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การกาหนดเขตพื้นที่ (Zoning)
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ความเป็นมา
1. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการ
แข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ
ที่คล้ายกับสถานบริการ กาหนดให้ 6 หน่วยงาน คือ
- กระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามิต)
- สานักงานตารวจแห่งชาติ
- กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา/สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
- กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)
- กระทรวงมหาดไทย
- กรุงเทพมหานคร
บูรณาการทางานร่วมกัน เพื่อวางหลักการและแนวทางปฏิบัติและพิ จารณากาหนดคานิยามศัพท์ “บริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษา” หมายความว่า บริเวณขอบเขตแค่ไหน อย่างไร และกาหนดเขตพื้นที่ (Zoning) “บริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษา” ภายใน 180 วัน
2. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ข้อ 6
“ห้ามมิให้ มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักใน
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามวรรค 1 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอานาจ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเด็ดขาดและเคร่งครัด รวมทั้งให้มีอานาจในการ
สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวทันที”
3. กรมสรรพสามิตได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6 หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่
14 กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณากาหนดคานิยามศัพท์ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” และแนวทางการกาหนด
เขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา มีข้อสรุปดังนี้
คานิยามศัพท์ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” หมายความว่า บริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษา
และบริเวณถัดออกไป โดยบริเวณถัดออกไปดังกล่าวต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย คือ
1. บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่เด็ก เยาวชน นักศึกษา สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เมื่อพิจารณาจาก
ระยะห่างจากสถานศึกษา
2. บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา
3. บริ เ วณดั ง กล่ า วมี ส ถานที่ ที่ มี ลั ก ษณะอาจเป็ น แหล่ ง มั่ ว สุ ม หรื อ แหล่ ง มอมเมาเด็ ก เยาวชน
นักศึกษา
4. บริเวณดังกล่าวพึงเห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนราคาญต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษาในสถานศึกษา
/4. หนังสือ...
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4. หนั ง สื อ กรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ กและเยาวชน ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ยธ 06097/3858 ลงวั น ที่
20 ตุลาคม 2558 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอานวยการประสานกากับติดตามผลการดาเนินงานตามคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 สรุปดังนี้
“เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ให้ผู้ได้รับอนุญาตขายสุราหรือแอลกอฮอล์ โดยชอบด้วยกฎหมายก่อน
หน้าวันที่คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ใช้บังคับอาจอยู่ภายในเขตใกล้เคียงตามข้อ 6 ของ
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ให้สามารถประกอบการต่อไปได้ แต่ให้พิจารณางดเว้นการ
ออกใบอนุญาตเพิ่มเติมสาหรับรายใหม่ในเขตนั้น และหากพบว่าบุคคลดังกล่าวนั้นกระทาผิดตามข้อ 4 แห่งคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดาเนินการสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือสั่งปิดสถานประกอบการนั้นได้”
5. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
- อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดทารูปแผนที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับประถมศึกษาออกไปอีก
180 วัน และให้ชะลอการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับอนุบาลเพื่อประเมินการดาเนินการในภาพรวม
- ในส่ วนของการกาหนดแนวเขตบริเวณใกล้ เคียงสถานศึกษานั้น คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติใน
หลักการไว้แล้ว ดังนั้น เมื่อกระทรวงยุติธรรมดาเนินการแล้วเสร็จ และหากจะนาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. รายงานการประชุมหารือและพิจารณาเพื่อดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 เมษายน
2559 (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอานวยการประสานกากับติดตามผล
การดาเนินงานตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่
1 เมษายน 2558) สรุปดังนี้
6.1 การประกาศรูปแผนที่แนวเขตบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา คณะรัฐมนตรีไม่ได้มีมติอนุมัติให้
นามติคณะรัฐมนตรีไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเห็นว่าคณะรั ฐมนตรีได้เคยอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
ดังนั้นจึงเป็นกรณีหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่จะต้องดาเนินการตามกฎหมายแต่ละฉบับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
รูปแผนที่ของแต่ละพื้นที่
6.2 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดทารูปแผนที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาออกไปอีก 180 วัน (ครบกาหนดวันที่ 22 สิงหาคม 2559) และให้ชะลอการดาเนินการในระดับ
อนุบาลเพื่อประเมินการดาเนินการในภาพรวม
6.3 สถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนทั้งในชั้นอนุบาล และประถมศึกษาในสถานศึกษาเดียวกัน
ให้ถือว่าเป็นให้ถือว่าเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษา
6.4 ในการจั ดท ารู ป แผนที่บริเวณใกล้ เคี ยงสถานศึกษาในระดับประถมศึ กษาให้ เ พิ่มผู้ แทน
สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา ผู้แทนจากโรงเรียนกีฬา ในคณะทางานของแต่ละพื้นที่
6.5 ให้ กรมสรรพสามิตจัดส่ งแผนที่เขต Zoning ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ไปยั ง
กระทรวงยุติธรรมภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
การดาเนินการ
1. จังหวัดลพบุรีได้มีคาสั่ง ที่ 2160/2558 ลงวันที่ 14 กันยายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน
กาหนดเขตพื้นที่ “บริเวณใกล้ เคีย งสถานศึกษา จังหวัดลพบุรีและคาสั่ ง ที่ 2786/2558 ลงวันที่ 29 ตุลาคม
2559 เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานกาหนดเขตพื้นที่ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” จังหวัดลพบุรี (เพิ่มเติม) เพื่อ
/ดาเนินการ...
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ดาเนินการกาหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” ซึ่งคณะทางานฯ
ได้กาหนดเขตพื้นที่ Zoning สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ผลสรุปดังตารางต่อไปนี้
ตารางสรุป สถานศึกษาที่กาหนดเขตพื้นที่ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

อาเภอ
เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
ท่าวุ้ง
โคกสาโรง
บ้านหมี่
หนองม่วง
สระโบสถ์
ชัยบาดาล
โคกเจริญ
ท่าหลวง
ลาสนธิ
รวม

จานวนวนโรงเรียน
21
4
5
4
3
2
1
6
2
1
1
50

2. จังหวัดลพบุรีได้มีคาสั่ง ที่ 829/2559 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน
กาหนดเขตพื้นที่ที่ห้ามมีการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” จังหวัดลพบุรี ซึง่
คณะทางานฯ ได้ดาเนินการกาหนดเขตพื้นที่ Zoning ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา”
ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ผลสรุปดังตารางต่อไปนี้
ตารางสรุป สถานศึกษาที่กาหนดเขตพื้นที่ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” ในระดับประถมศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

อาเภอ
เมืองลพบุรี
พัฒนานิคม
ท่าวุ้ง
โคกสาโรง
บ้านหมี่
หนองม่วง
สระโบสถ์
ชัยบาดาล
โคกเจริญ
ท่าหลวง
ลาสนธิ
รวม

จานวนวนโรงเรียน
81
30
30
47
45
20
11
48
14
17
14
357
/การออก...
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การออกใบอนุญาตขายสุรา กรณีอยู่ในเขต Zoning (ตามหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ด่วนที่สุด
ยธ 06097/3858 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558)
- ผู้ได้รับอนุญาตขายสุรารายเดิมก่อนวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (ก่อนคาสั่ง คสช. ที่ 22/2558
ใช้บังคับ) ยังคงสามารถขายและต่อใบอนุญาตขายสุราต่อไปได้ หากทาผิดจะถูกเพิกถอน และห้ามออกใบอนุญาตขาย
สุราให้อีก
- ผู้ประสงค์จะขายสุรารายใหม่ หลังวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 หากสถานที่ขายสุราอยู่ภายในเขต
Zoning จะไม่สามารถออกใบอนุญาตขายสุราให้ได้


