การถ่ายทอดความรู้ (KM) ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบคาถาม Zoning
คาถามที่อาจพบบ่อยเกี่ยวกับการกาหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณ
ใกล้เคียงสถานศึกษา
1. ถาม การกาหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึ กษาใช้หลั ก
กฎหมายใดรองรับ ?
ตอบ กฎหมายที่รองรับ คือ
1. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ซึ่งกาหนดให้ 6 หน่วยงาน คือ กระทรวงการคลัง
(โดยกรมสรรพสามิ ต ) ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน/ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา/ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) กระทรวงสาธารณสุข (โดยกรมควบคุมโรค) กระทรวงมหาดไทย
และกรุง เทพมหานคร บู ร ณาการทางานร่ว มกัน เพื่ อวางหลั ก การ และแนวทางปฏิบั ติ และ
พิจารณากาหนดคานิยามศัพท์ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” หมายความว่า บริเวณขอบเขต
แค่ไหน อย่างไร และกาหนดเขตพื้นที่ (Zoning) “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา”
2. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (ใช้บังคับ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558)
ข้ อ 6 ซึ่ ง ก าหนดว่ า “ห้ า มมิ ใ ห้ มี ส ถานที่ ข ายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ตั้ ง อยู่ ใ นบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง
สถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา”
2. ถาม การกาหนดเขตพื้นที่ (Zoning) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา กาหนดโดย
ยึดหลักเกณฑ์ใด ?
ตอบ กาหนดโดยยึดแนวทางตามคานิยามศัพท์ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” ที่กาหนดโดย 6 หน่วยงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ดังนี้
คานิยามศัพท์ “บริเวณใกล้เ คียงสถานศึกษา” หมายความว่า บริเวณต่อเนื่องติดกับ
สถานศึกษาและบริ เวณถัดออกไป โดยบริเวณถัดออกไปดังกล่าวต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย
1. บริ เวณดังกล่ าวเป็ น บริเ วณที่เด็ก เยาวชน นักศึกษา สามารถเข้าถึงได้โ ดยง่ายเมื่อ
พิจารณาจากระยะห่างจากสถานศึกษา
2. บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา
3. บริเวณดังกล่าวมีสถานที่ที่มีลักษณะอาจเป็นแหล่งมั่วสุม หรือเป็นแหล่งมอมเมาเด็ก
เยาวชน นักศึกษา
4. บริ เวณดังกล่าวพึงเห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนราคาญต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา
ในสถานศึกษา

3. ถาม แผนที่ Zoning ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา คือ อะไร กาหนดขึ้นโดย
ใคร ?
ตอบ แผนที่ Zoning เป็นกรอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ โดยคณะทางานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งขึ้น
ทาหน้ าที่ กาหนดเขตพื้ น ที่ห้ ามขายเครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ใ นบริเ วณใกล้ เคี ย งสถานศึ ก ษา โดยยึ ด
แนวทางตามคานิยามศัพท์ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” แล้วนามาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ
(ไม่มีการประกาศใช้)
4. ถาม ในเมื่อคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ข้อ 6 กาหนดว่า ห้ามมิให้มีสถานที่ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา แล้วทาไมจึงยังคงมีร้านจาหน่ายสุราอยู่ภายใน
เขตดังกล่าวได้ ?
ตอบ เป็นการผ่อนผันตามหนังสือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ด่วนที่สุด ที่ ยธ 06097/3858
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 สรุปคือ
- ผู้ ได้รั บ อนุ ญาตขายสุ รารายเดิม ก่อนวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 (ก่ อนคาสั่ ง คสช.ที่
22/2558 ใช้บังคับ) ยังคงสามารถขายและต่อใบอนุญาตขายสุราต่อไปได้ หากทาผิดจะถูกเพิกถอน
และห้ามออกใบอนุญาตขายสุราให้อีก
- ผู้ ประสงค์จ ะขายสุร ารายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 หากสถานที่ขายสุ ราอยู่
ภายในเขต Zoning จะไม่สามารถออกใบอนุญาตขายสุราให้ได้
5. ถาม โทษของการฝ่าฝืนคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ข้อ 6 คืออะไร ?
ตอบ
หากสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
ที่ตั้งอยู่ ในบริ เวณใกล้เคีย งสถานศึกษากระทาผิ ด จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราและห้ ามออก
ใบอนุญาตขายสุราให้อีก
นอกจากนี้ ยังได้มีคาสั่ง คสช. ที่ 46/2559 ที่แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่ง คสช.ที่ 22/2558 เพิ่มโทษ
ทางอาญา จาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ สาหรับการฝ่าฝืนคาสั่ง คสช.
ที่ 22/2558 ใน 2 เรื่อง คือ
1. การเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการฯ ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือคาสั่งปิดตาม
คาสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ข้อ 4 วรรค 2 หรือ ข้อ 5 วรรค 2
2. เปิดให้บริการสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสถานบริการ หรือสถานประกอบการฯ
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา อันฝ่าฝืนคาสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ข้อ 4 วรรค 3 หรือ ข้อ 6
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

