มาตรการทางกฎหมายในการแกปญหาและจัดระเบียบรานเหลารอบสถานศึกษา
เสนอตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ประธานคณะทํางานแกปญหารานเหลารอบสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่ในขณะนี้สถานศึกษาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัย ไดมรี านเหลาไปตั้งอยูโดยรอบมากขึ้น
เรื่อยๆ จนกลายเปนปญหาที่คุกคามสถานศึกษา และกอใหเกิดปญหาตอเยาวชนในวัยเรียนมากขึ้นเรื่อยๆ ไมวาจะ
เปนปญหาการเรียน อุบัติเหตุ เพศสัมพันธในวัยเรียน การทําแทง การพนัน การทะเลาะวิวาท ยาเสพติด นั้น
เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว คณะทํางานแกปญหารานเหลารอบสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยความรวมมือกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงขอสรุปปญหา และ
เสนอมาตรการทางกฎหมายในการแกปญหา ตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อดําเนินการจัดระเบียบรานเหลา โดย
ใชแนวทางแกปญหาที่พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ที่ไดรวมมือกับตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และ
สถานีตํารวจภูธร อําเภอคลองหลวง และตํารวจภูธร จังหวัดปทุมธานี เปนแนวทางในการดําเนินการ ดังตอไปนี้

๑. สรุปประเด็นปญหาในทางกฎหมาย และการกระทําที่ผิดกฎหมายฉบับตางๆ
๑.๑ ปญหาการไมมีกฎหมายหามจําหนายเหลารอบๆ สถานศึกษา และปญหาการออกใบอนุญาตของกรม
สรรพสามิต
(๑) ในปจจุบันยังไมมีขอหามการจําหนายเหลาในพื้นที่ใกลสถานศึกษา – พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ หามแตเพียงการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในบริเวณ สถานศึกษา เทานั้น
(มาตรา ๒๗ (๕)) ไมไดหามจําหนาย ใกล หรือ รอบๆ สถานศึกษาแตประการใด
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๗ หามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณดังตอไปนี้
(๕) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
สําหรับในการออกใบอนุญาตจําหนายสุราซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของกรมสรรพสามิต เจาหนาที่สรรพสามิต
จะใช กฎกระทรวงวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการออก
ใบอนุญาต ซึ่งหามมิใหสถานที่ขายสุราตั้งอยูในบริเวณสถานทีส่ ามแหง คือ หนึ่ง สถานศึกษา สอง วัด และ สาม
สถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และบริเวณ “ตอเนื่องติดกับ” สถานศึกษา วัด และสถานบริการน้ํามันเชือ้ เพลิง ปญหา
คือ เจาหนาที่สรรพสามิตตีความคําวา “ตอเนื่องติดกับ” ไวอยางแคบมาก คือตอง “ติดกับ” สถานศึกษาโดยมีรั้ว
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ติดกันเทานั้น ถารานไมติดกับรั้วมหาวิทยาลัยแลว สรรพสามิตจะไมถือวา “ตอเนื่องติดกับ” สถานศึกษา ทําใหราน
เหลาที่ตั้งอยูรอบๆ สถานศึกษา สามารถมีใบอนุญาตขายเหลาไดอยางถูกกฎหมาย อยางไรก็ตามในขณะนี้
สรรพสามิตไดยอมขยายความคําวา “ตอเนื่องติดกับ” ใหกวางขึ้นบางแลว ดังเชนสรรพสามิต จังหวัดปทุมธานี ได
เพิกถอนใบอนุญาตจําหนายสุราแกรานที่อยูริมรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิตแลว
กฎกระทรวงวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุรา พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒ ขอกําหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ถึงประเภทที่ ๗ ตามมาตรา ๑๙ มี
ดังตอไปนี้
(๑) สถานที่ขายสุราตองไมตั้งอยู ในบริเวณสถานศึกษาหรือ ศาสนสถาน รวมทั้ง บริเวณตอเนื่องติดกับ
สถานศึกษา หรือ ศาสนสถาน
(๒) สถานที่ขายสุราตองไมตั้งอยู ในบริเวณสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้ง บริเวณตอเนื่องติดกับ
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๒) กรมสรรพสามิตออกใบอนุญาตจําหนายสุราโดยไมมีการตรวจสอบกอนวา สถานที่ที่มาขอใบอนุญาต
สามารถจําหนายสุราไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม – ปญหาประการตอมาคือ ในการออกใบอนุญาตจําหนาย
สุรา เจาหนาทีส่ รรพสามิตไมไดมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบกอนวา สถานที่ที่ขอใบอนุญาติจําหนายสุรา อยูใน
สถานที่ตองหามจําหนายสุราตามกฎกระทรวง หรือมีการทําผิดกฎหมายอื่นๆ จนไมสมควรไดรับใบอนุญาต
หรือไม เพียงผูขอใบอนุญาตรับรองตนเองวา ไมไดจําหนายสุราโดยผิดกฎหมาย สรรพสามิตในพื้นทีม่ ักจะออก
ใบอนุญาตให ทําใหเกิดปญหาวารานเหลาที่ผิดกฎหมายก็มักจะมีใบอนุญาตเสมอ
นอกจากนี้ตามกฎกระทรวงนั้น สถานทีห่ รือผูทถี่ ูกเพิกถอนใบอนุญาตจะตองหามมิใหไดรับอนุญาตเปน
เวลาอยางนอยหาป แตปรากฏอยูเนืองๆ วา สรรพสามิตออกใบอนุญาตใหกับรานที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปแลว
เพราะไมไดมีการตรวจสอบกอน ทําใหถึงแมวาสถานศึกษาตางๆ จะดําเนินการจนเพิกถอนใบอนุญาตจําหนายสุรา
ของรานเหลาที่มีปญหาไดแลว แตรานเหลานี้มักจะเปลี่ยนคนไปขอและไดใบอนุญาตกลับมาใหมทุกครั้ง
กฎกระทรวงวาดวยขอกําหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุรา พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒ ขอกําหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ถึงประเภทที่ ๗ ตามมาตรา ๑๙ มี
ดังตอไปนี้
(๓) สถานที่ขายสุราตองไมตั้งอยู ในบริเวณสถานที่ที่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา เวนแตเวลาได
ลวงพนมาแลว ไมนอยกวาหาป
(๔) ผูขอรับใบอนุญาตขายสุราตอง ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา เวนแตเวลาไดลวงพนมาแลว ไม
นอยกวาหาป
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(๓) กรมสรรพสามิตออกใบอนุญาตจําหนายสุราโดยไมคํานึงถึงสถานที่ตองหามจําหนายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ – พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ ไดกําหนดสถานที่ทั้งหมด ๘ แหงที่หามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งนอกจากเปน
สถานที่ตองหามตามกฎกระทรวงการคลังทั้งสามแหงคือ วัด สถานศึกษา และสถานีบริการน้ํามันเชือ้ เพลิง ยังมี
สถานที่หามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มอีก ๕ แหง ซึ่งสถานที่ตองหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่
เกี่ยวของกับการแกปญหาการจําหนายเหลารอบสถานศึกษาคือ มาตรา ๒๗ (๔) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก
ซึ่งตาม พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ “หอพัก” คือสถานที่ที่รับนักเรียน นิสิตนักศึกษาในระดับไมสูงกวา
ปริญญาตรี และอายุไมเกิน ๒๕ ปบริบูรณ ตั้งแต ๕ คนขึ้นไปเขาพักอาศัยโดยมีคาตอบแทน ทั้งนี้ไมวาจะจด
ทะเบียนเปนหอพักหรือไม แตปญหาคือ สรรพสามิตในพื้นที่ยังคงยึดถือแตเพียงกฎกระทรวงการคลัง โดยไม
พิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๗ ทําใหมีรานเหลาจํานวนมาก
สามารถตั้งอยูในบริเวณหอพักได และรานสะดวกซื้อในหอพักสามารถจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยมี
ใบอนุญาตจากสรรพสามิต ทั้งๆ ที่ตองหามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๗ หามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณดังตอไปนี้
(๔) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก
(๔) การจําหนายเหลาโดยไมมีใบอนุญาตมีโทษนอยเกินไป – ตาม พระราชบัญญัติสุรา การจําหนายสุรา
โดยไมมีใบอนุญาตมีเพียงโทษปรับ และปรับเพียงไมเกินสองพันบาท ในทางปฏิบัติเจาหนาที่ตํารวจจะ
เปรียบเทียบปรับเพียงกึ่งหนึ่งคือหนึ่งพันบาท และเจาหนาที่สรรพสามิตมักจะปรับเพียงหารอยบาท ทําให
ผูประกอบการไมเกรงกลัว ถึงแมสถานศึกษาจะดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตไดสําเร็จ แตรานเหลาสวนใหญ
มักจะฝาฝนจําหนายสุราโดยไมมีใบอนุญาต โดยยอมเสียคาปรับเมื่อถูกจับกุม และมีรานเหลาจํานวนหนึ่งที่ใช
วิธีการใสเหลาในกาน้ําชา หรือใชวิธีเลี่ยงกฎหมายดวยการจําหนายเพียงโซดาน้ําแข็ง และใหลูกคาซื้อเหลาเขามา
เอง หรือใหพนักงานในรานไปซื้อให
๑.๒ ปญหาการจําหนายเหลาโดยกระทําผิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑) การจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกผูที่อายุไมถึง ๒๐ ปบริบูรณ – พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดเพิ่มอายุของผูที่หามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให จากหามจําหนายแกผูที่อายุยัง
ไมครบ ๑๘ ปบริบูรณ เพิ่มหามจําหนายแกผูอายุยังไมครบ ๒๐ ปบริบูรณ (มาตรา ๒๙) โดยผูฝาฝนตองระวางโทษ
จําคุกสูงสุดถึง ๑ ป ปรับสูงสุดถึงสองหมื่นบาท แตยังไมมีการบังคับใชกฎหมายนี้อยางจริงจัง ทําใหมาตรการทาง
กฎหมายในการคุมครองเยาวชนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามกฎหมายนี้ยังไมมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง
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มาตรา ๒๙ หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกบุคคลดังตอไปนี้
(๑) บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) การจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยใชมาตรการจูงใจดวยการลดราคา หรือแถม – พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยลดราคาหรือ
แลกแจกแถม ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกสูงสุดหกเดือน ปรับสูงสุดถึงหนึ่งหมื่นบาท แตบทบัญญัตแิ หง
กฎหมายที่มุงคุมครองเยาวชนจากการจูงใจของผูประกอบการก็ยังไมไดมีการบังคับใชอยางจริงจังเชนกัน
มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยวิธีการหรือในลักษณะดังตอไปนี้
(๓) การลดราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริมการขาย
(๔) ใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน การแสดง การใหบริการการชิงโชคการชิงรางวัล หรือ
สิทธิประโยชนอื่นใดเปนการตอบแทนแกผูซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล ...
(๕) โดยแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือกับสินคาอื่น หรือการใหบริการอยาง
อื่นแลวแตกรณี ...
๑.๓ ปญหารานเหลารอบสถานศึกษาประกอบการเปน “สถานบริการ” โดยผิดกฎหมาย
รานเหลาสวนใหญที่อยูรอบสถานศึกษา จะดําเนินการเปน “สถานบริการ” ตาม พระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๓ (๔) คือ “มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอม
หรือปลอยปละละเลยใหนักรอง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา” หรือ “มีการเตน หรือยินยอมใหมีการ
เตน” และมาตรา ๓ (๕) คือ “สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรี
หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปดทําการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา” ซึ่งเขาลักษณะเปนสถานบริการตาม
กฎหมาย ที่ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยจึงจะดําเนินการได ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกสูงสุดถึง
หนึ่งป และปรับสูงสุดถึงหกหมื่นบาท แตในทางปฏิบัติยังไมมีการบังคับใชกฎหมายสถานบริการอยางจริงจัง ทํา
ใหมีรานเหลาจํานวนมากมีการแสดงดนตรีและเปดเกิน ๒๔ นาฬิกา และมีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน ซึ่งผิด
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และถึงแมจะมีการดําเนินการจับกุม ก็แทบไมเคยมีการนําตัวเจาของมา
เปนผูตองหาเลย
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “สถานบริการ” หมายความวา สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการโดยหวัง
ประโยชนในทางการคาดังตอไปนี้
(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายหรือใหบริการ โดยมีรูปแบบอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
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(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอมหรือปลอยปละละเลยให
นักรอง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา
(ค) มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน หรือจัดใหมีการแสดงเตน เชน การเตนบนเวที หรือการเตนบริเวณ
โตะอาหารหรือเครือ่ งดื่ม
(๕) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่น
ใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปดทําการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา

๒. มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาและจัดระเบียบรานเหลารอบสถานศึกษา
๒.๑ มาตรการบังคับใชกฎหมายที่มีโทษจําคุก
การจับกุมรานเหลาที่ไมมีใบอนุญาตนั้นมีโทษปรับเพียงไมเกินสองพันบาท ซึ่งไมไดผลในการแกปญหา
จึงตองใชพระราชบัญญัติที่มีโทษจําคุกดังตอไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ รานเหลาที่มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงเพื่อการบันเทิง
อื่นและเปดเกิน ๒๔ นาฬิกา หรือมีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน ซึ่งเปนความผิดฐานเปดสถานบริการโดย
ไมไดรับอนุญาต ซึ่งมีโทษจําคุกสูงสุดถึงหนึ่งป
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตราที่สําคัญที่สุดคือ มาตรา ๒๙ ที่หาม
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแก ผูที่อายุไมถึง ๒๐ ปบริบูรณ ซึ่งมีโทษจําคุกสูงสุดถึงหนึ่งป และ มาตรา ๓๐ ที่
หามจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยสงเสริมการขายดวย การลดราคา หรือ มีการแจกแถม ซึ่งมีโทษจําคุกสูงสุด
ถึงหกเดือน นอกจากนี้ รานเหลารานใดตั้งอยูใน บริเวณหอพัก ยังผิด มาตรา ๒๗ ซึ่งมีโทษจําคุกสูงสุดถึงหกเดือน
๒.๒ มาตรการเพิกถอนใบอนุญาตและปดรานเหลา
(๑) เพิกถอนใบอนุญาตผูที่ละเมิดกฎหมาย – ถารานใดประกอบการเปนสถานบริการผิดกฎหมาย หรือ
ละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือเปดจําหนายเกินเวลา หรือผิดกฎหมายในขอหาอืน่ ใด เมื่อ
ถูกจับกุมและดําเนินคดี ควรตองมีการประสานกับสรรพสามิตในพื้นที่ใหมกี ารเพิกถอนใบอนุญาตจําหนายสุรา
ทันที
(๒) ปดรานเหลาที่สรางปญหามากๆ – รานเหลาใดที่ทําผิดกฎหมายซ้ําแลวซ้ําอีก อาจตองใชมาตรการขั้น
เด็ดขาดคือขอใหผูวาราชการจังหวัดสั่งปดรานนั้น ซึ่งเปนอํานาจตามประกาศคณะปฏิวัติ พ.ศ. ๒๕๑๕
๒.๓ มาตรการจัดโซนนิ่งโดยการประสานความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัย – เจาหนาที่ตํารวจ – ฝายปกครอง –
สรรพสามิต และการตกลงกับผูประกอบการ
ขณะนี้มหาวิทยาลัยตางๆ ๑๕ แหงทั่วประเทศ ไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงรวมกันกับรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดโซนนิ่ง ๓๐๐ เมตรรอบสถานศึกษาในการควบคุมและจัดระเบียบรานเหลา
รอบสถานศึกษา โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมถึงมหาวิทยาลัยรังสิตไดมีการดําเนินการแลว โดยความ
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รวมมือระหวางมหาวิทยาลัย – เจาหนาที่ตํารวจ – ฝายปกครอง – สรรพสามิต และโดยการ “ตกลง” กับ
ผูประกอบการ ซึ่งสามารถใชเปนตนแบบในการดําเนินการกับมหาวิทยาลัยทั้ง ๑๕ แหง และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได
ดังตอไปนี้
(๑) ยกเลิกการใหใบอนุญาตแกรานเหลาที่อยู “ใกลชิด” มหาวิทยาลัย – ขอใหสรรพสามิตยกเลิกการให
ใบอนุญาตขายเหลาแกรานที่อยู “ใกลชิด” มหาวิทยาลัย ถึงแมจะไม “ติดกับ” รั้วมหาวิทยาลัย แตถาอยู “ใกลชิด”
กับมหาวิทยาลัย ก็ตองถือวา “ตอเนื่องติดกับ” สถานศึกษาที่ตองหามจําหนายเหลา ซึ่งโดยความรวมมือกับ
สรรพสามิตจังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดดําเนินการไดเปนผลเปนที่นาพอใจพอสมควรแลว
(๒) จัดโซนนิ่ง ๓๐๐ เมตรใหปลอด “สถานบริการ” และ “รานเหลา” – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ
สถานีตํารวจภูธรคลองหลวงไดจัดประชุมผูประกอบการและไดตกลงกับผูประกอบการรานเหลาที่มีการแสดง
ดนตรี หรือมีการเตน หรือรานเหลาที่จําหนายเหลาเปนหลัก ใหยายออกไปใหพนรัศมี ๓๐๐ เมตรจากรั้ว
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยใหเวลาประมาณ ๒ เดือนในการดําเนินการ (คือในชวงปดเทอมชวงนี)้ ถาจะมีรานใดขาย
เหลาในเขต ๓๐๐ เมตร ใหเปนรานอาหารที่มีการจําหนายเหลาเปนสวนประกอบเทานั้น และตองไมทําผิด
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือตองไมจําหนายแกผูอายุไมถึง ๒๐ ป ไมลดแลกแจกแถม และไม
เปดเกิน ๒๔ นาฬิกา
(๓) รานนอกโซนนิ่ง ๓๐๐ เมตร ก็ตองไมทําผิดกฎหมาย – รานเหลาที่ถึงแมจะอยูนอกเขต ๓๐๐ เมตร ก็
ตองไมทําผิดพระราชบัญญัติสถานบริการ คือตองไมเปดเกิน ๒๔ นาฬิกา และตองไมทําผิดพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือตองไมจําหนายแกผูอายุไมถึง ๒๐ ป และไมจําหนายโดยมีการลดแลกแจกแถม
(๔) ถาครบระยะเวลาแลวรานใดไมปฏิบัติตามจะใชมาตรการขั้นเด็ดขาด – หากครบระยะเวลาแลว ไมมี
การดําเนินการตามที่ตกลงกัน จะมีการดําเนินการจับกุมโดยใชกฎหมายที่มีโทษจําคุก โดยตั้งขอหากับเจาของราน
ตัวจริง และจะมีการใชมาตรการขั้นเด็ดขาดคือ มหาวิทยาลัยจะประกาศหามนักศึกษามิใหเขารานนั้น และจะ
ดําเนินการทางวินัยนักศึกษากับนักศึกษาที่ไปใชบริการ และอาจพิจารณาดําเนินการถึงขั้นขอใหผวู าราชการ
จังหวัดสั่งปดรานนั้นตอไป

