แบบทดสอบ
เรื่อง การกาหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
1. การกาหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ใช้หลักกฎหมายใด
รับรองในการกาหนดเขตพื้นที่
ก. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ข. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ค. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ง. ถูกทุกข้อ
22/ 2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
2. หน่วยงานใดมิใช่ 6 หน่วยงานหลัก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 กาหนดให้บูรณาการ
ทางานร่วมกัน สถานศึกษา”
ก. กระทรวงการคลัง (โดยกรมสรรพสามิต)
ข. กรุงเทพมหานคร
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
3. ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และคาสั่ง คสช. ที่ 22/2558 มอบหมายให้ 6 หน่วยงานหลัก
บูรณาการทางานร่วมกันในเรื่องใด
ก. เพื่อวางหลักการและแนวปฏิบัติ
ข. กาหนดเขตพื้นที่ Zoning ภายใน 180 วัน
ค. พิจารณากาหนดคานิยามศัพท์ “บริเวณ
ง. ถูกทุกข้อ
ใกล้เคียงสถานศึกษา”
4. ตามคานิยามศัพท์ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” หมายความว่า บริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษาและบริเวณถัด
ออกไปดังกล่าวต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นองค์ประกอบ ยกเว้นข้อใด
ก. แหล่งมั่วสุม มอมเมา
ข. มีลักษณะไม่เหมาะสมต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา
ค. แหล่งบันเทิง
ง. เข้าถึงได้โดยง่าย
5. การต่อใบอนุญาตขายสุรารายเดิมในเขตพื้นที่ Zoning ข้อใดไม่สามารถต่อใบอนุญาตขายสุรารายเดิมได้
ก. ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
ข. ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
ค. ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ง. ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
6. แผนที่ Zoning ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา คืออะไร และกาหนดขึ้นโดยใคร
ก. เป็นกรอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยคณะทางานจาก 6 หน่วยงานตามคาสั่ง คสช. ที่ 22/ 2558
ข. เป็นกรอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยคณะทางานจาก 6 หน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
14 กรกฎาคม 2558
ค. เป็นกรอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยคณะกรรมการจากกรมสรรพสามิตและกระทรวงศึกษา
ง. เป็นกรอบการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยคณะทางานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งขึ้น
7. ข้อใดคือโทษของการฝ่าฝืนคาสั่ง คสช. ที่ 22/2558 และ ที่ 46/2559 ที่แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่ง คสช. ที่
22/2558
ก. จาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ข. จาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ทั้งจาทั้งปรับ
ค. จาคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ง. จาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ทั้งจาทั้งปรับ
8. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. การทาแผนที่ Zoning มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ ข. การทาแผนที่ Zoning มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลง
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. การทาแผนที่ Zoning มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ง. การทาแผนที่ Zoning แล้วนาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับ
ลงประกาศกรมสรรพสามิต
ทราบ ซึ่งไม่มีการประกาศใช้

-29. หากผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรารายเดิม ฝ่าฝืนคาสั่ง คสช. ที่ 22/2558 เจ้าหน้าทีส่ รรพสามิตต้องดาเนินการ
ตามกฎหมายตามข้อใดถูกต้อง
ก. เพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา และห้ามออก
ข. เพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา และห้ามออกใบอนุญาตขาย
ใบอนุญาตขายสุราตลอดไปทั้งในและนอกเขต
สุราในเขต Zoning ตลอดไป ส่วนนอกเขต Zoning
Zoning
ห้ามออกใบอนุญาตภายใน 3 ปี
ค. เพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา และห้ามออก
ง. เพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา และห้ามออกใบอนุญาตขาย
ใบอนุญาตขายสุราในเขต Zoning ตลอดไป
สุราในเขต Zoning ตลอดไป ส่วนนอกเขต Zoning
ส่วนนอกเขต Zoning ห้ามออกใบอนุญาต
ห้ามออกใบอนุญาตภายใน 1 ปี
ภายใน 5 ปี
10. ในคาสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ข้อ 6 กาหนดว่า ห้ามมิให้สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงสถานศึกษา แล้วทาไมยังมีร้านจาหน่ายสุราอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ก. ได้รับการผ่อนผันตามหนังสือกรมสรรพสามิต ข. ได้รับการผ่อนผันตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ค. ได้รับการผ่อนผันตามหนังสือกรมพินิจและ
ง. ได้รับการผ่อนผันตามหนังสือกรมกระทรวงศึกษาธิการ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน

เฉลยคาตอบ
แบบทดสอบ เรื่อง การกาหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ข้อ 1 ง.

ข้อ 2 ง.

ข้อ 3 ง.

ข้อ 4 ค.

ข้อ 5 ค.

ข้อ 6 ง.

ข้อ 7 ง.

ข้อ 8 ง.

ข้อ 9 ค.

ข้อ 10 ค.

สรุปผลการทาแบบทดสอบ ปรากฏผลดังนี้
- บุคลากรทั้งหน่วยงาน จานวน
- มีบุคลากรเข้าร่วมการจัดการความรู้
- บุคลากรผ่านคะแนนทดสอบความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90%
- บุคลากรผ่านคะแนนทดสอบความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%
- บุคลากรผ่านคะแนนทดสอบความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70%
- บุคลากรผ่านคะแนนทดสอบความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60%
- บุคลากรผ่านคะแนนทดสอบความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50%
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ของเจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยงาน
ของผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้
ของผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้
ของผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้
ของผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้
ของผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้

