�าโดยสภาพแล-วอาจมี
การทุเลาการบังคับได-หรือไม� อย�างไร ในระหว�างรอแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองหรือแนวคําพิพากษาของศาลปกครองท่ีชัดเจนต�อไป 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงเป4นกฎหมายท่ีให-
อํานาจเจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่งทางปกครองในการใช-มาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือให-เป4นไปตามคําสั่ง
ทางปกครองมิได- มีการบัญญัตินิยามคําว�า “การบังคับทางปกครอง” เอาไว-อย�างชัดเจน  
ในประเทศเยอรมันเองกฎหมายว�าด-วยการบังคับทางปกครองในชั้นเจ-าหน-าท่ีฝ@ายปกครอง 
(Verwaltungs-Vollstreckungs-gesetz-VwVg) ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ:และ
เง่ือนไขในการบังคับทางปกครองก็ไม�ได-มีการกําหนดนิยามการบังคับทางปกครองเอาไว-เช�นกัน 
อย�างไรก็ตามในทางตําราของประเทศเยอรมันได-อธิบายคําว�า “การบังคับทางปกครอง” 
(Verwaltungsvollstreckung) หมายถึง การใช- กําลั งทางกายภาพบังคับตามสิทธิ เรียกร-อง 
ในทางกฎหมายมหาชนหรือความสัมพันธ:ในเชิงบังคับอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย ระหว�างหน�วยงานของรัฐ 
องค:กรปกครองตนเอง หรือนิติบุคคลซ่ึงใช-อํานาจในทางมหาชน และประชาชนผู-มีหน-าท่ีผูกพันต�อรัฐ

                                                 
๒คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พิจารณาแล-วมีความเห็นว�า คําสั่งลงโทษ 

ปลดออกจากราชการเป4นมติของ ก.ค.ศ. ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต-องสั่งตามมติดังกล�าว  
ตามวรรคสามของมาตรา ๑๐๔ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗⋅ 
โดย ก.ค.ศ. เป4นองค:กรท่ีใช-อํานาจซ่ึงมีผลผูกพันเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หากเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งปลดออกจากราชการซ่ึงต-องสั่งตามมติของ ก.ค.ศ. จึง
เท�ากับเป4นการโต-แย-งคําสั่งขององค:กรท่ีตนต-องผูกพันน้ัน ประกอบกับคําสั่งปลดออกจากราชการเป4นคําสั่งท่ีมีผลให-
ผู-ถูกลงโทษต-องออกจากราชการทันที การยับยั้งผลของคําสั่งดังกล�าวจะต-องยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งน้ันด-วยการ
พิจารณาอุทธรณ:หรือการฟbองคดีต�อศาล หากผู-มีคําสั่งปลดออกจากราชการสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งเสียเอง  
ก็เท�ากับเป4นการยอมรับว�า คําสั่ งของตนไม� ถูกต-อง ซ่ึงชอบท่ีจะยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่ งของตนเสีย  
โดยไม�จําเป4นต-องทุเลาการบังคับตามคําสั่งปลดออกจากราชการไว-ก�อนแต�อย�างใด และหากต�อมามีการยกเลิกหรือ
เพิกถอนคําสั่งลงโทษให-ปลดออกจากราชการดังกล�าว บุคคลน้ันก็ชอบท่ีจะได-รับการเยียวยาความเสียหายท่ีตนได-รับ
จากคําสั่งปลดออกจากราชการน้ันในภายหลังได-  ดังน้ัน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไม�มีอํานาจท่ีจะ
สั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการได- เพราะต-องผูกพันตามมติ ก.ค.ศ. ในการสั่งลงโทษ 
ทางวินัย (บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง : 
กรณีคําสั่งปลดออกจากราชการ (เรื่องเสร็จท่ี ๗๙๙/๒๕๕๕)) 
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หรือต�อผู-ทรงสิทธิอ่ืนท่ีอยู�ภายใต-บังคับของรัฐ๓ และเม่ือพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติในส�วน 
ท่ีว�าด-วยการบังคับทางปกครองท่ีบัญญัติไว-ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงอาจ
กล�าวได-ว�า การบังคับทางปกครองเป4นมาตรการบังคับของฝ@ายปกครองในการบังคับการให-เป4นไปตาม
คําสั่งทางปกครองท่ีตนได-ออกไป โดยเจ-าหน-าท่ีฝ@ายปกครองสามารถดําเนินการบังคับกับบุคคลท่ีมี
หน-าท่ีต-องปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองได-เองโดยไม�ต-องฟbองเป4นคดีต�อศาล การทุเลาการบังคับทาง
ปกครองจึงเป4นการชะลอหรือการผ�อนผันการบังคับตามคําสั่งทางปกครองของเจ-าหน-าท่ีไว-ก�อนเป4น
การชั่วคราวในระหว�างการพิจารณาอุทธรณ:หรือระหว�างการพิจารณาคดีของศาลนั่นเอง 

ในการพิจารณาว�าคําสั่งปลดออกจากราชการจะถือว�าเป4นคําสั่งทางปกครอง 
ท่ีสามารถทุเลาการบังคับทางปกครองได-หรือไม�นั้น มีความจําเป4นอย�างยิ่งท่ีจะต-องพิจารณาย-อนไปถึง
แนวความคิด ประเภท และผลของคําสั่งทางปกครองด-วย เนื่องจากการทุเลาการบังคับทางปกครอง
อาศัยฐานมาจากคําสั่งทางปกครองเป4นหลัก๔ คําสั่งทางปกครองนั้นอาจแยกได-หลายประเภท ข้ึนอยู�
กับเกณฑ:ท่ีใช- ในการพิจารณา แต� เ ม่ือพิจารณาในแง�การกําหนดสิทธิหน-าท่ีเป4นเกณฑ:แล-ว  
อาจแบ�งคําสั่งทางปกครองได-เป4นสามประเภทด-วยกัน ได-แก�  

๑. คําส่ังทางปกครองท่ีแปรบทกฎหมายเก่ียวกับสิทธิหน#าท่ีให#เป%นรูปธรรม  
คําสั่งทางปกครองประเภทนี้เป4นคําสั่งทางปกครองท่ีพิจารณาจากเนื้อหาของคําสั่งแล-ว เป4นเรื่องท่ี
องค:กรเจ-าหน-าท่ีฝ@ายปกครองนําเอาสิทธิหน-าท่ีท่ีปรากฏในกฎหมายซ่ึงมีลักษณะท่ัวไปมากําหนดให-
ชัดเจน เช�น คําสั่งเรียกเก็บภาษีอากรจากผู-มีหน-าท่ีต-องชําระค�าภาษีอากร เป4นต-น 

๒. คําส่ังทางปกครองท่ีก(อตั้งสิทธิ เป4นคําสั่งทางปกครองท่ีองค:กรเจ-าหน-าท่ี 
ฝ@ายปกครองก�อต้ังสิทธิในทางมหาชนให-แก�ผู-ได-รับคําสั่ง เช�น การออกใบอนุญาตต�าง ๆ  

๓. คําส่ังทางปกครองท่ียืนยันสิทธิ คําสั่งทางปกครองประเภทนี้ เป4นคําสั่ ง 
ทางปกครองท่ียืนยันนิติสัมพันธ:ในทางปกครองซ่ึงเป4นท่ีโต-แย-งกันว�ามีอยู�หรือไม� หรือมีอยู�ในลักษณะ
ใดเพ่ือให-ได-ข-อยุติ เพ่ือเกิดความชัดเจนแน�นอนเก่ียวสิทธิหรือสถานะของบุคคล  

คําสั่งทางปกครองท้ังสามประเภทดังกล�าวนั้น มีเพียงคําสั่งทางปกครองประเภทท่ี
แปรบทกฎหมายเก่ียวกับสิทธิหน-าท่ีให-เป4นรูปธรรมเท�านั้น ท่ีจะต-องบังคับการให-เป4นไปตามกฎหมาย
ในกรณีท่ีผู-รับคําสั่งทางปกครองไม�ปฏิบัติให-เป4นไปตามคําสั่งทางปกครองนั้น ส�วนคําส่ังทางปกครอง
ท่ีก(อตั้งสิทธิและคําส่ังทางปกครองท่ียืนยันสิทธิ เป%นคําส่ังทางปกครองท่ีมีผลในทางกฎหมาย

                                                 
๓วรนารี สิงห:โต ,การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน ,รายงานการวิจัย  

(ฉบับสมบูรณ:) เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,หน-า ๙ 
๔ข-อความคิดว�าด-วยคําสั่งทางปกครองมีภารกิจสําคัญประการหน่ึงคือ เป4นภารกิจในทาง

กฎหมายว�าด-วยการบังคับทางปกครอง กล�าวคือ เมื่อองค:กรเจ-าหน-าท่ีฝ@ายปกครองได-ออกคําสั่งทางปกครองไปแล-ว 
ในกรณีท่ีคําสั่งทางปกครองน้ันเป4นคําสั่งท่ีจําเป4นต-องมีการบังคับการ เช�น คําสั่งให-รื้อถอนอาคาร คําสั่งให-ชําระ
ค�าธรรมเนียม บุคคลท่ีได-รับคําสั่งย�อมมีหน-าท่ีปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลดังกล�าวไม�ปฏิบัติตาม 
องค:กรเจ-าหน-าท่ีฝ@ายปกครองย�อมสามารถบังคับการให-เป4นไปตามคําสั่งดังกล�าวได-โดยไม�จําเป4นต-องอาศัย 
คําพิพากษาของศาล หรือกล�าวอีกนัยหน่ึงว�าคําสั่งทางปกครองน้ันย�อมเป4นฐานในการบังคับทางปกครองได-โดย
ตนเองน่ันเอง (รศ. ดร.วรเจตน: ภาคีรัตน:, ความรู#เบ้ืองต#นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง หลักการพ้ืนฐานของ
กฎหมายปกครอง ,วิญfูชน, พิมพ:ครั้งท่ี ๓, กรุงเทพ ๒๕๔๙, หน-า๙๔-๙๖) 
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โดยตรงและมีผลในทางกฎหมายทันที๕ ไม(มีความจําเป%นท่ีจะต#องบังคับการให#เป%นไปตามคําส่ัง
ทางปกครองดังกล(าวอีก๖ 

สําหรับการพิจารณาในแง�ผลของคําสั่งทางปกครองนั้น เนื่องจากคําสั่งทางปกครอง
เป4นการใช-อํานาจตามกฎหมายเพ่ือสร-างนิติสัมพันธ:ข้ึนระหว�างบุคคล โดยหลักแล-วคําสั่งทางปกครอง
จึงต-องมีผลบังคับให-เป4นไปตามคําสั่งนั้น ซ่ึงเม่ือพิจารณาสภาพของคําสั่งทางปกครองแล-วอาจจําแนก
ผลของคําสั่งทางปกครองได-เป4น ๒ ประเภท ได-แก�๗  

๑. คําส่ังทางปกครองท่ีมีผลในกฎหมายโดยตรง คําสั่งทางปกครองประเภทนี้ 
จะสําเร็จในตัวทันทีท่ีคําสั่งทางปกครองมีผลโดยไม�ต-องปฏิบัติการใดอีก เช�น ออกใบอนุญาตให-ต้ัง
โรงงาน ซ่ึงการมีผลในกฎหมายโดยตรงนี้จะเป%นไปในทางสร#างสิทธิหรือจํากัดสิทธิหรือทําลายสิทธิ
ก็ได# เช�น การเพิกถอนใบอนุญาตให-ตั้งโรงงานก็มีผลทันทีท่ีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต การสั่งให-อธิบดี
พ-นจากตําแหน�งก็มีผลในทันทีท่ีสั่ง 

๒. คําส่ังทางปกครองท่ีต#องการผลทางกายภาพ คําสั่งทางปกครองประเภทนี้ 
เป4นคําสั่งทางปกครองท่ีสั่งเก่ียวกับพฤติกรรมของผู-อยู�ในบังคับบัญชาของคําสั่งทางปกครอง  
ให-กระทําการหรืองดเว-นกระทําการอย�างหนึ่งอย�างใด เม่ือมีการฝ@าฝgนหรือไม�ปฏิบัติตามก็ต-องมี
มาตรการบังคับเพ่ือให-เกิดผลต�อไปอีกชั้นหนึ่ง วิธีการบังคับเก่ียวกับพฤติกรรมนี้แยกเป4น กรณีให-ชําระ
เงินและกรณีให-กระทําหรืองดเว-นกระทําการ 

เม่ือพิจารณาลักษณะของคําสั่งทางปกครอง ประเภทของคําสั่งทางปกครอง  
และผลของคําสั่งทางปกครองดังท่ีได-กล�าวมาแล-วย�อมแสดงให-เห็นว�า ในการบังคับทางปกครอง
จะต-องมีการออกคําสั่งทางปกครองท่ีมีผลเป4นการสร-างนิติสัมพันธ:ให-ผู-อยู�ในบังคับของคําสั่งทาง
ปกครองต-องกระทําหรืองดเว-นการกระทําใดก�อน และเม่ือผู-อยู�ในบังคับของคําสั่งทางปกครองฝ@าฝgน
ไม�ปฏิบัติตามคําสั่ง เจ-าหน-าท่ีจึงอาจใช-มาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือให-เป4นไปตามคําสั่งของตนได-
ต�อไป และจะเห็นได-ว�าคําสั่งทางปกครองท่ีถือเป4นฐานในการใช-มาตรการบังคับทางปกครองเพ่ือบังคับ
การให-เป4นไปตามคําสั่งทางปกครองนั้นจึงย�อมไม�ใช�คําสั่งทางปกครองทุกประเภท หรือกล�าวสั้น ๆ  
ได-ว�า ไม�ใช�คําสั่งทางปกครองทุกประเภทท่ีจะต-องมีการบังคับทางปกครอง คําสั่งทางปกครอง 
บางประเภทอาจไม�จําเป4นต-องมีการบังคับทางปกครองก็ได- เช�น คําสั่งทางปกครองประเภทท่ีก�อต้ัง
สิทธิหรือยืนยันสิทธิ ยกตัวอย�างเช�น คําสั่งอนุญาต หรือคําสั่งไม�อนุญาต เป4นต-น ท้ังนี้เนื่องมาจาก

                                                 
๕ในประเทศเยอรมัน มาตรา ๖ แห�งรัฐบัญญัติว�าด-วยการบังคับทางปกครองในช้ันเจ-าหน-าท่ีฝ@าย

ปกครองแห�งสหพันธรัฐ (VwVG) บัญญัติไว-ว�า คําสั่งทางปกครองท่ีสามารถใช-มาตรการบังคับทางปกครองได- 
(Vollstreckbarer Verwaltungsakt) ได-แก� คําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดให-กระทําการ (Handlung) จํายอมรับ
กระทําการ (Duldung) หรือละเว-นกระทําการ (Unterlassung) เช�น คําสั่งระงับการก�อสร-าง คําสั่งให-กําจัดขยะ 
คําสั่งให-ใช-เงิน เป4นต-น ส(วนคําสั่งทางปกครองท่ีเป%นการก(อต้ังสิทธิ (gestaltender Verwaltungsakt) หรือ
ยืนยันสิทธิ (feltstellender Verwaltungsakt) เช(น การอนุญาตประกอบกิจการพาณิชยG คําสั่งยืนยันว(าเป%นผู#
มีสิทธิเลือกต้ัง หรือใบอนุญาตครอบครองอาวุธปHน ถือว(าเป%นคําสั่งท่ีมีผลในทางปกครองโดยตรง เมื่อมีการ 
ออกคําสั่ งจึง ไม(ต#อง ดําเนินการบังคับทางปกครองตามคําสั่ งทางปกครองดังกล(าวอีกแต(อย(างใด  
(วรนารี สิงห:โต ,การบังคับทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน ,รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ:) เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ,หน-า ๙)  

๖โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๔, ข-างต-น 
๗ชัยวัฒน: วงศ:วัฒนศานต:, กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง, จิรรัชการพิมพ:, พิมพ:ครั้งท่ี ๑, 

กรุงเทพฯ ๒๕๔๐, หน-า ๓๓๑  



๕ 
 

คําสั่งประเภทนี้เป4นคําสั่งท่ีมีผลโดยตรงในทางกฎหมายทันที ผู-รับคําสั่งทางปกครองไม�ต-องปฏิบัติการ
อย�างใดอีก อันแตกต�างจากคําสั่งทางปกครองประเภทท่ีต-องการผลทางกายภาพท่ีกําหนดให-ผู-อยู�ใน
บังคับของคําสั่งทางปกครองต-องกระทําการ หรืองดเว-นกระทําการใด ซ่ึงหากบุคคลนั้นฝ@าฝgนไม�ปฏิบัติ
ตามคําสั่งท่ีได-รับ เจ-าหน-าท่ีจึงอาจใช-มาตรการบังคับให-เป4นไปตามคําสั่งของตนต�อไป 

คําสั่งปลดออกจากราชการท่ีผู-มีอํานาจออกคําสั่งให-บุคคลใดต-องออกจากราชการ
นั้น ถือเป4นคําสั่งท่ีมีผลกระทบต�อสิทธิหน-าท่ีของผู-รับคําสั่ง มิให-ผู-นั้นต-องพ-นสภาพจากการเป4น
ข-าราชการ คําสั่งปลดออกจากราชการจึงมีสถานะเป4นคําสั่งทางปกครองท่ีผู-รับคําสั่งย�อมสามารถ 
ใช-สิทธิอุทธรณ:คําสั่งดังกล�าวได-ตามมาตรา ๔๔ แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่ึงในวรรคท-ายของมาตราดังกล�าวบัญญัติว�า การอุทธรณ:ไม�เป4นเหตุให-ทุเลาการบังคับ
ตามคําสั่งทางปกครอง เว-นแต�จะมีการสั่งให-ทุเลาการบังคับตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง โดยเจ-าหน-าท่ี
ผู-ทําคําสั่งนั้นเอง ผู-มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ: หรือผู-มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต-องของคําสั่ง
ทางปกครองดังกล�าว ซ่ึงประเด็นปDญหาว�าคําสั่งปลดออกจากราชการจะสามารถทุเลาการบังคับ 
ได-หรือไม�นั้น ผู-เขียนมีความเห็นว�า คําสั่งปลดออกจากราชการมีลักษณะเป4นคําสั่งทางปกครอง 
ท่ีมีผลโดยตรงในกฎหมาย คําสั่งปลดออกจากราชการมีผลให-บุคคลนั้นพ-นจากสภาพความเป4น
ข-าราชการทันที๘ สิทธิ หน-าท่ี ต�าง ๆ ในฐานะข-าราชการของบุคคลดังกล�าวย�อมสิ้นสุดลงโดยผลของ
คําสั่งปลดออกจากราชการนั้นเอง โดยบุคคลนั้นไม�ต-องกระทําการ หรืองดเว-นกระทําการอย�างใด ๆ 
เพ่ือให-เป4นไปตามคําสั่งทางปกครองนั้นต�อไปอีก ซ่ึงศาสตราจารย:พิเศษ ชัยวัฒน: วงศ:วัฒนศานต: ก็ได-
อธิบายไว-ว�า คําสั่งทางปกครองท่ีมีผลโดยตรงในกฎหมายไม�จําเป4นต-องเป4นคําสั่งในทางท่ีก�อต้ังสิทธิ
เท�านั้น โดยอาจเป4นคําสั่งท่ีทําลายสิทธิก็ได- เช�น การสั่งให-อธิบดีพ-นจากตําแหน�งก็มีผลในทันทีท่ีสั่ง ซ่ึง
จะเห็นได-ว�าคําสั่งปลดออกจากราชการก็เป4นคําสั่งท่ีทําลายสิทธิและมีลักษณะเช�นเดียวกับคําสั่งให-
อธิบดีพ-นจากตําแหน�งนั่นเอง 

นอกจากนี้เม่ือพิจารณาบทบัญญัติเก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามท่ีบัญญัติไว-ใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ สามารถแยกพิจารณาประเภทและ
ข้ันตอนของการบังคับทางปกครองได-ดังนี้ 

๑. ประเภทของการบังคับทางปกครอง๙ อาจแบ�งออกเป4น ๒ ประเภทใหญ� ๆ 
ได-แก� 

๑.๑ การบังคับทางปกครองกรณีคําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดให#ชําระเงิน 
มาตรา ๕๗๑๐ แห�งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบด-วยเง่ือนไข ๓ ประการ
คือ 

                                                 
๘คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ได-ให-ความเห็นไว-เช�นกันว�า คําสั่งปลดออก 

จากราชการเป4นคําสั่งท่ีมีผลให-ผู-ถูกลงโทษต-องออกจากราชการทันที โปรดดูเพ่ิมเติมในเชิงอรรถท่ี ๒, ข-างต-น 
๙วรเจตน:  ภาคีรัตน:, กฎหมายปกครองภาคท่ัวไป, นิติราษฎร:, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๔ หน-า ๓๒๕-

๓๒๖ 
๑๐มาตรา ๕๗ คําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดให-ผู-ใดชําระเงิน ถ-าถึงกําหนดแล-วไม�มีการชําระโดย

ถูกต-องครบถ-วน ให-เจ-าหน-าท่ีมีหนังสือเตือนให-ผู-น้ันชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแต�ต-องไม�น-อยกว�าเจ็ดวัน ถ-าไม�มี
การปฏิบัติตามคําเตือน เจ-าหน-าท่ีอาจใช-มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย:สินของผู-น้ันและ 
ขายทอดตลาดเพ่ือชําระเงินให-ครบถ-วน 

  ฯลฯ    ฯลฯ 



๖ 
 

๑. องค:กรเจ-าหน-าท่ีทางปกครองจะต-องออกคําสั่งทางปกครองกําหนดให-
ผู-ใดผู-หนึ่งต-องชําระเงิน 

๒. กําหนดเวลาให-ชําระเงินนั้นมาถึงแล-ว 
๓. องค:กรเจ-าหน-าท่ีฝ@ายปกครองได-ออกหนังสือเตือนให-ชําระเงินภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด โดยระยะเวลาท่ีกําหนดต-องไม�น-อยกว�า ๗ วัน และกําหนดเวลาดังกล�าวได-ล�วงพ-น
ไปโดยไม�มีการชําระเงิน 

หากครบเง่ือนไขท้ัง ๓ ประการแล-วไม�มีการชําระเงินโดยครบถ-วน 
เจ-าหน-าท่ีอาจใช-มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย:สินของผู-นั้นและขายทอดตลาด
เพ่ือชําระเงินให-ครบได- และในกรณีท่ีบุคคลท่ีตกอยู�ภายใต-บังคับของคําสั่งทางปกครองซ่ึงกําหนดให-
ชําระเงินอุทธรณ:โต-แย-งคําสั่งดังกล�าว องค:กรเจ-าหน-าท่ีฝ@ายปกครองผู-ทําคําสั่ง ผู-มีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ: หรือผู-มีอํานาจวินิจฉัยความถูกต-องของคําสั่งดังกล�าวอาจพิจารณาทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
ทางปกครองให-ชําระเงิน และถ-าไม�มีการสั่งทุเลาการบังคับ เจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่งย�อมมีอํานาจท่ีจะ
พิจารณาใช-มาตรการบังคับทางปกครองได-  

๑.๒ การบังคับทางปกครองกรณีคําส่ังทางปกครองท่ีกําหนดให#กระทําการ
หรืองดเว#นกระทําการ๑๑  

คําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดให-กระทําการหรือละเว-นกระทําการอาจมีได- 
หลายลักษณะ เช�น คําสั่งทางปกครองกําหนดให-ผู-รับคําสั่งส�งมอบทรัพย: ปฏิบัติการอย�างใดอย�างหนึ่ง 
ยอมให-มีการกระทําอย�างใดอย�างหนึ่ง หยุดปฏิบัติหรือละเว-นการปฏิบัติอย�างใดอย�างหนึ่ง ซ่ึงคําสั่ง
ต�าง ๆ เหล�านี้เป4นคําสั่งทางปกครองท่ีจําเป4นต-องได-รับการบังคับให-เป4นไปตามท่ีกําหนดไว-ในคําสั่ง 
หากบุคคลผู-รับคําสั่งฝ@าฝgนไม�ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ก็ได-กําหนดเครื่องมือหรือวิธีการในการบังคับไว- ๒ วิธี คือการเข-าดําเนินการแทน และการกําหนด
ค�าปรับทางปกครอง 

๒. ข้ันตอนการบังคับทางปกครอง มี ๒ ข้ันตอน ได-แก� 
ข้ันตอนท่ีหนึ่ง เจ-าหน-าท่ีผู-ทําคําสั่งทางปกครองจะออกคําสั่งทางปกครองเพ่ือ

สร-างนิติสัมพันธ:ให-ผู-รับคําสั่งต-องปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ไม�ว�าจะเป4นการชําระเงิน หรือกระทําการ หรือ
ละเว-นกระทําการใด  

ข้ันตอนท่ีสอง หากผู-รับคําสั่งทางปกครองไม�ปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครอง
ดังกล�าวแล-ว เจ-าหน-าท่ีฝ@ายปกครองสามารถดําเนินการบังคับตามนิติสัมพันธ:ให-ผู-รับคําสั่งชําระเงิน 
หรือกระทําการ ละเว-นกระทําการได-  

                                                 
๑๑มาตรา ๕๘  คําสั่งทางปกครองท่ีกําหนดให-กระทําหรือละเว-นกระทํา ถ-าผู-อยู�ในบังคับของ

คําสั่งทางปกครองฝ@าฝgนหรือไม�ปฏิบัติตาม เจ-าหน-าท่ีอาจใช-มาตรการบังคับทางปกครองอย�างหน่ึงอย�างใด ดังต�อไปน้ี 
   (๑) เจ-าหน-าท่ีเข-าดําเนินการด-วยตนเองหรือมอบหมายให-บุคคลอ่ืนกระทําการแทนโดยผู-อยู�ใน

บังคับของคําสั่งทางปกครองจะต-องชดใช-ค�าใช-จ�ายและเงินเพ่ิมในอัตราร-อยละยี่สิบห-าต�อปpของค�าใช-จ�ายดังกล�าว 
แก�เจ-าหน-าท่ี 

   (๒) ให-มีการชําระค�าปรับทางปกครองตามจํานวนท่ีสมควรแก�เหตุแต�ต-องไม�เกินสองหมื่นบาท
ต�อวัน 

  ฯลฯ   ฯลฯ 



๗ 
 

เ ม่ือพิจารณาบทบัญญัติเ ก่ียวกับการบังคับทางปกครองตามท่ีบัญญัติไว- ใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังกล�าวแล-ว จะเห็นได-ว�าพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได-กําหนดหลักเกณฑ:การบังคับทางปกครองของ
เจ-าหน-าท่ี๑๒ ไว-เฉพาะกรณีคําสั่งทางปกครองท่ีให-กระทําการหรืองดเว-นกระทําการ และคําสั่งทาง
ปกครองประเภทท่ีให-ผู-ใดชดใช-เงินเท�านั้น๑๓ ซ่ึงลักษณะของคําสั่งปลดออกจากราชการเองก็ไม�มี
ลักษณะเป4นคําสั่งทางปกครองประเภทท่ีให-กระทําการหรืองดเว-นกระทําการ หรือเป4นคําสั่งทาง
ปกครองท่ีให-ชดใช-เงินแต�อย�างใด เนื่องจากผู-อยู�ในบังคับของคําสั่งปลดออกจากราชการดังกล�าวย�อม
พ-นสภาพจากการเป4นข-าราชการทันทีโดยผลของคําสั่งดังกล�าวโดยไม�จําเป4นต-องกระทําการ หรืองด
กระทําการอย�างใดต�อไป และคําสั่งปลดออกจากราชการก็ไม�จําต-องปฏิบัติตามข้ันตอนของการบังคับ
ทางปกครองดังกล�าวด-วย  ดังนั้น ผู-เขียนจึงมีความเห็นว�า คําสั่งทางปกครองท่ีลงโทษปลดออกจาก
ราชการถือเป4นคําสั่งท่ีมีผลโดยตรงในกฎหมาย๑๔ ซ่ึงมีผลให-ผู-ถูกลงโทษต-องออกจากราชการทันที 
เจ-าหน-าท่ีไม�จําเป4นต-องใช-มาตรการทางปกครองเพ่ือบังคับให-เป4นไปตามคําสั่งดังกล�าวอีก และเม่ือไม�
ต-องมีกรณีต-องใช-มาตรการบังคับทางปกครองกับคําสั่งปลดออกจากราชการแล-ว จึงไม�จําเป4นต-องมี
การทุเลาการบังคับคําสั่งทางปกครองดังกล�าวด-วยเช�นกัน อย�างไรก็ตามในประเด็นปDญหานี้ก็คงต-อง
รอแนวความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือคําพิพากษาของศาลปกครองท่ี
ชัดเจนต�อไป 

  

                                                 
๑๒ส�วนหลักเกณฑ:การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครองของศาลปกครองจะเป4นไป

ตามกฎหมายว�าด-วยจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามข-อ ๗๒ วรรคสาม แห�งระเบียบของท่ี
ประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด-วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ กล�าวคือ จะต-อง
ประกอบด-วยหลักเกณฑ: ๓ ประการ ได-แก� ประการแรก คําสั่งทางปกครองท่ีจะเป4นแห�งการฟbองคดีน้ันน�าจะไม�ชอบ
ด-วยกฎหมาย ประการท่ีสอง การให-คําสั่งทางปกครองน้ันมีผลใช-บังคับต�อไปจะทําให-เกิดความเสียหายอย�างร-ายแรง
และยากแก�การเยียวยาในภายหลัง และประการสุดท-าย การทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองต-องไม�เป4น
อุปสรรคแก�การบริหารงานของรัฐหรือการจัดทําบริการสาธารณะ ซ่ึงท่ีผ�านมาศาลปกครองได-เคยมีคําสั่งทุเลาการ
บังคับคําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการด-วย แต�ในการพิจารณามีคําสั่งทุเลาการบังคับน้ันได-อาศัยหลักเกณฑ:ตาม 
ข-อ ๗๒ วรรคสาม แห�งระเบียบของท่ีประชุมใหญ�ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว�าด-วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยเฉพาะ ซ่ึงเป4นคนละกรณีกับการทุเลาการบังคับทางปกครองของเจ-าหน-าท่ีซ่ึงต-องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ:ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๓คําสั่งทางปกครองท้ังสองกรณีดังกล�าวจัดอยู�ในคําสั่งทางปกครองประเภทท่ีต-องการผลทาง
กายภาพ ท่ีผู-ออกคําสั่งทางปกครองสั่งให-ผู-อยู�ในบังคับของคําสั่งทางปกครองต-องกระทําการหรือละเว-นกระทําการ
อย�างหน่ึงอย�างใด หรือให-ชดใช-เงิน และเมื่อมีการฝ@าฝgนหรือไม�ปฏิบัติตามจะต-องมีมาตรการบังคับเพ่ือให-เกิดผล
ต�อไปอีกช้ันหน่ึง 

๑๔ในประเทศเยอรมัน คําสั่ งทางปกครองท่ีสามารถใช-มาตรการบังคับทางปกครองได- 
(Vollstreckbarer Verwaltungsakt) ต-องมีลักษณะเป4นการสั่งการ (befehlender Verwaltungsakt) ได-แก� คําสั่ง
ทางปกครองท่ีกําหนดข-อปฏิบัติหรือกําหนดข-อห-าม โดยให-ผู-รับคําสั่งกระทําการ จํายอมรับกระทํา หรือละเว-นการ
กระทํา และเป4นคําสั่งทางปกครองท่ีไม�อาจโต-แย-งได- (unanfechtbar) อน่ึง คําสั่งทางปกครองท่ีเป4นการก�อตั้งสิทธิ 
หรือยืนยันสิทธิ เช�น การอนุญาตประกอบกิจการพาณิชย: คําสั่งยืนยันว�าผู-รับคําสั่งเป4นผู-มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ
ใบอนุญาตครอบครองอาวุธปgน เป4นต-น เป4นคําสั่งทางปกครองท่ีมีผลในทางปกครองโดยตรง เมื่อมีการออกคําสั่งจึง
ไม�ต-องดํา เ นินการบัง คับทางปกครองตามคําสั่ งดั งกล� าว อีกแต�อย� างใด (วรนารี  สิ งห: โต  ,การบังคับ 
ทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน ,รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ:) เสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,
หน-า ๙) 


