สรุปขาวประจำในวันที่ 17 ธ.ค. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ+
- ชกหลังขาว ( ไทยรัฐ 17 พ.ย. 63 หนา 8 )
- ภาพขาว: ยึดตะเคียนยักษ' ( สยามรัฐ 17 พ.ย. 63 หนา 10 )
- ภาพขาว: ตรวจเยี่ยม ( เดลินิวส' 17 ธ.ค. 63 หนา 9 )
- อัจฉริยะจี้ปทส.ดำเนินคดีอดีตขรก. ( สยามรัฐ 17 พ.ย. 63 หนา 10 )
ขาวเว็บไซต+
รมว.วราวุธ มอบนโยบายกรมป8าไม ย้ำ “ป:ญหายากที่สุดก็ยังแกไดดวยการปลูกตนไม”
( รัฐบาลไทย 16 ธ.ค. 63 )
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/37657
ปQดลอม4เปSาหมาย-กวาดลางไมเถื่อน ( nation22 16 ธ.ค. 63 )
https://www.nationtv.tv/main/content/378810227
เจาหนาที่เขาทำการตรวจยึดไมสักแปรรูป มูลคาเกือบ 7 หมื่นบาท บริเวณป8าหวยมะไฟ ต.หวยโป8ง
อ.เมือง จ.แมฮองสอน เตรียมขยายผลหาตัวผูกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
( สำนักประชาสัมพันธ'เขต 3 เชียงใหม 16 ธ.ค. 63 )
https://region3.prd.go.th/topic/news/22217
ป.ป.ช.ชี้มูลอาญา อดีตนายอำเภอ-จนท.ที่ดิน พวก 6 ราย ออก น.ส.3 ก. รุกป8าเกาะพะงัน
( สำนักขาวอิศรา 16 ธ.ค. 63 )
https://www.isranews.org/article/isranews/94260-investigative00-12.html
รองปทส.สอบพื้นที่ป8าสงวน หลังคนมีสีครอบครองผิดก.ม. ( เดลินิวส' 16 ธ.ค. 63 )
https://www.dailynews.co.th/crime/813139
‘อัจฉริยะ’ ลุยปทส.ตรวจสอบที่ดินโคราชกวา 7 หมื่นไร ถือครองโดยวีไอวี ทั้งเพื่อนนายกฯ อดีตบิ๊กขรก.
( มติชน 16 ธ.ค. 63 )
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2487360\
อัจฉริยะ ยื่นหลักฐานปทส.เอาผิดกลุมบุคคล บุกรุกพื้นที่ป8าสงวน ( คม ชัด ลึก 16 ธ.ค. 63 )
https://www.komchadluek.net/news/crime/451908

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข
วันที่: พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22976
หน้า: 8(กลาง)
Col.Inch: 16.73 Ad Value: 18,403
PRValue (x3): 55,209
คอลัมน์: ชกหลังข่าว

รหัสข่าว: C-201217009033(17 ธ.ค. 63/02:14)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 24442
Col.Inch: 13.67 Ad Value: 11,619.50
ภาพข่าว: ยึดตะเคียนยักษ์

รหัสข่าว: C-201217021037(17 ธ.ค. 63/06:15)

หน้า: 10(กลาง)
PRValue (x3): 34,858.50

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/ภูมิภาค
วันที่: พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563
ปีที่: ฉบับที่: 25998
Col.Inch: 12
Ad Value: 25,200
ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม

รหัสข่าว: C-201217035056(16 ธ.ค. 63/08:47)

หน้า: 9(ล่าง)
PRValue (x3): 75,600

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 24442
Col.Inch: 27.02 Ad Value: 22,967
หัวข้อข่าว: อัจฉริยะจี้ปทส.ดำเนินคดีอดีตขรก.

รหัสข่าว: C-201217021045(17 ธ.ค. 63/06:14)

หน้า: 10(บน)
PRValue (x3): 68,901

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

รมว.วราวุธ มอบนโยบายกรมปาไม ย้ำ “ปญหายากที่สุดก็ยังแกไดดวยการปลูกตนไม”
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว*าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รมว.ทส.) เป0นประธานประชุมสรุปผล
การดำเนินงาน พรอมกล*าวมอบนโยบาย ใหแก*ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ กรมปาไม โดยมี นายนพดล พลเสน
ผูช*วยรัฐมนตรีฯ นายยุทธพล อังกินันทน6 ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน6 เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายจตุพร
บุรุษพัฒน6 ปลัดกระทรวงฯ คณะผูบริหารระดับสูงของกระทรวง เขาร*วมประชุม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ หองประชุม
1 อาคารสหกรณ6ออมทรัพย6ฯ กรมปาไม
รมว.ทส. ไดใหนโยบายที่สำคัญในหลายประเด็น ไดแก* การเร*งดำเนินการจัดหาที่ดินทำกิน ตามนโยบาย คทช. ของรัฐบาล
โดยจะตองใหแลวเสร็จภายในปD 2564 เพื่อเป0นของขวัญใหกับประชาชน การใหเร*งศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต6ใช
ในการทำงาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง ยังกล*าวถึงหน*วยงานต*างๆ ในส*วน
ภูมิภาคว*าจะตองสอดประสานการทำงานร*วมกันอย*างเป0นเอกภาพ โดยใหสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ทสจ.) เป0นศูนย6กลางในการประสานงาน นอกจากนั้น ไดย้ำว*า การแกปญหาใหกับพี่นองประชาชน ผูปฏิบัติงานจะตอง
เขาใจถึงหัวใจของปญหาและความรูสึกของประชาชนอย*างแทจริง เนนสรางการรับรู ความเขาใจ ย้ำ “ขาราชการกระทรวง
ทรัพยากรฯ มีหนาที่แกปญหาใหประชาชน ไม*ไดมาเพิ่มปญหา ซึ่งเราจะเป0นที่พึ่งใหกับประชาชน โดยนำแนวพระราชดำรัส
มาปรับใชในการแกปญหา”
นอกจากนั้น รมว.ทส. ยังไดกล*าวกว*า “การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับปาไมนั้น สามารถทำได แต*จะตองอยู*บนความ
เหมาะสมกับการฟJKนฟูอนุรักษ6ทรัพยากรปาไมดวย”
“ปญหาที่ยากที่สุด ก็สามารถแกไดดวยวิธีที่ง*ายที่สุด นั่นคือการปลูกตนไม” รมว.ทส. กล*าวในตอนทาย
ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ไดเขาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย6 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู*หัวฯ รัชกาลที่ 5 ณ ลาน
วงเวียนหนากรมปาไม ทำนุบำรุงตนไม (รุกขกร) และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการต*าง ๆ อีกดวย โดยมี อธิบดีกรมปาไม คณะ
ผูบริหาร และขาราชการของกรม ร*วมใหการตอนรับ
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/37657

ป^ดลอม4เป_าหมาย-กวาดลางไมเถื่อน
แม*ฮ*องสอน - เจาหนาที่สนธิกำลังที่เกี่ยวของ ป^ดลอม 4 เป_าหมาย ในพื้นที่ ต.หวยโปง อ.เมือง จ.แม*ฮ*องสอน ทลายแปรรูป
ไมเถื่อนทำเฟอร6นิเจอร6 ไดผูตองหา 3 ราย พรอมของกลางจำนวนหนึ่ง
เมื่อเวลา 11.20 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2563นายทวีชัย กันทะใจ ผอ.หน*วยป_องกันและพัฒนาปาไมแม*ฮ*องสอน นายไพโรจน6
อินทมาตร6 หน.อุทยานแห*งชาติน้ำตกแม*สุรินทร6 พ.ต.ท.กิตติ์ธนัตถ6 มหาวันแจ*ม หัวหนาสถานีตำรวจภูธรตำบลหวยโปง เจา
หนาที่ตร.กก.4 บก.ปทส. และเจาหนาที่ทหาร ฉก.ร.7 ม*อนตะแลง อ.เมืองแม*ฮ*องสอน ไดนำหมายศาลเขาป^ดลอมตรวจคน
เป_าหมายในพื้นที่ ต.หวยโปง อ.เมือง จ.แม*ฮ*องสอน จำนวน 4 เป_าหมาย ซึ่งเป0นบานที่รับประกอบเฟอร6นิเจอร6
พบมีไมสักทองในครอบครองจำนวน 32 แผ*นเหลี่ยม ปJนลูกซองยาวไทยประดิษฐ6 ขนาด 12 เกจ จำนวน 2 กระบอก บาร6
เลื่อยโซ* 30 นิ้ว จำนวน 1 แผ*น เลื่อยโซ*ไฟฟ_า จำนวน 1 ชุด ผูตองหา 3 คนคือ 1.นายเมฆิน คำอายกาวิน 2.นายจตุพล เจริญ
นภาเดช และนายกฤตภาส ปานะมี
พ.ต.ท.กิตติ์ธนัตถ6 มหาวันแจ*ม เป^ดเผยว*า จากการสืบสวนสอบสวนจากหน*วยอุทยานแห*งชาติน้ำตกแม*สุรินทร6 พบว*าไดมี
กลุ*มลักลอบตัดและแปรรูปไมสักทองในปาดงมะไฟ หมู* 12 บานแม*จgา ต.หวยโปง อ.เมืองจ.แม*ฮ*องสอน และลำเลียงมาทำ
การแปรรูปในบานเป_าหมายดังกล*าวเพื่อแปรรูปเป0นเฟอร6นิเจอร6 ส*งขายใหนายทุนในพื้นที่ อ.เมืองแม*ฮ*องสอน และใกลเคียง
ประกอบกับหวงปจจุบันเป0นช*วงหาเสียงเลือกตั้งระดับทองถิ่นทั่วประเทศและทางรัฐบาลมีนโยบายปราบปรามผูมีอิทธิพล
และซุมมือปJนต*างในทุกพื้นที่ จึงไดมีการสนธิกำลังเขาป^ดลอมตรวจคนบานเป_าหมาย และสามารถจับกุมไดดังกล*าว
https://www.nationtv.tv/main/content/378810227

เจาหนาที่เขาทำการตรวจยึดไมสักแปรรูป มูลค*าเกือบ 7 หมื่นบาท บริเวณปาหวยมะไฟ ต.หวยโปง อ.เมือง จ.แม*ฮ*องสอน
เตรียมขยายผลหาตัวผูกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
กองรอยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 จ.แม*ฮ*องสอน เป^ดเผยว*า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินตkะ ผู
บังคับกองรอยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 มอบหมายให ร.ต.อ.สำเริง ชำนาญ รองผูบังคับกองรอยตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 336 พรอมกำลังพล ร*วมกับ เจาหนาที่อุทยานแห*งชาติน้ำตกแม*สุรินทร6 เจาหนาที่หน*วยป_องกันรักษาปาที่ มส.2
และเจาหนาที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรหวยโปง เขาทำการตรวจยึด ไมสักแปรรูป จำนวน 7 แผ*น ปริมาตร 0.56 ลูกบาศก6
เมตร ณ บริเวณปาหวยมะไฟ บานแม*จgา หมู*ที่ 12 ต.หวยโปง อ.เมือง จ.แม*ฮ*องสอน มูลค*าความเสียหายที่รัฐพึงไดรับ เป0น
เงิน 67,200 บาท
โดยการกระทำดังกล*าวมีความผิด ดังนี้
- ฐานทำดวยประการใดๆอันเป0นอันตรายหรือเสื่อมสภาพซึ่งไมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นภายในเขตอุทยานแห*งชาติโดย
ไม*ไดรับอนุญาต
- ฐานทำไมหรือทำดวยประการใดๆแก*ไมหวงหามโดยไม*ไดรับอนุญาต
- ฐานทำไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูปไวในครอบครอง โดยไม*มีรอยตราค*าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย
- ฐานทำไมในเขตปาสงวนแห*งชาติโดยไม*ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และเป0นการก*อใหเกิดความเสียหายแก*ไมสัก
ทั้งนี้ คณะเจาหนาที่ไดนำของกลางส*งให พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหวยโปง จ.แม*ฮ*องสอน เพื่อสืบหาตัวผูกระทำ
ผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต*อไป
https://region3.prd.go.th/topic/news/22217

ป.ป.ช.ชี้มูลอาญา อดีตนายอำเภอ-จนท.ที่ดิน พวก 6 ราย ออก น.ส.3 ก. รุกปาเกาะพะงัน
ป.ป.ช.มีมติส*งอัยการ อดีตนายอำเภอ เจาพนักงานที่ดิน จว.นครศรีฯ นายกเทศมนตรี เอกชน พวก 6 คนร*วมออก น.ส.3 ก.
27 ไร* รุกปาเกาะพะงัน จ.สุราษฎร6ฯ ใช ส.ค.1 แปลงอื่นบินสวม หลัง ปาไมรับเรื่องรองเรียนสอบเบื้องตน ส*งต*อ DSI ชงเรื่อง
สำนักข*าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว*า เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2563 คณะกรรมการป_องกันและปราบปรามกาทุจริต
แห*งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา เจาหนาที่รัฐและเอกชนจำนวน 6 คนในขอหาร*วมกันออก
หนังสือรับรองการทำประโยชน6 (น.ส.3 ก.) เนื้อที่ 27 ไร* 3 งาน 26 ตารางวา ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร6ธานี โดย
ทุจริต และส*งสำนวนไปยังอัยการสูงสุด เมื่อตนเดือน ธ.ค.2563 ที่ผ*านมาเพื่อใหสั่งฟ_องต*อศาล
สำนักข*าวอิศรารายงานว*า ผูถูกกล*าวหาในคดีนี้ ไดแก*
1.นายพรเลิศ โชคชัย นายอำเภอเกาะพะงัน ปจจุบันขาราชการบำนาญ
2 .ว*าที่รอยตรีประภาส รักษ6ศรีทอง เจาพนักงานที่ดิน สาขาทุ*งสง ปจจุบัน ดำรงตำแหน*ง เจาพนักงานที่ดินจังหวัด
นครศรีธรรมราช
3.นายเฉลียว ภักดีชน ปจจุบนั ขาราชการบำนาญ
4. นายสมพงศ6 หนูพรหม ขาราชการบำนาญ
5. นายพิทยา อินทร6คง ปจจุบันนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
6 นายจักรพล ไทยพาณิช เจาของที่ดิน เจาของโรงแรม ในอ.เกาะพะงัน

พฤติการณ6ร*วมกันออกหนังสือรับรองการทำประโยชน6(น.ส.3 ก.) เลขที่ 3403 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน ใหแก* นายจักรพล
ผุถูกกล*าวหาที่ 6 และนางวรรณี ไทยพาณิช โดยอาศัยหลักฐานที่ดินแบบแจงการครอบครองที่ดิน ส.ค. 1 เลขที่ 346 ต.เกาะ
พะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร6ธานี ของนายอุดม เกื้อสกุล ซึ่งไดออกเป0นหนังสือรับรองการทำประโยชน6 (น.ส.3 ก. )เลขที่
315 ตำบลเกาะพะงันไปแลว โดยไม*ชอบดวยกฏหมาย อันเป0นการเสียหายแก*รัฐ ในลักษณะแบ*งานกันทำ ผูถูกกล*าวหาที่ 6
สนับสนุนการกระทำผิด เหตุเกิดบานโฉลกหลำ หมู*ที่ 7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร6ธานี
สำนักข*าวอิศรา รายงานว*า ที่มาของคดีนี้ เมื่อปD 2559 มีผูรองเรียนไปยังศูนย6ป_องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต) สำนักงาน
ป_องกันรักษาปาและควบคุมไฟปา กรมปาไม ว*ามีนายทุนบุกรุกขุดที่ดินในที่เขา นายศุภชัย สุกใส ผูอำนวยการศูนย6ป_องกัน
และปราบปราม ที่ 4 (ภาคใต)กรมปาไม หรือ หัวหนาชุดพยัคฆ6ไพรใต ไดรับคำสั่งจากกรมปาไม ใหเขาตรวจสอบจับกุมพื้นที่
หมู* 7 และ 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร6ธานี เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 พบการบุกรุกเป^ดหนาดินเป0นพื้นที่กวาง
เมื่อตรวจสอบลงในรายละเอียดปรากฏว*า มีผูแสดงตนคือนายจักรพล ไทยพานิช บุตรชาย นางวรรณี ไทยพานิช นายก
สมาคมส*งเสริมการท*องเที่ยวเกาะพะงัน และนำเอกสารสิทธิ์ น.ส. 3 ก. เลขที่ 3403 ออกเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2548 เนื้อที่ 27
ไร* 3 งาน 26 ตารางวา มายื่นแสดงสิทธิ์การเป0นเจาของที่ดิน แต*เนื่องจากพื้นที่ดังกล*าวอยู*ในพื้นที่ปาไม หลังจากนั้นนาย
ศุภชัย ไดรองทุกข6ต*ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากเชื่อในเบื้องตนว*า เอกสารที่นำมาแสดงน*าจะไม*ชอบดวย
กฎหมายที่ดิน
ต*อมา พ.ต.ท.มนตรี บุญโยธิน ผูอำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมดวย นายภราดร บุญวานิช
ผูอำนวยการส*วนคดี 1 และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไดลงพื้นที่ พรอมกับผูเชี่ยวชาญอ*านแปลภาพถ*ายทางอากาศ
ศาลยุติธรรม จากการตรวจสอบสอบสวนเอกสารที่เกี่ยวของพบว*าที่ดินเดิมมาจากการครอบครองพื้นที่ ภทบ.5 เลขสำรวจ ที่
276/2546 และมีเจาหนาที่ที่ดิน เจาหนาที่ปกครอง ผูบริหารทองถิ่น พรอมกับเจาของที่ดิน โดยที่นายจักรพล ไดมอบอำนาจ
มอบหมายใหนางวรรณี เป0นผูดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ จึงส*งสำนวนการสอบสวนใหกับ คณะกรรมการป_องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห*งชาติ (ป.ป.ช.) พรอมกับส*งสำนวนไปยังกรมที่ดินใหดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์
ต*อมา ป.ป.ช. ไดตั้งอนุกรรมการขึ้นมาไต*สวน พบการกระทำความผิดตามที่ คณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษชี้
มูล ป.ป.ช.มีมติครั้งที่ 123/2563 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2563 ส*งรายงานและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดได
มอบหมายใหสำนักงานอัยการพิเศษฝายปราบปรามการทุจริต ภาค 8 เป0นผูดำเนินคดี ปจจุบันอยู*ระหว*างการพิจารณาของ
อัยการ
อย*างไรก็ตาม ขณะนี้ศาลยังไม*มีคำพิพากษา ผูถูกกล*าวทั้ง 6 รายยังไม*มีความผิดตามขอกล*าวหา
https://www.isranews.org/article/isranews/94260-investigative00-12.html

รองปทส.สอบพื้นที่ปาสงวน หลังคนมีสีครอบครองผิดก.ม.
"อัจฉริยะ" รอง ปทส. สอบพื้นที่ปาสงวนใน จ.นครราชสีมา กว*า 70,300 ไร* หลังพบคนมีสีครอบครองผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ที่ บก.ปทส. นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ6 ประธานชมรมช*วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางเขาพบ
พล.ต.ต.พิทักษ6 อุทัยธรรม ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ธณัชชนม6 เก*งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส. เพื่อขอใหดำเนินการตรวจสอบที่ดินใน
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 70,300 ไร*ที่มีการถือครองโดยกลุ*มบุคคลที่มีชื่อเสียง ทั้งเพื่อนนายกรัฐมนตรี อดีตแม*ทัพภาค 2
อดีตผูว*าราชการจังหวัด รวมถึงขาราชการจำนวนมาก
นายอัจฉริยะ กล*าวว*า สืบเนื่องจากไดรับการรองเรียนว*ามีการบุกรุกที่ดินในพื้นที่ปาสงวนใน จ.นครราชสีมา โดยกลุ*มบุคคลที่
มีชื่อเสียง ซึ่งกรณีดังกล*าวเคยไดรับเรื่องรองเรียนกับทางกรมปาไมแต*ไม*มีความคืบหนา จึงเดินทางมา เพื่อใหทาง บก.ปทส.
ดำเนินการตรวจสอบการบุกรุกยึดครองที่ดิน ส.ป.ก. ภ.บ.ท.5 ที่ดินปาไม ปาสงวน ทั้งหมด 4 แห*ง โดยอันแรกเป0นพื้นที่
โกงกางที่มีอดีตแม*ทัพภาค 2 โดยใหภรรยานำที่ดิน ส.ป.ก. ภ.บ.ท.5 ไปขายใหชาวบานจำนวนมาก รวมถึงนำที่ดินไป
แบ*งเป0นล็อกเพื่อขายใหทหารชั้นผูนอย ซึ่งมีการปtนราคาโดยอาง ร.ต.อ.ธรรมนัส พรหมเผ*า ว*าจะเปลี่ยนที่ดิน ภ.บ.ท.5
และส.ปก.ใหเป0นโฉนด รวมถึงมีการยึดครองที่ดินปาสงวนนับพันไร* อีกทั้งยังมีนายทุนที่อยู*ในพรรคของนักการเมืองดังใน
พื้นที่ที่เป0น ส.ส.ไปยึดครองทำโรงแรม ซึ่งที่ดินดังกล*างเป0นที่ดินปาสงวน
ทั้งนี้มีการยึดครองมานานซึ่งอยู*ในยุคที่มีการออกโฉนดโดยไม*ชอบบางส*วนมีการยื่นเรื่องใหทางปาไมตรวจสอบแลวแต*ทางปา
ไมไม*สามารถตอบไดว*ามีการยึดครองอย*างไร ซึ่งในที่ดินจำนวน 70,300 ไร* จะเป0นผูมีอิทธิพลที่เป0นทหารเป0นหลัก และเป0น
เพื่อนนายกรัฐมนตรีประยุทธ6 จันทร6โอชา ที่เป0น สนช. ส.ว. บางคนเป0นผูยึดครอง พอมีการเตรียมออกระเบียบใหม*มาใชทำ
ใหนายทุนเหล*านี้ตาลุกและนำมาปtนราคา ฉอฉลได ซึ่งนายทหารในกองทัพภาค 2 มีการนำที่ดินไปขายใหกับทหารชั้นผูนอย
ที่อยากมีที่ดินเป0นของตัวเอง ผ*อนชำระใหกับตนเองจำนวนมาก ซึ่งการกระทำการดังกล*าวถือว*าเป0นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ทั้งสิ้น เนื่องจากที่ดิน ส.ป.ก. ไม*สามารถเปลี่ยนมือไดเนื่องจากไม*สามารถนำมาซื้อขายได อย*างไรก็ตามหากมีการตรวจสอบ
กันจริงๆ ตนเชื่อว*าจะมีผูหลักผูใหญ*ในบานเมืองหลายคนตองรอนๆ หนาวๆ กันไปตามกัน
พล.ต.ต.พิทักษ6 กล*าวว*า เบื้องตนจะทำการรับเรื่องราวไวเพื่อทำการตรวจสอบ โดยกระบวนการจากนี้จะมอบหมายใหทาง
พ.ต.อ.ธณัชชนม6 เก*งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส. เป0นผูดำเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อดำเนินการในขั้นตอนของกฎหมายต*อไป
https://www.dailynews.co.th/crime/813139

เมื่อเวลา10.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ6 ประธานชมรมช*วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เดินทางเขาพบ พล.ต.ต.
พิทักษ6 อุทัยธรรม ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ธณัชชนม6 เก*งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส. เพื่อขอใหดำเนินการตรวจสอบที่ดินในจังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 70,300 ไร* ที่มีการถือครองโดยกลุ*มบุคคลที่มีชื่อเสียง ทั้งมีการกล*าวหาว*ามีทั้งเพื่อนนายกรัฐมนตรี
อดีตแม*ทัพภาค 2 อดีตผูว*าราชการจังหวัด รวมถึงขาราชการจำนวนมาก
นายอัจฉริยะกล*าวว*า สืบเนื่องจากไดรับการรองเรียนว*ามีการบุกรุกที่ดินในพื้นที่ปาสงวนใน จ.นครราชสีมา ซึ่งกรณีดังกล*าว
เคยไดรับเรื่องไปรองเรียนกับทางกรมปาไมแต*ไม*มีความคืบหนา จึงเดินทางมาเพื่อใหทางบก.ปทส. ตรวจสอบการบุกรุกยึด
ครองที่ดิน ส.ป.ก. ภ.บ.ท.5 ที่ดินปาไม ปาสงวน ทั้งหมด 4 ปา โดยอันแรกเป0นที่โกงกางที่มีทหารอดีตแม*ทัพภาค 2 โดยใหผู
ใกลชิดนำที่ดิน ส.ป.ก. ภ.บ.ท.5 ไปขายใหชาวบานจำนวนมาก รวมถึงนำที่ดินไปแบ*งเป0นล็อกเพื่อขายใหทหารชั้นผูนอย ซึ่งมี
การปtนราคาโดยอางรัฐมนตรีช*วยคนหนึ่งว*าจะเปลี่ยนที่ดิน ภ.บ.ท.5 และส.ป.ก.ใหเป0นโฉนด รวมถึงมีการยึดครองที่ดินปา
สงวนนับพันไร* อีกทั้งยังมีนายทุนที่อยู*ในพรรคการเมืองหนึ่งไปยึดครองทำโรงแรม ซึ่งที่ดินดังกล*างเป0นที่ดินปาสงวน
ทั้งนี้ มีการยึดครองมานานซึ่งอยู*ในยุคที่มีการออกโฉนดโดยไม*ชอบบางส*วนมีการยื่นเรื่องใหทางปาไมตรวจสอบแลว แต*ทาง
ปาไมไม*สามารถตอบไดว*ามีการยึดครองอย*างไร ซึ่งในที่ดินจำนวน 70,300 ไร* จะเป0นผูมีอิทธิพลที่เป0นทหารเป0นหลัก และ
เป0นเพื่อนนายกฯ ที่เป0นอดีตสภานิติบัญญัติแห*งชาติ และส.ว. บางคนเป0นผูยึดครอง พอมีการเตรียมออกระเบียบใหม*มาใชทำ
ใหนายทุนเหล*านี้ตาลุกและนำมาปtนราคา ฉอฉลได ซึ่งนายทหารในทัพภาค 2 รายหนึ่ง นำที่ดินไปขายใหกับทหารชั้นผูนอยที่
อยากมีที่ดินเป0นของตัวเอง ผ*อนชำระใหกับตนเองจำนวนมาก ซึ่งการกระทำการดังกล*าวถือว*าเป0นการกระทำที่ผิดกฏหมาย
ทั้งสิ้นเ นื่องจากที่ดิน ส.ป.ก. ไม*สามารถเปลี่ยนมือไดเนื่องจากไม*สามารถนำมาซื้อขายได อย*างไรก็ตาม หากมีการตรวจสอบ
กันจริงๆตนเชื่อว*าจะมีผูหลักผูใหญ*ในบานเมืองหลายคนตองรอนๆ หนาวๆ กันไปตามกัน
พล.ต.ต.พิทักษ6กล*าวว*า เบื้องตนจะรับเรื่องราวไวเพื่อทำการตรวจสอบ โดยกระบวนการจากนี้จะมอบหมายใหทาง พ.ต.อ.ธณัชชนม6
เก*งกสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส. เป0นผูดำเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อดำเนินการในขั้นตอนของกฏหมายต*อไป
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2487360\

อัจฉริยะ ยื่นหลักฐานปทส.เอาผิดกลุ*มบุคคล บุกรุกพื้นที่ปาสงวน
อัจฉริยะ ยื่นเอกสารหลักฐานสัญญาซื้อขายที่ดิน ดำเนินคดีกลุ*มบุคคลที่มีชื่อเสียง ขาราชการ บุกรุกยึดครองที่ปาสงวน ปาไม
สปก. นำมาขายชาวบานพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากว*า 7 หมื่นไร*ขณะที่ผบก.ปทส.รับเรื่องไวตรวจสอบตามขั้นตอน
ที่ กองบังคับการปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( บก.ปทส. ) นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ6 จะเขายื่นเอกสาร
หลักฐานสัญญาซื้อขายที่ดิน ใหพล.ต.ต.พิทักษ6 อุทัยธรรม ผบก.ปทส. ทำการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีอาญากับกลุ*ม
บุคคลที่มีชื่อเสียง รวมถึงขาราชการจำนวนมาก ที่ร*วมกันบุกรุกยึดครองที่ปาสงวน ปาไม สปก. โดยนำมาขายใหกับชาวบาน
จำนวนมาก พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 70,300 ไร*
นายอัจฉริยะ กล*าวว*า วันนี้มายื่นเรื่องใหทางบก.ปทส. ตรวจสอบการบุกรุกยึดครองที่ดิน สปก. ภ.บ.ท.5 ที่ดินปาไม ปาสงวน
ทั้งหมด 4 ปา อันแรกเป0นที่โกงกางที่มีทหารอดีตแม*ทัพท*านหนึ่ง ใหภรรยานำที่ดิน สปก. ภ.บ.ท.5 ไปขายใหชาวบานจำนวน
มาก รวมถึงนำที่ดินไปแบ*งเป0นล็อคเพื่อขายใหทหารชั้นผูนอย ซึ่งมีการปtนราคาโดยอางชื่อรัฐมนตรีคนหนึ่ง ว*าจะเปลี่ยนที่ดิน
ภ.บ.ท.5 และสปก.ใหเป0นโฉนด รวมถึงมีการยึดครองที่ดินปาสงวนนับพันไร* อีกทั้งยังมีนายทุนที่อยู*ในพรรคการเมืองพรรค
หนึ่ง ที่เป0นสส.ไปยึดครองทำโรงแรม ซึ่งที่ดินดังกล*างเป0นที่ดินปาสงวน
ทั้งนี้มีการยึดครองมานานซึ่งอยู*ในยุคที่มีการออกโฉนดโดยไม*ชอบบางส*วนมีการยื่นเรื่องใหทางปาไมตรวจสอบแลว แต*ทาง
ปาไมไม*สามารถตอบไดว*ามีการยึดครองอย*างไร ซึ่งในที่ดินจำนวน 70,300 ไร* จะเป0นผูมีอิทธิพลที่เป0นทหารเป0นหลัก เมื่อมี
การเตรียมออกระเบียบใหม*มาใชทำใหนายทุนเหล*านี้นำมาปtนราคา ฉอฉล ไดมีนายทหารนำที่ดินไปขายใหกับทหารชั้นผูนอย
ที่อยากมีที่ดินเป0นของตัวเอง ผ*อนชำระใหกับตนเองจำนวนมาก ซึ่งการกระทำการดังกล*าวถือว*าเป0นการกระทำที่ผิดกฏหมาย
ทั้งสิ้นเนื่องจากที่ดิน สปก. ไม*สามารถเปลี่ยนมือไดเนื่องจากไม*สามารถนำมาซื้อขายได อย*างไรก็ตามหากมีการตรวจสอบกัน
จริงๆตนเชื่อว*าจะมีผูหลักผูใหญ*ในบานเมืองหลายคนตองไดรับผลกระทบ
อย*างไรก็ตามดานพล.ต.ต.พิทักษ6 อุทัยธรรม ผบก.ปทส. ระบุว*าเบื้องตนจะรับเรื่องไวตรวจสอบ โดยมี พ.ต.อ.ธณัชชนม6 เก*ง
กสิกิจ ผกก.3 บก.ปทส. เป0นผูดำเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อดำเนินการในขั้นตอนของกฎหมายต*อไป
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