
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 6 พ.ย. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ( 

-  'ฮาราลด	 ลิงค	'นำทัพบี.กริมผนึกกรมป�าไม�จัดกิจกรรมปลูกสวนป�าปลูกกล�าไม�ทรงปลูก                    
          ( ไทยโพสต	 6 พ.ย. 63 หน�า 7 )      

ข�าวเว็บไซต( 

รมว.ทส. ร*วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย*างเป2นทางการนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 3/2563 จังหวัดภูเก็ต   

( รัฐบาลไทย 5 พ.ย. 63 ) 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/36540 

ป�าไม�ลำปางซุ*ม จับมอดไม� 3 วัน 3 คืน เจอจะๆ ขนไม�สักท*อน แต*ไหวตัวทันท้ิงรถแล�ววิ่งหลบหนีเข�าป�า 

( 77ข*าวเด็ด 5 พ.ย. 63  ) 

https://www.77kaoded.com/news/prateep/2029467 

จนท.ป�าไม� สนธิกำลัง ตำรวจ ทหาร ดำเนินการเข�าตรวจสอบการลับลอบตัดไม�เขตป�าสงวนแห*งชาติ 
      ป�าแม*จาง จ.ลำปาง ( สำนักประชาสัมพันธ	เขต 3 เชียงใหม* 5 พ.ย. 63 ) 

https://region3.prd.go.th/topic/news/19415 

ผู�ว*าฯ แพร* ขานรับนโยบายเร*งด*วนของรัฐบาลด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  

( สำนักข*าว กรมประชาสัมพันธ	 5 พ.ย. 63 )        

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201105135839378 

ผู�ว*าฯ แพร* ขานรับนโยบายเร*งด*วนของรัฐบาลด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม      

( สำนักประชาสัมพันธ	เขต 3 เชียงใหม* 5 พ.ย. 63 ) 

https://region3.prd.go.th/topic/news/19448 

ปทส. ยังไม*ส*งสำนวนรุกป�า หลัง "ปารีณา" ขอใช�เอกสิทธิ์ส.ส.คุ�มครอง ( ไทยรัฐ 5 พ.ย. 63  ) 

https://www.thairath.co.th/news/local/central/1969905 

ปรับรายวัน! "ต�นไม�ขวางถนน" (เนชั่น 6 พ.ย. 63) 

https://www.nationtv.tv/main/content/378804651 

แขวงการทางพิษณุโลกเต�น! ถือหนังสือขอตัด-ขุดล�อมไม�หวงห�ามส*งเอง เคลียร	ปcญหาขยายถนนนครไทย 

( ผู�จัดการออนไลน	 5 พ.ย. 63 ) 

      https://mgronline.com/local/detail/9630000114775 
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รมว.ทส. ร�วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย�างเป�นทางการนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 3/2563 จังหวัดภูเก็ต 

 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม พร/อมด/วย นายจตุพร บุรุษพัฒน3 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม และผู/บริหารระดับสูง ร�วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย�างเป�นทางการนอกสถานท่ี 

ครั้งท่ี 3/2563 และร�วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคใต/ฝ9:งอันดามัน (ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง พังงา ระนองและสตูล) 

โดยมี พลเอก ประยุทธ3 จันทร3โอชา นายกรัฐมนตรี เป�นประธานการประชุม พร/อมด/วยคณะรัฐมนตรี และหน�วยงานท่ีเก่ียวข/อง เข/า

ร�วมประชุม เม่ือวันท่ี 3 พ.ย.2563 เวลา 08.00 น.ณ โรงแรมสแปลช บีท รีสอร3ต ไม/ขาว จังหวัดภูเก็ต 

โดยก�อนการประชุม พลเอก ประยุทธ3 จันทร3โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได/เยี่ยมชมนิทรรศการ และถ�ายภาพร�วมกับ

ผู/ว�าราชการกลุ�มจังหวัดภาคใต/ฝ9:งอันดามัน (ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) และในโอกาสนี้รัฐมนตรีว�าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมได/มอบหนังสืออนุญาตให/เข/าทำประโยชน3หรืออยู�อาศัยในพ้ืนท่ีเปCาหมาย การจัดท่ีดินทำกินให/

ชุมชนพ้ืนท่ีภาคใต/ฝ9:งอันดามันแก�ผู/ว�าราชการจังหวัดและผู/แทนปDาชุมชน รวมท้ัง ได/มอบหนังสือแสดงปDาชุมชนจังหวัดภูเก็ตให/แก�

ผู/แทนปDาชุมชน จำนวน 6 ฉบับ โดยนายกรัฐมนตรี ได/ร�วมเป�นสักขีพยานในการมอบฯ ครั้งนี้ด/วย  

ท้ังนี้ ในการประชุมดังกล�าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมได/นำโครงการภายใต/การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

กลุ�มจังหวัดภาคใต/ฝ9:งอันดามัน ประกอบด/วย โครงการอนุรักษ3และฟHIนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ9:งอันดามันเพ่ือการท�องเท่ียว

อย�างยั่งยืน, โครงการพัฒนาเส/นทางศึกษาธรรมชาติเรือนยอดต/นไม/ Canopy Walkway โครงการพัฒนาศักยภาพบริการท�องเท่ียว

อุทยานแห�งชาติ เสนอเข/าท่ีประชุมเพ่ือให/คณะรัฐมนตรีพิจารณาให/ความเห็นชอบในหลักการของโครงการดังกล�าวด/วย 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/36540 

 

 



 

 

ปDาไม/ลำปางซุ�ม จับมอดไม/ 3 วัน 3 คืน เจอจะๆ ขนไม/สักท�อน แต�ไหวตัวทันท้ิงรถแล/ววิ่งหลบหนีเข/าปDา 

5 พ.ย. 63 

เม่ือช�วงสายวันท่ี 5 พ.ย.2563 พนักงานสอนสวน สภ.แม�ทะ ลำปาง พร/อมชุดสืบสวนสภ.แม�ทะ ได/ตรวจสอบผู/ครอบครอง

รถจักรยานยนต3ยี่ห/อฮอนด/าสีดำรถของกลางหลังกลุ�มมอดไม/ใช/เป�นพาหนะขนไม/สักท�อนออกจากปDาเขตปDาสงวนแห�งชาติปDาแม�จาง 

บ/านแม�ทะ ม.8 ต.แม�ทะ อ.แม�ทะ จ.ลำปางและถูกเจ/าหน/าท่ีปDาไม/ตรวจยึดแต�มอดไม/หลบหนีไปได/ เพ่ือขยายผลผู/ครอบครองมา

ดำเนินคดีตามกฏหมาย 

ท้ังนี้เจ/าหน/าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษปDาไม/ลำปาง โดยการอำนวยการสั่งการของ นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ3 ผอ.สำนักจัดการ

ทรัพยากรปDาไม/ท่ี 3 ลำปาง นายเกษม คำมา ผอ.ส�วนปCองกันรักษาปDาและควบคุมไฟปDา นำโดยนายสินธพ เรือนม่ัน หน.ฝDายปCองกัน

รักษาปDา ร�วมกับ จนท.หน�วยฯ ลป.14 (แม�ทะ) จนท.ศูนย3วนวัฒนวิจัยแม�ทะ เจ/าหน/าท่ีตำรวจ ตชด.33 จ.เชียงใหม� ตำรวจ กก.4 

บก.ปทส. เจ/าหน/าท่ีทหาร กอ.รมน.จ.ลำปางและตำรวจ.สภ.แม�ทะ ได/ร�วมกันตรวจยึดไม/สักท�อน จำนวน 42 ท�อน พร/อมด/วย 

รถจักรยานยนต3ยี่ห/อฮอนด/าสีดำไม�ติดแผ�นปCายทะเบียน จำนวน 1 คัน ล/อเข็นพ�วงท/ายแบบเหล็กและไม/ จำนวน 2 คัน บริเวณกลาง

ปDา เขตปDาสงวนแห�งชาติปDาแม�จาง ดังกล�าวโดย ทางเจ/าหน/าท่ีชุดดังกล�าว ได/รับแจ�งจากพลเมืองดีว�า มีกลุ�มมอดไม/ลักลอบเข/ามาตัด

ไม/และขนย/ายไม/ออกจากปDาสงวน และมีการม่ัวสุมกันเสพยาบ/ากัน เจ/าหน/าท่ีจึงได/สนธิกำลังกันดักซุ�มดูตามรับแจ/ง ซ่ึงเจ/าหน/าท่ีได/

ใช/เวลาเฝCาจับกุมถึง 3 วัน จนกระท่ังวันเวลาดังกล�าวพบ ผู/ชายข่ีรถจักรยานยนต3โดยมีล/อเข็นพ�วงท/ายขนไม/เถ่ือนออกมาจาปปDา

เจ/าหน/าท่ี จึงแสดงตัวเข/าจับกุมทันที เม่ือชายคนดังกล�าวเห็นเจ/าหน/าท่ีได/รีบท้ิงรถและอาศัยความชำนาญวิ่งหลบหนีเข/าปDาอย�าง

รวดเร็ว แต�ท/องรถพบไม/สักท�อนจากการตรวจสอบรถจักรยานยนต3และล/อเข็นบรรทุกไม/เถ่ือนมาจำนวน 6 ท�อน เจ/าหน/าท่ีจึงได/

เดินทางตรวจสอบถามเส/นทางท่ีรถจักรยานยนต3ขับข่ีออกมา กระท่ังพบจุดท่ีมีการลักลอบตัดไม/ มีไม/สักท�อนวางกระจัดกระจายกว�า 

40 ท�อน เพ่ือรอขนย/ายออกจากปDา จึงได/ยึดของกลางท้ังหมดไว/ นำส�งพนักงานสอนสวน สภ.แม�ทะ อ.แม�ทะ ดังกล�าว 

https://www.77kaoded.com/news/prateep/2029467 

 

 

 



 

 

จนท.ปDาไม/ สนธิกำลัง ตำรวจ ทหาร ดำเนินการเข/าตรวจสอบการลับลอบตัดไม/เขตปDาสงวนแห�งชาติปDาแม�จาง จ.ลำปาง 

5 พ.ย. 2563  

     นายสมศักด์ิ  สกุลวรรณรักษ3 ผู/อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ท่ี 3 ลำปาง พร/อมด/วยนายเกษม  คำมา ผู/อำนวยการ

ส�วนปCองกันรักษาปDาและควบคุมไฟปDา ร�วมบูรณาการสั่งการ การทำงานกับเจ/าหน/าท่ีตำรวจ และเจ/าหน/าท่ีทหาร นำเจ/าหน/าท่ีชุด

ปฏิบัติการพิเศษปDาไม/ลำปาง ลงพ้ืนท่ี เขตปDาสงวนแห�งชาติปDาแม�จาง บ/านแม�ทะ ม.8 ต.แม�ทะ อ.แม�ทะ จ.ลำปาง ร�วมตรวจยึดไม/สัก

ท�อน จำนวน 42 ท�อน รถจักรยานยนต3ยี่ห/อฮอนด/าสีดำ ไม�ติดแผ�นปCายทะเบียน จำนวน 1 คัน ล/อเข็นพ�วงท/ายแบบเหล็กและไม/ 

จำนวน 2 คัน 

     โดยก�อนหน/าท่ีเจ/าหน/าท่ีได/รับแจ/งจากพลเมืองดี ถึงการลักลอบตัดไม/ ขนย/ายออกจากพ้ืนท่ีปDาสงวน และมีการม่ัวสุมเสพยาเสพ

ติด จึงได/มีการดักซุ�มติดตามเป�นระยะเวลา 3 วัน จนได/มีการปรากฏตัว ชายฉกรรจ3ข่ีรถจักรยานยนต3ท่ีมีล/อเข็นพ�วงขนไม/เถ่ือน 

เจ/าหน/าท่ีจึงได/แสดงตัวเข/าดำเนินการจับกุม 

     เม่ือชายคนดังกล�าวเห็นเจ/าหน/าท่ีจึงท้ิงรถ วิ่งหลบหนีเข/าปDา เนื่องด/วยความมืด เจ/าหน/าท่ีจึงไม�สามารถติดตามได/ทัน  จากการ

ตรวจสอบรถของผู/หลบหนีพบไม/เถ่ือนมาจำนวน 6 ท�อน ต�อมาเจ/าหน/าท่ีจึงได/ดำเนินการตรวจสอบถามเส/นทางท่ีรถจักรยานยนต3ขับ

ข่ีออกมา กระท่ังพบจุดท่ีมีการลักลอบตัดไม/ มีไม/สักท�อนวางกระจัดกระจายกว�า 40 ท�อน เพ่ือรอขนย/ายออกจากปDา จึงได/ยึดของ

กลางท้ังหมดไว/  นำส�งพนักงานสอนสวน สถานีตำรวจภูธรแม�ทะ พร/อมกันนี้ยังได/ตรวจสอบผู/ครอบครองรถจักรยานยนต3ท่ีใช/ขนไม/

คันดังกล�าวแล/ว เพ่ือท่ีจะเรียกตัวเจ/าของรถมาทำการสอบสวนต�อไป 

https://region3.prd.go.th/topic/news/19415 

 

 

 



 

 

5 พ.ย. 2563  ผู/ว�าฯ แพร� ขานรับนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาลด/านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม  

        นายสมหวัง พ�วงบางโพ ผู/ว�าราชการจังหวัดแพร� พร/อมขับเคลื่อนนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาลด/านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล/อมตาม มติ ครม. เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2563 ให/เกิดผลอย�างเป�นรูปธรรมโดยจังหวัดแพร�ได/แต�งต้ังคณะทำงานขับเคลื่อน

นโยบายสำคัญเร�งด�วนของรัฐบาลด/านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมแบ�งออกเป�นคณะทำงานด/านต�างๆ ได/แก�คณะทำงานการ

ปลูกปDาและปCองกันไฟปDา มีรองผู/ว�าราชการจังหวัดแพร�ท่ีได/รับมอบหมายเป�นประธานคณะทำงาน มีผู/อำนวยการสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมเป�นเลขานุการ เพ่ือดำเนินการประสานงานในการปลูกปDาและปCองกันไฟปDา การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

ในชุมชนในพ้ืนท่ีเปCาหมาย ร�วมกับศูนย3อำนวยการใหญ�จิตอาสาพระราชทาน และคณะกรรมการโครงการปลูกปDาและปCองกันไฟปDา 

ร�วมดำเนินการกำหนดเปCาหมายการจัดท่ีดินให/ราษฎรอยู�อาศัยและทำกินในพ้ืนท่ีปDาชั้นคุณภาพลุ�มน้ำ 1 และ 2 โดยใช/กลไกภายใต/

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ และกลไกภายใต/พระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ/มครองสัตว3ปDา พ.ศ. 2562 ประสานความร�วมมือกับราษฎรท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีปDาและพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชนผ�านการ

จัดทำแผนระดับชุมชน ใช/การเจรจาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป�นเครื่องมือในการส�งเสริมให/ราษฎรท่ีอยู�อาศัยในเขตปDาลดการใช/

พ้ืนท่ีไม�บุกรุกปDาเพ่ิม ไม�เผาปDา และร�วมกันดูแลปDา สร/างกลไกการรับรู/ โดยใช/เครือข�ายจิตอาสาพระราชทานเป�นช�องทางสื่อสารและ

สร/างความร�วมมือกับภาคประชาชน ภาคเอกชน ร�วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร� 

        คณะทำงานปDาชุมชน ประกอบด/วยรองผู/ว�าราชการจังหวัดแพร�ท่ีได/รับมอบหมาย ผู/อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ท่ี 

3 จังหวัดแพร� เป�นเลขานุการ มีบทบาทหน/าท่ีในการส�งเสริมการจัดต้ังฟHIนฟูและขยายปDาชุมชนรวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ราษฎรท่ีอยู�อาศัยและทำกินในปDาชุมชนสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปDาชุมชนประจำจังหวัดตามพระราชบัญญัติปDา

ชุมชน พ.ศ. 2562 



        คณะทำงานโครงการจัดท่ีดินทำกินให/ชุมชน ภายใต/คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ มีรองผู/ว�าราชการจังหวัดแพร�ท่ีได/รับ

มอบหมายเป�นประธานคณะทำงาน ผู/อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ท่ี 3 สาขาแพร� เป�นเลขานุการ มีหน/าท่ีในการเร�งรัด

การสำรวจถือครองและจัดระเบียบการใช/ประโยชน3ในพ้ืนท่ีปDา โดยเฉพาะพ้ืนท่ีต/นน้ำ หรือพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพน้ำ 1 และ 2 เพ่ือจัดสรร

ท่ีดินท่ีอยู�อาศัยและทำกินให/ราษฎรตามกลไก คทช.รวมท้ังเร�งรัดฟHIนฟูสภาพปDาในพ้ืนท่ีดังกล�าว สอบถามความต/องการการส�งเสริม

คุณภาพชีวิตของราษฎรท่ีได/รับอนุญาตให/อยู�ในพ้ืนท่ีตามกลไก คทช. ท่ีผ�านมาและเร�งรัดหน�วยงานต�างๆ ดำเนินการตามความ

ต/องการของราษฎร 

        คณะทำงานแก/ไขป9ญหาหมอกควันไฟปDาและ PM 2.5 มีรองผู/ว�าราชการจังหวัดแพร�ท่ีได/รับมอบหมายเป�นประธาน

คณะทำงาน มีหัวหน/าสำนักงานปCองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร� เป�นเลขานุการ มีบทบาทในการประสานความร�วมมือ

กับเครือข�ายจิตอาสา แก/ไขป9ญหาโดยกลไกภายใต/โครงการปลูกปDาและปCองกันไฟปDา จัดต้ังศูนย3ปฏิบัติการระดับจังหวัด ระดับ

อำเภอ และระดับท/องถ่ินในพ้ืนท่ีเสี่ยงไฟปDา รวมท้ังจัดชุดพิทักษ3ปDาประจำหมู�บ/านร�วมกันระหว�างฝDายปกครอง ฝDายความม่ันคง และ

เจ/าหน/าท่ีปDาไม/ นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวมถึงจัดหาอุปกรณ3เครื่องมือท่ีเพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน/าท่ีในพ้ืนท่ี 

        คณะทำงานการบริหารจัดการน้ำและการเติมน้ำลงดิน มีผู/อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัด

แพร�เป�นประธานคณะทำงาน ผู/อำนวยการส�วนทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัดแพร� เป�นเลขานุการ มี

หน/าท่ีกำหนดและกลั่นกรองแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำ รวมท้ังกักเก็บน้ำบนพ้ืนดินและใต/ดิน เพ่ือส�งข/อมูลให/สำนัก

ทรัพยากรน้ำแห�งชาติประสานกับหน�วยงานรับผิดชอบโครงการประสานงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม โดยกรม

ทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดหาแหล�งน้ำพร/อมระบบกระจายน้ำด/วยพลังงานแสงอาทิตย3 ให/ประชาชนทำ

การเกษตรบนแปลงใหญ� นำองค3ความรู/เรื่องการเติมน้ำใต/ดินไปปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี โดยพิจารณาให/สอดคล/องกับความต/องการของ

ประชาชน สอดคล/องกับสภาพพ้ืนท่ีรูปแบบทางวิชาการแหล�งน้ำท่ีจะใช/เติมท้ังคุณภาพน้ำ ท้ังก�อนเติมและหลังการเติม 

        ท้ังนี้จังหวัดแพร�ขอให/คณะทำงานทุกคณะรายงานความคืบหน/าของการปฏิบัติงานทุกสิ้นไตรมาสให/แก�จังหวัดแพร�ทราบผล

การดำเนินงานต�อไป 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201105135839378 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผู/ว�าฯ แพร� ขานรับนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาลด/านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม 

ข�าวจาก : ส.ปชส.แพร� เม่ือวันท่ี : 5 พ.ย. 2563 อ�าน : 8 ครั้ง 

นายสมหวัง  พ�วงบางโพ  ผู/ว�าราชการจังหวัดแพร�พร/อมขับเคลื่อนนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาลด/านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล/อมตาม มติ ครม. เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2563 ให/เกิดผลอย�างเป�นรูปธรรมโดยจังหวัดแพร�ได/แต�งต้ังคณะทำงานขับเคลื่อน

นโยบายสำคัญเร�งด�วนของรัฐบาลด/านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมแบ�งออกเป�นคณะทำงานด/านต�างๆ ได/แก�คณะทำงานการ

ปลูกปDาและปCองกันไฟปDา มีรองผู/ว�าราชการจังหวัดแพร�ท่ีได/รับมอบหมายเป�นประธานคณะทำงาน มีผู/อำนวยการสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมเป�นเลขานุการ เพ่ือดำเนินการประสานงานในการปลูกปDาและปCองกันไฟปDา การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

ในชุมชนในพ้ืนท่ีเปCาหมาย ร�วมกับศูนย3อำนวยการใหญ�จิตอาสาพระราชทาน และคณะกรรมการโครงการปลูกปDาและปCองกันไฟปDา 

ร�วมดำเนินการกำหนดเปCาหมายการจัดท่ีดินให/ราษฎรอยู�อาศัยและทำกินในพ้ืนท่ีปDาชั้นคุณภาพลุ�มน้ำ 1 และ 2  โดยใช/กลไกภายใต/

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ และกลไกภายใต/พระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ.  2562 และพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ/มครองสัตว3ปDา พ.ศ. 2562 ประสานความร�วมมือกับราษฎรท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีปDาและพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชนผ�านการ

จัดทำแผนระดับชุมชน ใช/การเจรจาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป�นเครื่องมือในการส�งเสริมให/ราษฎรท่ีอยู�อาศัยในเขตปDาลดการใช/

พ้ืนท่ีไม�บุกรุกปDาเพ่ิม ไม�เผาปDา และร�วมกันดูแลปDา สร/างกลไกการรับรู/ โดยใช/เครือข�ายจิตอาสาพระราชทานเป�นช�องทางสื่อสารและ

สร/างความร�วมมือกับภาคประชาชน ภาคเอกชน ร�วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร� 

คณะทำงานปDาชุมชน ประกอบด/วยรองผู/ว�าราชการจังหวัดแพร�ท่ีได/รับมอบหมาย ผู/อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ท่ี 3 

จังหวัดแพร� เป�นเลขานุการ มีบทบาทหน/าท่ีในการส�งเสริมการจัดต้ังฟHIนฟูและขยายปDาชุมชนรวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรท่ี

อยู�อาศัยและทำกินในปDาชุมชนสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปDาชุมชนประจำจังหวัดตามพระราชบัญญัติปDาชุมชน พ.ศ. 

2562 



คณะทำงานโครงการจัดท่ีดินทำกินให/ชุมชน ภายใต/คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ มีรองผู/ว�าราชการจังหวัดแพร�ท่ีได/รับ

มอบหมายเป�นประธานคณะทำงาน ผู/อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ท่ี 3 สาขาแพร� เป�นเลขานุการ มีหน/าท่ีในการเร�งรัด

การสำรวจถือครองและจัดระเบียบการใช/ประโยชน3ในพ้ืนท่ีปDา โดยเฉพาะพ้ืนท่ีต/นน้ำ หรือพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพน้ำ 1 และ 2 เพ่ือจัดสรร

ท่ีดินท่ีอยู�อาศัยและทำกินให/ราษฎรตามกลไก คทช.รวมท้ังเร�งรัดฟHIนฟูสภาพปDาในพ้ืนท่ีดังกล�าว สอบถามความต/องการการส�งเสริม

คุณภาพชีวิตของราษฎรท่ีได/รับอนุญาตให/อยู�ในพ้ืนท่ีตามกลไก คทช. ท่ีผ�านมาและเร�งรัดหน�วยงานต�างๆ ดำเนินการตามความ

ต/องการของราษฎร 

คณะทำงานแก/ไขป9ญหาหมอกควันไฟปDาและ PM 2.5 มีรองผู/ว�าราชการจังหวัดแพร�ท่ีได/รับมอบหมายเป�นประธานคณะทำงาน มี

หัวหน/าสำนักงานปCองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร� เป�นเลขานุการ มีบทบาทในการประสานความร�วมมือกับเครือข�ายจิต

อาสา แก/ไขป9ญหาโดยกลไกภายใต/โครงการปลูกปDาและปCองกันไฟปDา จัดต้ังศูนย3ปฏิบัติการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับ

ท/องถ่ินในพ้ืนท่ีเสี่ยงไฟปDา รวมท้ังจัดชุดพิทักษ3ปDาประจำหมู�บ/านร�วมกันระหว�างฝDายปกครอง ฝDายความม่ันคง และเจ/าหน/าท่ีปDาไม/ 

นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวมถึงจัดหาอุปกรณ3เครื่องมือท่ีเพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน/าท่ีในพ้ืนท่ี 

คณะทำงานการบริหารจัดการน้ำและการเติมน้ำลงดิน มีผู/อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัดแพร�เป�น

ประธานคณะทำงาน ผู/อำนวยการส�วนทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัดแพร� เป�นเลขานุการ มีหน/าท่ี

กำหนดและกลั่นกรองแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำ รวมท้ังกักเก็บน้ำบนพ้ืนดินและใต/ดิน เพ่ือส�งข/อมูลให/สำนักทรัพยากรน้ำ

แห�งชาติประสานกับหน�วยงานรับผิดชอบโครงการประสานงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ

และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดหาแหล�งน้ำพร/อมระบบกระจายน้ำด/วยพลังงานแสงอาทิตย3 ให/ประชาชนทำการเกษตรบนแปลง

ใหญ� นำองค3ความรู/เรื่องการเติมน้ำใต/ดินไปปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี โดยพิจารณาให/สอดคล/องกับความต/องการของประชาชน สอดคล/อง

กับสภาพพ้ืนท่ีรูปแบบทางวิชาการแหล�งน้ำท่ีจะใช/เติมท้ังคุณภาพน้ำ ท้ังก�อนเติมและหลังการเติม 

ท้ังนี้จังหวัดแพร�ขอให/คณะทำงานทุกคณะรายงานความคืบหน/าของการปฏิบัติงานทุกสิ้นไตรมาสให/แก�จังหวัดแพร�ทราบผลการ

ดำเนินงานต�อไป 

https://region3.prd.go.th/topic/news/19448 

 

 

 

 

 

 

 



 

ไทยรัฐออนไลน3  5 พ.ย. 2563  ปทส. ยังไม�ส�งสำนวนรุกปDา หลัง "ปารีณา" ขอใช/เอกสิทธิ์ส.ส.คุ/มครอง 

ปทส. ยังไม�มาพบอัยการจังหวัดราชบุรี หลัง "เอr ปารีณา" ผู/ต/องหารุกปDา ขอ "ใช/เอกสิทธิ์ ส.ส.คุ/มครอง" ระหว�างสมัยประชุมสภา 

พร/อมขอให/พนักงานสอบสวน สอบพยานเพ่ิมเติม 10 ปาก จึงต/องเลื่อนส�งสำนวนออกไป 

วันท่ี 5 พ.ย.63 ท่ีหน/าสำนักงานอัยการภาค 7 จ.ราชบุรี ช�วงเช/ายังไม�มีเจ/าหน/าท่ีท้ัง บก.ปทส. หรือพนักงานสอบสวน มาส�งสำนวน

คดีต�อพนักงานอัยการ จ.ราชบุรี เพ่ือพิจารณาสั่งฟCอง น.ส.ปารีณา ในคดีบุกรุกปDาสงวนในพ้ืนท่ี หมู�ท่ี 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.

ราชบุรี จนล�วงเลยไปถึง 11.00 น. ผู/สื่อข�าวจึงได/ติดต�อสอบถามไปยังหน�วยงานท่ีเก่ียวข/อง แจ/งว�า น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.ราชบุรี 

พรรคพลังประชารัฐ ได/ส�งหนังสือขอใช/เอกสิทธิ์ ส.ส.คุ/มครอง โดยอ/างว�ามีภารกิจประชุมสภาสมัยสามัญ 

ท้ังนี้ ภายหลัง พล.ต.ต.พิทักษ3 อุทัยธรรม ผบก.ปทส. เปsดเผยว�า ความคืบหน/าคดีท่ี บก.ปทส.มีความเห็นสั่งฟCอง น.ส.ปารีณา ไกร

คุปต3 ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในคดีบุกรุกปDาสงวนในพ้ืนท่ี หมู�ท่ี 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 711 ไร� 2 งาน 93 

ตารางวา ก�อนหน/านี้ได/นัด น.ส.ปารีณา มาพบพนักงานสอบสวน เพ่ือส�งสำนวนคดีดังกล�าวให/พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี พิจารณาสั่ง

ฟCองใน 4 ข/อหา ตามความผิด พ.ร.บ.ปDาสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 ม.14 และ ม.31, ตามความผิด พ.ร.บ.ปDาไม/ พ.ศ.2484 และตาม

ความผิด พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 ในวันท่ี 5 พ.ย. เวลา 10.00 น. 

โดยมีผู/กล�าวหา 5 ราย ประกอบด/วย นายวีระ สมความคิด ประธานกลุ�มพิทักษ3สิทธิเสรีภาพของประชาชน และเลขาธิการเครือข�าย

ประชาชนต/านคอร3รัปชัน, นายพัฒนะ ศิริมัย ผอ.ศูนย3ปDาไม/ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ท่ี 10 (ราชบุรี), นายสุรเชษฐ3 ศรีแดง

รักษา นักวิชาการปDาไม/ชำนาญการ ผอ.ปDาไม/จังหวัดราชบุรี, นายวัชระ ละอออ�อน นักวิชาการปDาไม/ปฏิบัติการ สำนักจัดการ

ทรัพยากรปDาไม/ท่ี 10 (ราชบุรี) และนายสมชาย เลขาวิวัฒน3 ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล/อมจังหวัดราชบุรี 

อย�างไรก็ตาม น.ส.ปารีณา ได/ส�งหนังสือขอใช/เอกสิทธิ์ ส.ส.คุ/มครอง โดยอ/างว�ามีภารกิจประชุมสภาสมัยสามัญ จึงไม�สามารถมาพบ

พนักงานสอบสวนท่ีสำนักงานอัยการ จ.ราชบุรี ตามนัดได/ จนกว�าจะมีการปsดสมัยประชุม นอกจากกนี้ น.ส.ปารีณา ยังได/ขอยื่น

หนังสือร/องขอความเป�นธรรมให/คณะพนักงานสอบสวน บก.ปทส. สอบปากคำพยาน ประกอบด/วยชาวบ/านในพ้ืนท่ี และเจ/าหน/าท่ี

รัฐเพ่ิมเติมอีก 10 ปากอีกด/วย โดยพนักงานสอบสวนจะสอบพยานตามท่ีร/องขอมา เม่ือเสร็จสิ้นแล/วจะรวบรวมเข/าสำนวนและนัด

หมายให/ น.ส.ปารีณา มาพบ เพ่ือส�งฟCองต�ออัยการต�อไป หลังปsดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ อย�างไรก็ตาม กรณีนี้ถึงแม/ก�อนหน/านี้ 

น.ส.ปารีณา จะแจ/งว�า "คืนท่ีดินท่ีบุกรุกไปแล/ว" แต�ในทางกฎหมายไม�สามารถทำได/ เนื่องจากความผิดได/สำเร็จแล/ว 

https://www.thairath.co.th/news/local/central/1969905 



 

 

ปรับรายวัน! "ต/นไม/ขวางถนน" 

6 พ.ย. 2563 

พิษณุโลก - "ต/นไม/ขวางถนน"เจ/าป9ญหา แขวงการทางพิษณุโลกท่ี 2 ต/องวิ่งเอง !! ถือหนังสือลงนามผอ.สำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/

ท่ี 4 ไปหา "อธิบดีกรมปDาไม/"ด/วยตนเอง เพ่ือขออนุญาตทำไม/หวงห/ามในเขตทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนน้ำเทิน-บ�อโพธิ์ ตามงบ

ก�อสร/างขยายถนน 24 ล/านบาท ระยะ 1.5 กิโลเมตร ส�วนบริษัทรับเหมาถูกปรับรายวัน 

ผู/สื่อข�าวรายงานว�า หลังจาการมีการนำเสนอเรื่องราวถนนจากสามแยกบ/านแยง ไปสู�ตัว อ.นครไทย ช�วงบ/านน้ำเทิน-บ�อโพธิ์ ต.

หนองกะท/าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก สร/างไม�เสร็จ และยังไม�มีแนวโน/มจะแล/วเสร็จเร็วๆนี้ เนื่องจากต/นไม/ขวางถนนและยังไม�ได/ลาด

ยางขยายถนน แม/ว�าตามปCายจะหมดสัญญาจ/างไปแล/วก็ตาม ซ่ึงงานก�อสร/างถนนป9จจุบันทำได/เพียงบดอัดพ้ืนผิวจราจรเท�านั้น โดยมี

ต/นไม/ตั้งอยู�กลางถนนนับสิบต/น 

ล�าสุด นายเจษดา บุญรอด ผู/อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 2 (วังทอง) ซ่ึงเป�นผู/รับมอบอำนาจจากกรมทางหลวง ได/

ดำเนินการติดต�อยื่นคำขอ เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2563 ผ�านไปยังองค3การอุตสาหกรรมปDาไม/พิษณุโลก เพ่ือดำเนินการขออนุญาต 

ต�อผู/อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก เพ่ือขออนุญาตทำไม/หวงห/ามในเขตทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน 

น้ำเทิน-บ�อโพธิ์ ระยะ 1.488 กม.โดยท่ีผ�านมามีหนังสือขอเอกสารเพ่ิมเติมไปมา 



จนกระท่ังวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงท่ี 2 ได/เดินทางมารับหนังสือขออนุญาตท่ีเพ่ิงลงนามโดย นายทรงศักด์ิ กิตติธา

กรณ3 ผู/อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน ด/วยตนเอง ท่ีสำนักจัดการทรัพยากรปDา

ไม/ท่ี 4 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพ่ือนำหนังสือไปยื่นต�ออธิบดีกรมปDาไม/ ให/ทันต�อเวลา 

นายเจษดา บุญรอด ผู/อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 2 (วังทอง) เปsดเผยว�า แขวงทางหลวงท่ี 2 ได/ประสานงานในหลาย

หน�วยงานปDาไม/และทรัพยากรจังหวัดในช�วง 4 เดือนท่ีผ�านมา กระท่ังไม�นานได/ทำหนังสือทำเรื่องขออนุญาตไปยัง องค3การ

อุตสาหกรรมปDาไม/และสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ท่ี 4 พิษณุโลก โดยแบ�งเนื้องานเป�นการตัดโค�นต/นไม/ และ ขุดล/อมไปปลูกใหม� 

ซ่ึงทางแขวงฯ ประเมินว�า ข้ันตอนขออนุญาตทำไม/จะล�าช/า ไม�ทันการณ3จึงได/ขอหนังสือการอนุญาตจากสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/

ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก กลับมา เพ่ือนำไปยื่นต�ออธิบดีกรมปDาไม/ด/วยตนเอง เพ่ือความรวดเร็ว 

ส�วนผู/รับเหมาซ่ึงเป�นเอกชนนั้น ป9จจุบันแขวงทางหลวงดำเนินการปรับรายวัน ล�าช/าเนื่องจากหมดสัญญา แต�แขวงฯ ยังสามารถขอ

ขยายสัญญาภายหลังได/ เนื่องจากทางแขวงฯ 2 กำลังดำเนินการขออนุญาตทำให/บริเวณสองข/างทาง ซ่ึงถือว�ามีไม/ ปริมาณ

พอสมควร มีท้ังขุดไปปลูกใหม�และให/ออป.ตัดเพ่ือการค/าต�อไป ขณะนี้จึงไม�สามารถบอกได/ว�า จะขยายเวลาให/ผู/รับเหมาออกไปได/ก่ี

วัน 

ผู/สื่อข�าวรายงานว�าเส/นทางดังกล�าวดำเนินการก�อสร/างโดยสำนักงานแขวงทางหลวงพิษณุโลก2 ตอนน้ำเทิน-บ�อโพธิ์ โดยมีสัญญาจ/าง

กับบริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด ระยะทาง 1,488 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 24,975,500 บาท โดยเริ่มสัญญา

ก�อสร/างวันท่ี 23 เมษายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 19 ตุลาคม 2563 รวม 180 วัน ในส�วนกรณีท่ีติดขัดต/นไม/ยังไม�สามารถ

ดำเนินการก�อสร/างถนนต�อได/สัญญาก�อสร/างดังกล�าวจึงมีการพักชั่วคราวเนื่องจากรอหนังสืออนุญาตทำไม/จากกรมปDาไม/ 

https://www.nationtv.tv/main/content/378804651 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แขวงการทางพิษณุโลกเต/น! ถือหนังสือขอตัด-ขุดล/อมไม/หวงห/ามส�งเอง เคลียร3ป9ญหาขยายถนนนครไทย 

เผยแพร�: 5 พ.ย. 2563 16:31   โดย: ผู/จัดการออนไลน3 

พิษณุโลก - แขวงการทางพิษณุโลกท่ี 2 ต/องวิ่งเอง..ถือหนังสือ ผอ.สำนักฯ 4 ส�ง “อธิบดีกรมปDาไม/” ขออนุญาตตัด-ขุดล/อมไม/หวง

ห/ามกลางทางหลวงนครไทย (ทล.2013 น้ำเทิน-บ�อโพธิ์) หลังสิ้นสุดสัญญาจ/างแต�ขยายถนน 4 เลนไม�ได/ 

หลังสื่อนำเสนอข�าวชาว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตลอดจนผู/คนท่ีสัญจรผ�านเส/นทางนครไทย-อ.ด�านซ/าย อ.ภูเรือ จ.เลย ต�างพากัน

วิพากษ3วิจารณ3ถึงโครงการก�อสร/างถนนจากสามแยกบ/านแยง-ตัวอำเภอนครไทย ช�วงบ/านน้ำเทิน-บ�อโพธิ์ ต.หนองกะท/าว อ.นคร

ไทย ท่ียังไม�มีแนวโน/มจะแล/วเสร็จเร็วๆ นี้ แม/ว�าโครงการฯจะหมดสัญญาจ/างไปแล/วก็ตาม งานก�อสร/างถนนป9จจุบันทำได/เพียงบดอัด

พ้ืนผิวจราจรเท�านั้น โดยมีต/นไม/ตั้งอยู�กลางถนนนับสิบต/น 

ล�าสุด นายเจษดา บุญรอด ผู/อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 2 (วังทอง) ผู/รับมอบอำนาจจากกรมทางหลวง ได/ดำเนินการ

ติดต�อยื่นคำขอต�อผู/อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก เม่ือ 17 กันยายน 2563 ผ�านไปยัง อ.อ.ป.พิษณุโลก 

เพ่ือขออนุญาตทำไม/หวงห/ามในเขตทางหลวงหมายเลข 2013 ตอน น้ำเทิน-บ�อโพธิ์ ระยะ 1.488 กม. โดยท่ีผ�านมามีหนังสือขอ

เอกสารเพ่ิมเติมไปมา 

กระท่ังวานนี้ 4 พ.ย. 63 แขวงฯ ท่ี 2 ได/เดินทางมารับหนังสือขออนุญาตท่ีเพ่ิงลงนามโดยนายทรงศักด์ิ กิตติธากรณ3 ผู/อำนวยการ

สำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก เม่ือ 3 พฤศจิกายน ด/วยตนเองท่ีสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ท่ี 4 ต.หัวรอ อ.เมือง

ฯ จ.พิษณุโลก เพ่ือนำหนังสือไปยื่นต�ออธิบดีกรมปDาไม/ให/เร็วท่ีสุด 



นายเจษดา บุญรอด ผู/อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทนผู/อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 2 (วังทอง) เปsดเผยว�า 

แขวงทางหลวงท่ี 2 ได/ประสานงานหน�วยงานปDาไม/และทรัพยากรจังหวัดฯ ช�วง 4 เดือนท่ีผ�านมา กระท่ังได/ทำหนังสือทำเรื่องขอ

อนุญาตไปยังองค3การอุตสาหกรรมปDาไม/ (อ.อ.ป.) และสำนักจัดการทรัพยากรปDาไม/ท่ี 4 พิษณุโลก โดยแบ�งเนื้องานเป�นการตัดโค�น

ต/นไม/ และขุดล/อมไปปลูกใหม� 

อย�างไรก็ตาม ทางแขวงฯ ประเมินว�า ข้ันตอนขออนุญาตทำไม/จะล�าช/าไม�ทันการณ3 จึงได/ขอหนังสือการอนุญาตจากสำนักจัดการ

ทรัพยากรปDาไม/ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก กลับมา เพ่ือนำไปยื่นต�ออธิบดีกรมปDาไม/ด/วยตนเองเพ่ือความรวดเร็ว 

ส�วนผู/รับเหมาซ่ึงเป�นเอกชนนั้น ป9จจุบันแขวงฯ ดำเนินการปรับรายวันเนื่องจากหมดสัญญา แต�ยังสามารถขอขยายสัญญาภายหลัง

ได/ เนื่องจากทางแขวงฯ 2 กำลังดำเนินการขออนุญาตทำให/บริเวณสองข/างทาง มีต/นไม/ท่ีต/องขุดไปปลูกใหม�และให/ อ.อ.ป.ตัดเพ่ือ

การค/าต�อไป วันนี้จึงไม�สามารถบอกได/ว�าจะขยายเวลาให/ผู/รับเหมาออกไปได/ก่ีวัน 

อนึ่ง แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 2 (วังทอง) ได/รับจัดสรรงบประมาณปy 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจราจรและขนส�ง รหัสงาน 12100 งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2103 

0102 ตอนน้ำเทิน-บ�อโพธิ์ ระหว�าง กม.22+275-กม.23+763 ปริมาณงาน 1.488 กม. งบประมาณ 24,975,500 บาท 

โดยทำการปรับปรุงทางหลวงเดิม 2 ช�องจราจร เป�น 4 ช�องจราจร มีเกาะกลาง ช�องจราจรกว/าง 3.5 เมตร ไหล�ทางกว/าง 2.50 เมตร 

โดยผู/รับจ/างคือ บริษัท แอล.พี.พี.ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด ระยะเวลาในการก�อสร/าง 180 วัน เริ่มสัญญา 23 เมษายน 2563 สิ้นสุด

สัญญา 19 ตุลาตม 2563 

https://mgronline.com/local/detail/9630000114775 

 


