สรุปขาวประจำในวันที่ 26 ม.ค. 64
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป"าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ*
- ขาวสั้นทันโลก: ลอบขนไมเถื่อน (ไทยรัฐ 26 มกราคม 2564 หนา 12)
- ขาวสดทั่วไทย: ลำปาง-ไมหวงหาม (ขาวสด 26 มกราคม 2564 หนา 12)
- 'กรณ+'ลุยลาชื่อคนกรุง ดันพ.ร.บ.อากาศสะอาด (มติชน 26 มกราคม 2564 หนา 1,9)
ขาวเว็บไซต*
"ศรีสุวรรณ" บุกกรมป8าไม เรงเอาผิดนายทุนตางชาติรุกป8าสงวนฯ (คม ชัด ลึก 26 มกราคม 2564)
https://www.komchadluek.net/news/regional/456362
ชุดพยัคฆ+ไพร ขยายผลบุกโรงเลื่อยอายัดไมประดูเพียบ เรงประสานออกหมายจับป8าไมนอกรีด
(บานเมือง 25 มกราคม 2564)
https://www.banmuang.co.th/news/region/220761
ขยายผลขบวนการโคนไมประดูยักษ+ อายุ 100 ปW ที่ชัยภูมิ พบ พนง.ราชการกรมป8าไม เอี่ยวดวย
(ch3thailandnews 25 มกราคม 2564)
https://ch3thailandnews.bectero.com/news/228406
พบพื้นที่ป8าสงวนฯ บนเขารอน ถูกบุกรุกแผวถาง จ.สุราษฎร+ธานี (news.ch7 25 มกราคม 2564)
https://news.ch7.com/detail/463510
ปลดล็อก อนุญาตตัดไมหวงหามในที่ดิน ส.ป.ก. (news.ch7 24 มกราคม 2564)
https://news.ch7.com/detail/463288
ไมจากป8าใครครอบครองผิดกฎหมาย (news.ch7 25 มกราคม 2564)
https://news.ch7.com/detail/463455

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: อังคาร 26 มกราคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23016
Col.Inch: 8
Ad Value: 8,800
คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลอบขนไม้เถื่อน

รหัสข่าว: C-210126039103(25 ม.ค. 64/08:23)

หน้า: 12(ล่าง)
PRValue (x3): 26,400

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: อังคาร 26 มกราคม 2564
ปีที่: 30
ฉบับที่: 11017
Col.Inch: 8.38
Ad Value: 9,218
คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: ลำปาง-ไม้หวงห้าม

รหัสข่าว: C-210126037082(25 ม.ค. 64/08:41)

หน้า: 12(ขวา)
PRValue (x3): 27,654

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: อังคาร 26 มกราคม 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15661
หน้า: 1(ซ้าย), 9
Col.Inch: 52.96 Ad Value: 58,256
PRValue (x3): 174,768
หัวข้อข่าว: 'กรณ์'ลุยล่าชื่อคนกรุง ดันพ.ร.บ.อากาศสะอาด

รหัสข่าว: C-210126020045(26 ม.ค. 64/03:25)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

"ศรีสุวรรณ" บุกกรมปาไม เรงเอาผิดนายทุนตางชาติรุกปาสงวนฯ
26 มกราคม 2564
"ศรีสุวรรณ" บุกกรมปาไม เรงเอาผิดนายทุนตางชาติรุกปาสงวนฯ ทำโครงการ "Phetchaburi Park Project" โรงแรม
คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว สวนอาหาร และสวนน้ำ โดยหลอกขายใหชาวตางชาติเป;นจำนวน
26 มกราคม 2564 นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมตอตานสภาวะโลกรอน เป>ดเผยวา เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผานมา
สมาคมฯไดเขาพบและหารือขอกฎหมายกับนายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมปาไม กรณีนายทุนตางชาติ เขามาดำเนินโครงการ
“Phetchaburi Park Project” เพื่อจัดทำโรงแรม คอนโดมิเนียม บานเดี่ยว สวนอาหาร และสวนน้ำ ในพื้นที่กวา 555 ไร ใน
พื้นที่ตำบลไรโศก อำเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยหลอกขายใหชาวตางชาติเป;นจำนวนมากที่อยากมีบานพักที่อยูอาศัย
ในเมืองไทย
แตจากการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของที่ดินทั้งหมดในโครงการดังกลาวซึ่งมีทั้งหมด 21 แปลง เนื้อที่รวม 555 ไร 1 งาน 49
ตรว.ซึ่งอยูในรูปของ น.ส.3 ปรากฏวา ที่ดินเกือบทั้งหมดอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปายางหัก-เขาปุPม ตามกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 458(พ.ศ.2515) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 2507 เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2515 และเมื่อตรวจสอบตอไป
วา น.ส.3 ดังกลาวนั้นไดทำการออกโดยกรมที่ดินชวงปX 2533 ภายหลังจากการประกาศเป;นเขตปาสงวนแหงชาติแลว จึงเป;น
ที่สงสัยวา เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ทั้ง 21 แปลงดังกลาว กรมที่ดินออกมาใหประชาชนหรือเอกชนไดอยางไร ในเมื่อพื้นที่ดังกลาว
อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งสมาคมฯเชื่อวาอาจมีการรวมมือกันอยางเป;นกระบวนการ เพื่ออำพรางขอกฎหมาย ซึ่งอาจเขา
ขายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 ได
ทั้งนี้ที่ดินดังกลาว สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี ไดทำการลงไปรังวัดสำรวจตรวจสอบพิกัดของที่ดินแลว
ตั้งแตวันที่ 17 ก.ค.63 และรายงานใหอธิบดีกรมปาไมทราบแลวตั้งแตวันที่ 19 ส.ค.63 วาพื้นที่ดินดังกลาวอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติปายางหัก-เขาปุPมจริง และอธิบดีกรมปาไมไดมอบหมายใหสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 10 สาขาเพชรบุรี

ดำเนินการตรวจสอบสารบบที่ดินเพื่อเพิกถอน น.ส.3 ทั้งหมด แตทวาจนบัดนี้กระบวนการเพิกถอนที่ดินและเอาผิดบุคคล
ตางๆที่เกี่ยวของในการออกเอกสารสิทธิ์ดังกลาว ยังไมมีความคืบหนาแตอยางใด
ดวยเหตุดังกลาว สมาคมตอตานสภาวะโลกรอน จึงเดินทางมาพบอธิบดีกรมปาไม เพื่อขอใหเรงรัดการตรวจสอบและ
ประสานกรมที่ดินเพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ไมชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งเอาผิดผูที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งผูที่ยึดถือ
ครอบครอง ทำประโยชน[และแผวถางที่ปาสงวนแหงชาติ ตาม ม.14 เพื่อนำไปสูการลงโทษ ตาม ม.31 ซึ่งเป;นการยึดถือ
ครอบครองเกิน 25 ไรขึ้นไป จึงมีโทษจำคุกตั้งแต 4-20 ปX ปรับตั้งแต 2 แสนถึง 2 ลานบาท ซึ่งอธิบดีกรมปาไมรับปากวาจะ
เรงรีบดำเนินการใหเร็วที่สุดตอไป นายศรีสุวรรณ กลาวในที่สุด
https://www.komchadluek.net/news/regional/456362

ชุดพยัคฆ[ไพร ขยายผลบุกโรงเลื่อยอายัดไมประดูเพียบ เรงประสานออกหมายจับปาไมนอกรีด
วันจันทร[ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564, 21.05 น.
จากกรณีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เจาหนาที่ฝายปกครอง นำโดยนายสิทธา ภูเอี่ยม นายอำเภอเทพสถิตย[ รวมกับ
เจาหนาที่ปาไมหนวยปPองกันรักษาปาที่ ชย.1 ,และตำรวจภูธรเทพสถิตย[ ,ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรปาไม
ที่8(นครราชสีมา) ,ศูนย[ปPองกันปราบปรามที่2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ,ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย[ปาไมชัยภูมิ ,หนวยปPองกัน
และพัฒนาปาไมเทพสถิต ,อุทยานแหงชาติปาหินงาม, ตรวจสอบ บริเวณปาดานทิศใตบานไร ทองที่ ต.บานไร อ.เทพสถิต จ.
ชัยภูมิ ตามที่มีพลเมืองดีรองเรียน คณะเจาหนาที่ไดเขาจับกุมผูลักลอบตัดไมในบริเวณพื้นที่ดังกลาว โดยสามารถจับกุม
ผูตองหาไดจำนวน 7 คน
และตามขอสั่งการของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายหลังทราบ
เรื่องสั่งการให กรมปาไมใหจัดการขั้นเด็ดขาด ขยายผลสืบสวนหาตัวเจาหนาที่ปาไมที่ไปมีสวนเกี่ยวของ โดยใหเอาผิดทั้งวินัย
และอาญาใหถึงที่สุด โดยไดสั่งการใหนายอดิศร นุชดำรงค[ อธิบดีกรมปาไม ประสานสั่งการใหนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.
สปฟ.กปม,ที่ปรึกษาชุดพยัคฆ[ไพร ,นายชาญชัย กิจศักดิ์ดาภาพ หน.ชุดพยัคฆ[ไพร ,กำลังเจาหนาที่ชุดพยัคฆ[ไพร ศูนย[
ปฏิบัติการพิทักษ[ปา (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ พ.อ.พงษ[เพชร เกษสุภะ,ชุดปฎิบัติ
การศปป.4.กอ.รมน.,รวมขยายผลรวมกับกับ,นายสราวุธ อุเทนรัตน[ ผอ.สจป8(นครราชสีมา),นายมนตรี มะลิทอง ,พรอมชุด
ปฎิบัติการของสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่8 (นครราชสีมา)เพื่อหาตัวนายทุนรายใหญ และผูรวมขบวนการมาดำเนินคดีทั้ง
ขบวนการ ๆโดยเฉพาะเจาหนาที่ปาไมที่เขาไปเกี่ยวของกับกลุมขบวนการใหเรงดำเนินคดีอาญาและวินัยใหถึงที่สุดโดยดวน

ตอมาวันที่ 25 มกราคม 2564 ชุดปฎิบัติการ ๆที่เกี่ยวของไดประสานการปฏิบัติกับ นายสิทธา ภูเอี่ยม นายอำเภอเทพสถิตย[
จังหวัดชัยภูมิ ,นายปกรณ[ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ[ รวมขยายผลเพิ่มเติม เขาตรวจสอบบริเวณจุดที่มี
การทำไม ตรวจสอบ บริเวณปาดานทิศใตบานไร ทองที่ ต.บานไร ที่เป;นแปลง สปก.4-01 ที่มีการอางวามีการขึ้นทะเบียน
สวนปา เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมโดย ผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบพิสูจน[ตอไม และอานแปลภาพพบวาตำแหนงตอพบวาเป;นไม
ประดู ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไมสามารถนำไปขึ้นทะเบียนสวนปาไดตามระเบียบ กฎหมายและตรวจสอบพบวา มีการ
ลักลอบทำไมจากนอกแปลงมาสวม อีกจำนวนมากตรวจสอบพบตอไมในพื้นที่ ไมต่ำกวา 60 ตอ ซึ่งนาจะมีการขนยายลักลอบ
ไม ออกไปแลวไมต่ำกวา 2 ครั้งในพื้นที่ดังกลาว และรองรอยการใชสีสเปรย[ฉีดหมายที่จะทำไมออกอีกจำนวนมากหลายตน
พื้นที่แปลงดังกลาวยังมีความเป;นปาธรรมชาติ มีตนไมปาขึ้นเต็มพื้นที่
จากนั้นคณะเจาหนาที่โดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ไดสงเอกสารแจงให ส.ท.นิยม รักเสนาะ ซึ่งเป;นเจาหนาที่ปาไม ตำแหนง
เจาหนาที่ตรวจปา(พร) สังกัดศูนย[ปPองกันปราบปรามที่3(ภาคเหนือ) กรมปาไม ซึ่งมาควบคุมการทำไมครั้งนี้ดวยตนเอง มา
พบเจาหนาที่แตเมื่อถึงเวลานัด ส.ท.นิยม รักเสนาะ ไมยอมเดินทางมา คณะเจาของไดจัดทำบันทึก เพื่อรายงานแจงขอ
กลาวหาเพิ่มใหพนักงานสอบสวนทราบ เพื่อออกหมายจับตอไป
คณะเจาหนาที่ ไดขยายผลโดยประสานกับ นายปกรณ[ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ[ เพื่อขยายผลเขาเขา
ตรวจสอบโรงเลื่อยของนาย ธนรัตน[ ฉ่ำตะคุ ทองที่ ตำบลทาโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ[ ตามที่สายขาวรายงาน
และรวมกันเขาตรวจสอบพบไมประดูทอน และแปรรูปจำนวนมากตามที่ขอสงสัย ตรวจสอบพบ ใบอนุญาตโรงงานขาดอายุ
และตรวจสอบพบมีการตั้งแทนเลื่อยแบบผิดระเบียบและกฎหมายจำนวนมาก ,ตรวจสอบพบเครื่องเลื่อยยนตร[แบบผิด
กฎหมาย อีก1 เครื่อง ,ตรวจสอบพบไมประดูแปรรูปที่เตรียมบรรจุใสตูคอนเทนเนอร[ ของกลุมนายทุนชาวจีนจำนวนมาก ,
คณะเจาหนาที่จึงตรวจยึดเครื่องจักร,เครื่องเลื่อยยนต[,ดำเนินคดีตามความผิดใน พรบ.ปาไม 2484 ,และอายัดไมอีกจำนวน
มากเพื่อขยายผลตอไป เนื่องจากเวลามืดค่ำ
ในสวนของ ส.ท.นิยม รักเสนาะ ซึ่งเป;นเจาหนาที่ปาไม ตำแหนงเจาหนาที่ตรวจปา(พร) สังกัดศูนย[ปPองกันปราบปรามที่3(
ภาคเหนือ) ,กรมปาไม ที่มีสวนเกี่ยวของชัดเจน อธิบดีกรมปาไม (นายอดิศร นุชดำรงค[ )ไดสั่งการใหดำเนินการยายออกนอก
พื้นที่ และใหตั้งกรรมการสอบสวนลงโทษทางวินัยรายแรง และใหประสานเรงออกหมายจับมาดำเนินคดีเร็วที่สุด
https://www.banmuang.co.th/news/region/220761

ขยายผลขบวนการโคนไมประดูยักษ[ อายุ 100 ปX ที่ชัยภูมิ พบ พนง.ราชการกรมปาไม เอี่ยวดวย
ตามตอกรณีมีพลเมืองดี แจงพบการลักลอบตัดไมประดูยักษ[ อายุนับ 100 ปX ที่ชัยภูมิ และพบวาหนึ่งในผูรวมขบวนการ เป;น
พนักงานราชการกรมปาไม ตัดสินใจทิ้งรถยนต[หลบหนีเขาปาขณะถูกลอมจับ ลาสุดรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญา ลาสุด ชุดพยัคฆ[ไพรตามแกะรอย จนรูที่อยูและหนวยงานตนสังกัดแลว
จุดทำไมอยูในเขตสปก. พื้นที่ ต.บานไร อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ประดูยักษ[กวา 20 ตน ถูกโคนเหลือแตตอ เชนเดียวกับไมอื่น ๆ
เชน มะคา ไมแดง นางดำ ก็ไมรอด เจาหนาที่จับผูรวมขบวนการได 7 คน แตมีหนึ่งคน อางตัวเป;นพนักงานราชการกรมปาไม
พยายามขมขูชุดจับกุม อาศัยชวงชุลมุนทิ้งรถยนต[หลบหนีไปได
หนวยปPองกันและพัฒนาปาไมเทพสถิต ตามแกะรอยจนรูวาชายคนนี้ มียศทางทหารนำหนา ชื่อวา ส.ท.นิยม รักเสนาะ
พนักงานราชการ ตำแหนงพิทักษ[ปาอยูที่ลำปาง แตถูกซัดทอดลงมาคุมงาน และอยูรวมขบวนการทำไมทางภาคอีสาน
ตรวจสอบประวัติ พบวาเคยถูกสั่งยายจากการตกเป;นผูตองสงสัย พัวพันกลุมคาไมขามชาติ ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไมแสดงตัว
ติดตอไดแลวแตอางทองเสีย มาใหปากคำไมได
ดวยสภาพปาที่สมบูรณ[ พบไมเกาแกอายุนับรอยปXกระจายอยูทั่วบริเวณ จึงมีการตั้งคำถามไปที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม หรือ สปก. ถึงเงื่อนไขหลักเกณฑ[ การประกาศเขต ในพื้นที่ปาสงวนฯ กรมปาไม ประสานกับนายอำเภอเทพสถิต
เฝPาระวังไมที่เหลือ ดำเนินกับผูเกี่ยวของ อาจ และอาจเสนอเรื่องพิจารณาเพิกถอนสปก.ทั้งหมด ดูจากพิกัดพบวาครอบคลุม
พื้นที่ปาสมบูรณ[เป;นบริเวณกวาง จากชัยภูมิ ชุดพยัคฆ[ไพร รวมกับศปป.4 กอ.รมน. ขยายผลตอเนื่องไปที่วิเชียรบุรี ที่
เพชรบูรณ[ หลังการขาวจากอำเภอตนทาง พบความเคลื่อนไหว มีไมประดูยักษ[ล็อตใหญลักษณะเดียวกับที่เจอในอ.เทพสถิต
เคลื่อนยายมาที่โรงเลื่อย และชายคนนี้คือเจาของ
เจาของโรงเลื่อยพยายามอธิบาย โดยอางวาไดมาจากที่กรรมสิทธิ์ แตจากการตรวจสอบและดูจากขนาดของไม พบวามีหลาย
สวนที่นาสงสัยวาอาจไดมาโดยมิชอบ นอกจากนี้ยังพบวาไมบางสวน เชื่อมโยงกับกลุมผูคาชาวจีน ที่เริ่มสนใจไมประดู ที่มีอยู
ตามหัวไรปลายนา ในปา และที่ สปก.
https://ch3thailandnews.bectero.com/news/228406
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พบพื้นที่ปาสงวนฯ บนเขารอน ถูกบุกรุกแผวถาง จ.สุราษฎร[ธานี
วันที่ 25 ม.ค. 2564
ชุดพยัคฆ[ไพร รวมกับ กอ.รมน. ภาค4 พื้นที่เกาะสมุย เขาตรวจสอบพื้นที่ปาตนน้ำ หลังชาวบานรองเรียนวา พบการบุกรุก
แผวถางเพื่ออยูอาศัย
ชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค4 พื้นที่เกาะสมุย รวมกับ เจาหนาที่หนวยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ[ไพร กรมปาไม เขา
ตรวจสอบที่ดินบริเวณเขารอน หมู 2 ตำบลแมน้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร[ธานี เนื้อที่ 4,965 ไร ครอบคลุม 6 ตำบล
ซึ่งเจาของธุรกิจโรงแรมแหงหนึ่งบริจาคใหทางราชการ เพื่ออนุรักษ[ไวเป;นปาตนน้ำและปาชุมชน จากการตรวจสอบพบวา
ถนนทางขึ้นเขาซึ่งเป;นถนนสาธารณะของเทศบาลนครเกาะสมุย กอสรางโดยงบประมาณจากโครงการไทยเขมแข็ง มีการนำ
ทางมะพราวและลวดหนามมาป>ดกั้น พรอมติดปPายวาเป;นที่ดินสวนบุคคลหามบุกรุก เจาหนาที่ชุดปฏิบัติจึงประสานเทศบาล
นครเกาะสมุยใหเขามาตรวจสอบและเอาผิดกับผูที่เขามาป>ดกั้นถนนตอไป
จากการเขาตรวจสอบบนเขารอน พบวามีที่ดิน 3 แปลงที่เจาหนาที่ปาไมเคยแจงความดำเนินคดีไปแลว แตยังมีการกระทำผิด
บุกรุกแผวถางอยางตอเนื่องโดยไมเกรงกลัวกฎหมาย โดยแปลงที่ 1 อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาน้ำตกหินลาด แปลงที่ 2
อยูในเขตปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 และแปลงที่ 3 อยูในเขตปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 แตการ
ตรวจสอบในครั้งนี้ไมพบผูกระทำความผิด
สำหรับที่ดินบริเวณดังกลาว เจาของธุรกิจโรงแรมแหงหนึ่ง ไดทำหนังสือแสดงเจตนารมณ[ในการนำที่ดินที่ครอบครอง 4,965
ไร มอบใหเป;น "ปาชุมชน" ของชาวเกาะสมุย แตกลับมีชาวบานบางรายที่เคยขายที่ดินใหกับเจาของธุรกิจโรงแรมดังกลาว
กลับเขามาครอบครองพักอาศัย และแผวถางปาเพื่อสรางบาน ปลูกพืชผลอาสิน ซึ่งเจาหนาที่ชุดตรวจสอบจะดำเนินการ
ขยายผล ตรวจยึด และติดตาม ผูบุกรุกมาดำเนินคดีทางกฎหมายตอไป
https://news.ch7.com/detail/463510

ปลดล็อก อนุญาตตัดไมหวงหามในที่ดิน ส.ป.ก.
วันที่ 24 ม.ค. 2564
หลังจากที่รัฐบาลไดแกไข พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 โดยการปลดล็อกมาตรา 7 ทำใหไมทุกชนิดที่ขึ้นบนที่ดิน
กรรมสิทธิ์ สามารถตัด หรือโคนได โดยไมตองแจงเจาหนาที่ เชน ไมสัก ไมมะคา ไมพะยูง
ซึ่งนอกจากที่ดินกรรมสิทธิ์ ลาสุด รัฐบาล โดยกรมปาไม ไดปลดล็อกรอบ 2 อนุญาตใหประชาชน ตัดหรือโคนไมหวงหามบน
ที่ดิน ส.ป.ก. เพื่อนำไปใชประโยชน[หรือใชเป;นหลักทรัพย[ค้ำประกัน โดยไมตองขออนุญาตเจาหนาที่ไดเชนกัน แตมีเงื่อนไข
คือ ไมหวงหามที่จะตัด ตองเป;นไมที่ปลูกเองเทานั้น
ทั้งนี้ ไดแนะนำประชาชน ที่สนใจปลูกและตัดไมหวงหามบนที่ดินกรรมสิทธิ์และที่ดิน ส.ป.ก. ใหลงทะเบียนกับกรมปาไม เพื่อ
ความสะดวก หากมีเจาหนาที่ขอตรวจสอบ
https://news.ch7.com/detail/463288

Green Report : ไมจากปาใครครอบครองผิดกฎหมาย
วันที่ 25 ม.ค. 2564
เจาหนาที่ปาไมเอาผิด นายไชย[พล วิภา หรือ “ลุงพล” บานกกกอก จังหวัดมุกดาหาร ครอบครองไมมะคาแต ไมหวงหามโดย
ไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติปาไม 2484 หลังมีการรองเรียนใหเขาตรวจสอบไมที่ศาลเจาแมตะเคียน จึงมีความผิด
ตามมาตรา 69 มีโทษจำคุกไมเกิน 5 ปX หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท และการกลาวอางวาลอยน้ำมา ไมสามารถนำมาเป;น
หลักฐานได และหากสอบสวนพบวามีการเขาไปตัดในปาจะยิ่งมีความผิดอีกคดี เจาหนาที่ย้ำวา ความเขาใจสำหรับกรณีอื่นๆ
วาไมทุกชนิดหากอยูในพื้นที่ปาถือเป;นไมหวงหามตองขออนุญาตทำไม
สวนกรณีไมตะเคียน หรือไมที่มีการบูชากันตามวัด หรือพื้นที่สถานที่ตางๆ โดยหลักการแลวหากมีการครอบครองไมหวงหาม
จะตองแจงการครอบครอง หากไมมีที่มาที่ไปไมถูกตอง แตเจาหนาที่คงไมเขาไปตรวจสอบหากไมไดรับการรองเรียนหรือชี้เปPา
มา เพื่อความเป;นธรรมของผูครอบครอง
ที่ผานมา กรมปาไม ไดปลดล็อกไมหวงหามตามมาตรา 7 ซึ่งเดิมไมในที่ดินกรรมสิทธิ์ เชน ไมสัก ไมยาง ตองขออนุญาต แต
ปqจจุบันไมตองขออนุญาตถาหากอยูในที่ดินกรรมสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงการตัดและการแปรรูปดวย
ชัดเจนแลววา การครอบครองไมในปqจจุบัน สังเกตงายๆ วามาจากปาหรือมาจากที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง ไมมาจากปาไมวา
ชนิดใดก็ตามหากไมไดรับอนุญาตมีความผิดแนนอน... เพราะปqญหาสิ่งแวดลอมรอไมได
https://news.ch7.com/detail/463455

