
เรื่อง  การถ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงาน 

1. เรื่อง ลงทะเบียนการช าระเงิน แบบ “เอนี ไอด”ี (Any ID) 

2. ต้ังแต่วันท่ี 15 กรกฎาคมน้ีเป็นต้นไป กระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนทั้งประเทศ 
ลงทะเบียนระบบการช าระเงินแบบ “เอนี ไอด”ี (Any ID)        
       โดยประชาชนที่ลงทะเบียน “เอนี ไอด”ี จะต้องมขีอ้มูลอยู่ 3 อย่าง ได้แก ่       
       - เลขที่บัตรประชาชน        
       - เบอร์โทรศัพท์มือถอื        
       - และ เลขที่บัญชธีนาคาร        
       หลายคนคงสงสัยว่า “เอนี ไอด”ี มันคืออะไร จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องลงทะเบยีน 
       “เอนี ไอดี” ถ้าใช้เปน็ภาษาแบบทางการกค็ือ “ระบบการช าระเงินแบบนานานาม” 

3. ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกสแ์หง่ชาติ (National E-Payment) ของรฐับาล  

4. ประโยชนข์องมนัมีอยู่สองอย่าง คือ อย่างแรก เลขที่บตัรประชาชน 13 หลัก                      
ใช้รับเงนิสวัสดิการจากรัฐบาล หรือเงนิคนืภาษีจากกรมสรรพากร เขา้บญัชีที่สมัครและ           
ผูกกับบริการ “เอนี ไอด”ี ได้ทันท ี       
       เงินคนืภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ปกติกรมสรรพากรจะส่งเป็นเช็คขดีคร่อมทางไปรษณีย์ 
ปัญหาที่ผ่านมา ผูร้ับไดบ้้าง ไม่ได้บ้าง ต่อไปนีห้ลังวันที ่1 มกราคม 2560 จะไมค่นืเปน็เช็คคืน
ภาษีอีก 
       แต่กรมสรรพากรจะโอนเงินผ่าน “เอนี ไอด”ี เขา้บัญชีไปเลย        
       ส าหรับชาวบ้าน เกษตรกร หากรัฐบาลจะช่วยเหลอืกรณีประสบภัยพิบตัิหรือผลผลิตตกต่ า 
ฯลฯ รัฐบาลก็จะใช้เลขทีบ่ัตรประชาชน โอนเงินผ่าน “เอนี ไอด”ี เข้าบัญชธีนาคารท่ีเรา
ลงทะเบียนไว ้       
       และเมือ่การลงทะเบียน “เอน ีไอด”ี สามารถผูกบญัชีธนาคารไหนก็ได้ ไม่จ าเป็นตอ้งเป็น
ธนาคารของรัฐ ไม่จ าเป็นต้องเป็น ธ.ก.ส. ท าให้เกษตรกรสะดวก และมีทางเลือกรับเงินโอนจาก
รัฐบาลมากขึ้น        
       ส่วนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หากรัฐบาลจะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปกติตอ้งลงทะเบียน
และส่งส าเนาบัญชีธนาคาร        
       แต่ต่อไปนี้จะช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนมากขึ้น ใครเคยลงทะเบียน “เอนี ไอด”ี เอาไว้ก็
ใช้รับเงนิเบี้ยยังชีพได้ทนัท ี       
       รวมทั้งเงนิสวัสดิการของข้าราชการ เช่น เงนิบ านาญ เบี้ยหวัด เงนิบ านาญพิเศษ ฯลฯ ก็
จะโอนเงนิผ่าน “เอน ีไอด”ี เข้าบญัชีธนาคารที่เราลงทะเบียนไว้เชน่กนั   
  ลดความยุ่งยากของรัฐบาล ท าให้ประชาชนได้รับเงินจากภาครัฐเรว็ขึ้น 
       ประโยชน์อีกอย่างหนึง่ คือ การโอนเงนิให้กนั โดยใช้เบอร์มอืถือแทนเลขที่บญัชี  
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       ปัจจุบันเราโอนเงินโดยใช้เลขบัญช ีผ่านเครื่องเอทีเอ็ม อนิเตอรเ์นต็ และ แอปพลิเคชัน   
ไปยังบญัชตี่างธนาคารดว้ยระบบ ORFT ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ครัง้ละ 25-35 บาท 
       “เอน ีไอด”ี จะม ีบรษิัท เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ็กซ์ จ ากัด ที่ธนาคารหลายแหง่ร่วมจัดตั้ง
ระบบ “เอทีเอ็มพูล” ขึ้นมากว่า 10 ปี ท าหน้าทีดู่แลการโอนเงนิจากรฐับาล เข้าบญัชีธนาคารที่
ประชาชนลงทะเบียน “เอน ีไอด”ี โดยใช้เลขทีบ่ัตรประชาชน        
       รวมทั้งการโอนเงนิผ่านเบอร์มือถือแทนเลขที่บญัชี เวลาเราโอนเงนิผ่านเอทีเอ็ม 
อินเตอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชัน ให้สามารถท าไดข้้ามธนาคารมากขึน้  
       จากเดมิที่ธนาคารใหญ่บางแห่งจะดึงเบอรม์ือถือที่สมัครไว้กบัธนาคาร ให้บรกิารโอนเงิน
โดยใช้เบอร์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน แต่ก็ท าได้เฉพาะธนาคารเดียวกนัเท่านั้น 
        เช่น โอนเงนิจากแบงก์ ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร จากมอืถือของเรา ไปยังเบอรม์ือ
ถือของเพื่อนทีด่าวนโ์หลดแอปพลิเคชันของแบงก์เหมือนกัน เงนิก็เข้าบญัชแีบงก์นัน้ของเพื่อน
โดยอตัโนมตั ิ
       หมายความว่า ต่อไปนีเ้บอร์มอืถือ กับ เลขบัญชธีนาคาร ถ้าเราผูกไวเ้ปน็  “เอนี ไอด”ี 
เดียวกัน        
       เวลาโอนเงินเราแค่กรอกเบอร์มือถือ กโ็อนไปยงับญัชีปลายทาง ที่เป็นธนาคารเดียวกัน 
หรือคนละธนาคารได้ทันท ี
       แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะยงัไม่ทราบว่า ประเทศไทยก าลงัจะมบีริการนี้ แตธ่นาคาร
พาณิชย์หลายแห่งเตรียมความพร้อมรองรบัการลงทะเบยีน “เอน ีไอด”ีอย่างเงียบๆ พร้อมกบั
จัดท าระบบรองรับเรียบรอ้ยแล้ว 

2.เรื่อง การก าหนดเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาท่ีห้ามขายเครื่องดื่ม  
แอลกอฮอล์ ระดับมธัยมศึกษา อุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 

1. ค าสัง่ คสช. ที ่22/2558 ลงวันที ่22 กรกฎาคม 2558 ข้อ 6 ห้ามมิให้มีสถานที่ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หรอืหอพักในบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษา   
2. มติ ครม. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ให้ 6 หนว่ยงาน คือ                                 

         1.กระทรวงการคลัง (กรมสรรพสามติ) 
          2.ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

3.กระทรวงศกึษาธกิาร (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน/ส านกังาน       
คณะกรรมการการอดุมศึกษา/ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา) 

           4.กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคมุโรค) 
 5.กระทรวงมหาดไทย 
 6.กรุงเทพมหานคร 
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ให้หนว่ยงานดงักล่าวบรูณาการท างานร่วมกันเพ่ือวางหลักการและแนวทางปฏิบตัิ และ
พิจารณาก าหนดค านิยามศพัท์ “บรเิวณใกลเ้คียงสถานศึกษา” และก าหนดเขตพ้ืนที่ (Zoning) 
“บรเิวณใกล้เคียงสถานศึกษา” 
 ผลการพิจารณาของ 6 หน่วยงาน มีความเห็นเพ่ือใช้เปน็กรอบในการปฏิบตัิงานของ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
     2.1 นิยามศัพท์ “บรเิวณใกล้เคียงสถานศึกษา”                                 
หมายความวา่ “บริเวณต่อเน่ืองติดกับสถานศึกษาและบริเวณถัดออกไป โดยบรเิวณถัด
ออกไปดังกล่าวต้องมีลักษณะอย่างหน่ึงอยา่งใด ดังต่อไปนี้ 

(1) บริเวณดงักล่าวเปน็บรเิวณที่เด็ก เยาวชน นักศึกษา สามารถเข้าถึงไดโ้ดยงา่ย 
เมื่อพิจารณาจากระยะหา่งจากสถานศึกษา 

(2) บริเวณดงักล่าวเปน็สถานทีท่ี่มีลักษณะทีไ่ม่เหมาะสมตอ่เด็ก เยาวชน นักศึกษา 
(3) บริเวณดงักล่าวมีสถานที่ทีม่ลีักษณะอาจเป็นแหลง่มัว่สุมหรือเป็นแหลง่มอมเมาเด็ก 

เยาวชน นกัศึกษา 
(4) บริเวณดงักล่าวพึงเหน็ได้วา่จะก่อความเดือดรอ้นร าคาญต่อเด็ก เยาวชน นกัศึกษา  

ในถานศึกษา          
โดยค าว่า “สถานศึกษา” หมายความถงึ สถานศึกษาตามพระราชบัญญัตกิารศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และค าว่า “หอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา”
หมายความถึง หอพักตามพระราชบัญญัตหิอพัก พ.ศ.2558 เฉพาะที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษาเทา่นัน้ 

  2.2 แนวทางการก าหนดเขตพ้ืนที่ (Zoning) “บรเิวณใกล้เคียงสถานศึกษา”             
2.2.1 ใหค้ณะท างานระดบัจงัหวัดก าหนดเขตพ้ืนที่ (Zoning) ทีต่้องห้ามขายสุรารอบสถานศกึษา   
โดยค านึงถึง “บริเวณใกล้เคยีงสถานศึกษา” เป็นแนวทางในการพิจารณา                      
2.2.2 สถานศึกษาที่ตอ้งเรง่ด าเนินการและต้องเขม้งวดเปน็พิเศษในการก าหนด Zoning คือ 
สถานศึกษาที่เด็ก เยาวชน นักศึกษา จะเปน็ผู้ซื้อสรุาเอง เชน่ สถานศึกษาในระดับอุดมศกึษา 
อาชีวศกึษาและมธัยมศกึษา (ด าเนนิการก าหนด Zoning เรียบร้อยแลว้) เมื่อด าเนินการแล้ว
เสร็จจึงก าหนด Zoning สถานศึกษาในระดบัอื่นต่อไป                                                
2.2.3 เพ่ือลดปัญหาความขดัแย้งในการตีความการบังคบัใช้กฎหมายหลายฉบับ ในกรณีมขี้อ
สงสัยว่า ผูท้ี่ได้รับอนุญาตใหจ้ าหน่ายสรุาหรือแอลกอฮอล์โดยชอบดว้ยกฎหมายตา่ง ๆ อยูก่่อน
หน้าทีว่ันทีค่ าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ใชบ้ังคบั ให้พนกังาน
เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องยึดถือแนวทางการแปลความที่เป็นคุณแก่ผูไ้ดร้ับอนุญาตโดยชอบดว้ย 
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กฎหมายเฉพาะเรื่องนั้น โดยให้สามารถประกอบการตอ่ไปไดแ้ต่ให้พิจารณางดเว้นการออก
ใบอนุญาตเพิ่มเติมรายใหม่ในเขตนัน้ 
3. มติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะรัฐมนตรีอนุมตัิให้ขยายระยะเวลา
การจดัท ารปูแบบ บรเิวณใกล้เคียงสถานศกึษาในระดับประถมศกึษาออกไปอกี 180 วนั            
(ครบก าหนดวนัที่ 22 สงิหาคม  2559)                                                                               
จากกรอบระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการอ านวยการประสานก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่22/2558  ให้กรมสรรพสามติจดัส่งแผนที่เขตโซน
นิ่งของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาไปยงักระทรวงยตุิธรรมภายในวันที ่22 กรกฎาคม 2559 
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