สรุปขาวประจําในวันที่ 11 ก.พ. 64

ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ
-

ภาพขาว: คอลัมน สังคมสยามรัฐ: ฟนฟูพื้นที่สีเขียว(สยามรัฐ 11 กุมภาพันธ 2564 หนา 4)
"สิระ"ไดทีบี้"เสรีพิศุทธ" แจงคดีทาเทียบเรือรุกเจาพระยา(ผูจัดการรายวัน 360o 11 กุมภาพันธ 2564 หนา 10)
'สิระ'เอาคืน'เสรีพิศุทธ' ลุยสอบคดีบานพักรุกล้ํา (สยามรัฐ 11 กุมภาพันธ 2564 หนา 3)
"สิระ"จองเวร"เสรีพิศุทธ"ไลบี้เรียกแจงกมธ.ปมสรางบานรุก(โพสตทูเดย 11 กุมภาพันธ 2564)
คอลัมน กวนน้ําใหใส: ทาเรือบานริมน้ํา กับอดีตบิ๊กตํารวจ(แนวหนา 11 กุมภาพันธ 2564 หนา 5)
ปปช.แถลงยิบคดีปารีณา ยันผิดจริยธรรมรายแรง ตองพนสส.ถาศาล(มติชน 11 กุมภาพันธ 2564 หนา 1,10)
NACC throws ethics book at Pareena (Bangkok Post 11 กุมภาพันธ 2564 หนา 3)
ตรวจอาคารชุด รุกปาอางนส.3(ไทยรัฐ 11 กุมภาพันธ 2564 หนา 1,12)
DSIตรวจที่ดินปาสงวนจ.เพชรบุรี(สยามรัฐ 11 กุมภาพันธ 2564 หนา 10)
อธิบดีDSIตรวจสอบโครงการสรางคอนโดฯลม หลอกขายตางชาติ(ผูจัดการรายวัน 360o 11 กุมภาพันธ 2564 หนา 11)
ภาพขาว: ตรวจสอบ (มติชน 11 กุมภาพันธ 2564 หนา 8)
ภาพขาว: ตรวจเยี่ยม (เดลินิวส 11 กุมภาพันธ 2564 หนา 10)
ภาพขาว: ระวังไฟปา (มติชน 11 กุมภาพันธ 2564 หนา 9)

ขาวเว็บไซต
"กรมปาไม" แจงความเอาผิดทาเทียบเรือบานพัก "เสรีพิศุทธ" ผิด พ.ร.บ.ปาไม รุกล้ําลําน้(Nation22
ํา
10 กุมภาพันธ 2564)
https://www.nationtv.tv/main/content/378815587
“กรมปาไม” แจงเอาผิดทาเทียบเรือบานพัก“เสรีพิศุทธ” ผิด พ.ร.บ.ปาไม รุกล้ําลําน้ํา(ผูจัดการออนไลน 10 กุมภาพันธ 2564)
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000013275
"กรมปาไม" แจงเอาผิดทาเรือบาน “เสรีพิศุทธ” ผิดพ.ร.บ.ปาไม (ไทยพีบีเอส 10 กุมภาพันธ 2564)
https://news.thaipbs.or.th/content/301275
"สิระ"เอาคืนสอบคดีทาเรือบาน "เสรีพิศุทธ" รุกแมน้ํา-ปาไม (เดลินิวส 10 กุมภาพันธ 2564)
https://www.dailynews.co.th/politics/824575
‘สิระ’ สอบคดีบานพัก ‘เสรีพิศุทธ’ จอเรียกแจง กมธ.กม. แซะประธาน กมธ.ป.ป.ช.ดูบานหลังนี้ดวย
(มติชน 10 กุมภาพันธ 2564)
https://www.matichon.co.th/politics/news_2571902
“สิระ”เอาคืนสอบคดีบาน”เสรีพิศุทธ”เตรียมเรียกแจง กมธ.กม.พรอมชวนรวม 2 คณะตรวจหาความจริง
(สยามรัฐ 10 กุมภาพันธ 2564)
https://siamrath.co.th/n/218969
"ปารีณา" สอพนเกาอี้ ส.ส.ปมรุกปาสงวนกวา 711 ไร (ไทยพีบีเอส 10 กุมภาพันธ 2564)
https://news.thaipbs.or.th/content/301298
ป.ป.ช.แถลงฟน "ปารีณา" เปดขอมูลรุกปากวา 700 ไร ผิดจริยธรรมรายแรง! (ขาวสด 10 กุมภาพันธ 2564)
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_5923622
ไมรอด! “ปารีณา” สอพนเกาอี้ ส.ส.คดีรุกปา ป.ป.ช.ฟนผิดจริยธรรมรายแรง (ฐานเศรษฐกิจ 10 กุมภาพันธ 2564)
https://www.thansettakij.com/content/politics/468186
ตรวจอาคารชุด รุกปาอาง น.ส.3 (ไทยรัฐ 11 กุมภาพันธ 2564)
https://www.thairath.co.th/news/local/central/2030324

DSIอึ้ง!ไมมีการกอสราง ตางชาติถูกหลอกซื้อคอนโดในที่ดินปาสงวน (เดลินิวส 11 กุมภาพันธ 2564)
https://www.dailynews.co.th/regional/824688
ดีเอสไอลุยโครงการ เพชรบุรีปารค พบรุกปา-บริษัทดัง หลอกขายตางชาติ จอดําเนินคดี (มติชน 10 กุมภาพันธ 2564)
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2571511
ยะลาสนธิกําลัง บุกจับมอดไมลักลอบตัดโคนไม บนเทือกเขาสันกาลาคีรี (บานเมือง 10 กุมภาพันธ 2564)
https://www.banmuang.co.th/news/crime/222611
มอดไมลักลอบตัดโคนไม บนเทือกเขาสันกาลาคีรีชายแดนไทย-มาเลเซียพื้นที่ตนน้ําคลองคอกชาง แมน้ําปตตานี
(สยามรัฐ 10 กุมภาพันธ 2564)
https://siamrath.co.th/n/218884
แกงมอดไมรุกปา! ลอบโคนไมใหญบนเทือกเขาสันกาลาคีรี ชายแดนไทย-มาเลเซีย (แนวหนา 10 กุมภาพันธ 2564)
https://www.naewna.com/local/551668
จนท.สํานักงานทรัพยากรปาไมที่ 1 เดินหนารื้อมอนใจโฮมสเตย บนดอยมอนแจมแหลงทองเที่ยวชื่อดัง เผยเปนรายที่ 9
แลวที่ถูกรื้อถอน สวนที่เหลือเรงดําเนินคดี (เชียงใหมนิวส 10 กุมภาพันธ 2564)
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1578911/

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/สังคมสยามรัฐ
วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 71
ฉบับที่: 24482
Col.Inch: 21.18 Ad Value: 18,003
ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว

รหัสข่าว: C-210211021007(11 ก.พ. 64/03:18)

หน้า: 4(ซ้าย)
PRValue (x3): 54,009

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ในประเทศ
วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 3365
หน้า: 10(กลาง)
Col.Inch: 63.06 Ad Value: 94,590
PRValue (x3): 283,770
หัวข้อข่าว: "สิระ"ได้ทีบี้"เสรีพิศุทธ์" แจงคดีท่าเทียบเรือรุกเจ้าพระยา

รหัสข่าว: C-210211040045(11 ก.พ. 64/06:11)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ในประเทศ
วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 3365
หน้า: 10(กลาง)
Col.Inch: 63.06 Ad Value: 94,590
PRValue (x3): 283,770
หัวข้อข่าว: "สิระ"ได้ทีบี้"เสรีพิศุทธ์" แจงคดีท่าเทียบเรือรุกเจ้าพระยา

รหัสข่าว: C-210211040045(11 ก.พ. 64/06:11)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 71
ฉบับที่: 24482
หน้า: 3(ซ้าย)
Col.Inch: 24.92 Ad Value: 21,182
PRValue (x3): 63,546
หัวข้อข่าว: 'สิระ'เอาคืน'เสรีพิศุทธ์' ลุยสอบคดีบ้านพักรุกล้ำที่ดิน'แม่น้ำเจ้าพระยา'

รหัสข่าว: C-210211021004(11 ก.พ. 64/03:15)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:17 Site Value: 50,000
หัวข้อข่าว: "สิระ"จองเวร"เสรีพิศุทธ์"ไล่บี้เรียกแจงกมธ.ปมสร้างบ้านรุกเจ้าพระยา

รหัสข่าว: I-I210211000019

Rating:
PRValue (x3) 150,000

หน้า: 1/3

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:17 Site Value: 50,000
หัวข้อข่าว: "สิระ"จองเวร"เสรีพิศุทธ์"ไล่บี้เรียกแจงกมธ.ปมสร้างบ้านรุกเจ้าพระยา

รหัสข่าว: I-I210211000019

Rating:
PRValue (x3) 150,000

หน้า: 2/3

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:17 Site Value: 50,000
หัวข้อข่าว: "สิระ"จองเวร"เสรีพิศุทธ์"ไล่บี้เรียกแจงกมธ.ปมสร้างบ้านรุกเจ้าพระยา

รหัสข่าว: I-I210211000019

Rating:
PRValue (x3) 150,000

หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น
วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 14533
หน้า: 5(บน)
Col.Inch: 114.54 Ad Value: 103,086
PRValue (x3): 309,258
คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ท่าเรือบ้านริมน้ำ กับอดีตบิ๊กตำรวจ

รหัสข่าว: C-210211005054(11 ก.พ. 64/06:10)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น
วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 14533
หน้า: 5(บน)
Col.Inch: 114.54 Ad Value: 103,086
PRValue (x3): 309,258
คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ท่าเรือบ้านริมน้ำ กับอดีตบิ๊กตำรวจ

รหัสข่าว: C-210211005054(11 ก.พ. 64/06:10)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น
วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 14533
หน้า: 5(บน)
Col.Inch: 114.54 Ad Value: 103,086
PRValue (x3): 309,258
คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ท่าเรือบ้านริมน้ำ กับอดีตบิ๊กตำรวจ

รหัสข่าว: C-210211005054(11 ก.พ. 64/06:10)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 3/4

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น
วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 14533
หน้า: 5(บน)
Col.Inch: 114.54 Ad Value: 103,086
PRValue (x3): 309,258
คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ท่าเรือบ้านริมน้ำ กับอดีตบิ๊กตำรวจ

รหัสข่าว: C-210211005054(11 ก.พ. 64/06:10)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 4/4

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15677
หน้า: 1(บน), 10
Col.Inch: 121.42 Ad Value: 188,201
PRValue (x3): 564,603
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: ปปช.แถลงยิบคดีปารีณา ยันผิดจริยธรรมร้ายแรง ต้องพ้นสส.ถ้าศาลรับคดี เอ๋ปรึกษาทนาย...

รหัสข่าว: C-210211020041(11 ก.พ. 64/04:55)

หน้า: 1/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15677
หน้า: 1(บน), 10
Col.Inch: 121.42 Ad Value: 188,201
PRValue (x3): 564,603
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: ปปช.แถลงยิบคดีปารีณา ยันผิดจริยธรรมร้ายแรง ต้องพ้นสส.ถ้าศาลรับคดี เอ๋ปรึกษาทนาย...

รหัสข่าว: C-210211020041(11 ก.พ. 64/04:55)

หน้า: 2/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15677
หน้า: 1(บน), 10
Col.Inch: 121.42 Ad Value: 188,201
PRValue (x3): 564,603
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: ปปช.แถลงยิบคดีปารีณา ยันผิดจริยธรรมร้ายแรง ต้องพ้นสส.ถ้าศาลรับคดี เอ๋ปรึกษาทนาย...

รหัสข่าว: C-210211020041(11 ก.พ. 64/04:55)

หน้า: 3/3

Bangkok Post
Circulation: 70,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/NATIONAL
Date: Thursday 11 February 2021
Volume: No: Col.Inch: 27.21 Ad Value: 38,094
Headline: NACC throws ethics book at Pareena

News ID: C-210211001020 (11 Feb 21/05:26)

Page: 3(Left)
PRValue (x3): 114,282

Clip: Full Color

Page: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23032
Col.Inch: 62.91 Ad Value: 138,402
หัวข้อข่าว: ตรวจอาคารชุด รุกป่าอ้างนส.3

รหัสข่าว: C-210211009065(11 ก.พ. 64/03:58)

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12
PRValue (x3): 415,206

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23032
Col.Inch: 62.91 Ad Value: 138,402
หัวข้อข่าว: ตรวจอาคารชุด รุกป่าอ้างนส.3

รหัสข่าว: C-210211009065(11 ก.พ. 64/03:58)

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12
PRValue (x3): 415,206

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 3365
หน้า: 11(กลาง)
Col.Inch: 50.37 Ad Value: 60,444
PRValue (x3): 181,332
หัวข้อข่าว: อธิบดีDSIตรวจสอบโครงการสร้างคอนโดฯลม หลอกขายต่างชาติ

รหัสข่าว: C-210211040017(11 ก.พ. 64/04:08)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 3365
หน้า: 11(กลาง)
Col.Inch: 50.37 Ad Value: 60,444
PRValue (x3): 181,332
หัวข้อข่าว: อธิบดีDSIตรวจสอบโครงการสร้างคอนโดฯลม หลอกขายต่างชาติ

รหัสข่าว: C-210211040017(11 ก.พ. 64/04:08)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15677
Col.Inch: 13.66 Ad Value: 15,026
ภาพข่าว: ตรวจสอบ

รหัสข่าว: C-210211020081(11 ก.พ. 64/05:16)

หน้า: 8(บน)
PRValue (x3): 45,078

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/ภูมิภาค
วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26054
Col.Inch: 12.86 Ad Value: 27,006
ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม

รหัสข่าว: C-210211035065(10 ก.พ. 64/08:41)

หน้า: 10(ล่างขวา)
PRValue (x3): 81,018

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15677
Col.Inch: 13.92 Ad Value: 21,576
ภาพข่าว: ระวังไฟป่า

รหัสข่าว: C-210211038068(10 ก.พ. 64/08:24)

หน้า: 9(บน)
PRValue (x3): 64,728

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

"กรมป่าไม้" แจ้งความตํารวจ ปทส.เอาผิดท่าเทียบเรือบ้านพัก "เสรีพิศุทธ์" ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ฐานก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือ
ครอบครองป่าเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เผยพบชื่อ "พล.ต.ท.เสรี เตมียเวส" เป็นผู้ขออนุญาต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สํานักงานตํารวจป่าไม้ นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผอ.ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
กรมป่าไม้เดินทางเข้าแจ้งความกล่าวโทษการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกติดต่อโฉนดที่ดินเลขที่ 4295
ต.บางกระบือ อ.บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ที่กระทําผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน "ก่อสร้างหรือยึดถือ
หรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต" ต่อ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส.
ทั้งนี้นายอดิศรกล่าวว่า เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้พร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.1บก.ปทส.ได้ตรวจสอบกรณีการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่ง
แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตามที่ได้รับการประสานจาก สน.บางโพ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ใน 2 ประเด็นคือ
1. การปลูกสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวต้องขออนุญาตอธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่หากต้องขออนุญาตแล้ว ได้มีการขออนุญาตต่ออธิบดี
กรมป่าไม้หรือไม่และอยู่ภายใต้บังคับตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 หรือไม่ อย่างไร และ
2.การปลูกสร้างท่าเทียบเรือล่วงล้ําแม่น้ําที่เกิดเหตุดังกล่าวเป็นการปลูกสร้างเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนหรือผู้อื่นในที่
สาธารณประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 หรือไม่อย่างไร

ทางท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ยังกล่าวอีกว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน พบว่าท่าเทียบเรือดังกล่าวมีใบอนุญาตให้
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ําใบอนุญาตเลขที่ 18/2544 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2544 ออกตามความในมาตรา 117 แห่งพ.ร.บ.การเดินเรือ
พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การเดินเรือฯ (ฉบับ 14)พ.ศ. 2535 มีขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส และมีขอบเขตขนาด
ความกว้าง 10.35 เมตร ความยาว21.35 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ 0-0-55.24 ไร่ และจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว

พบว่ า มี ท่ า เที ย บเรื อ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น อยู่ จ ริ ง โดยทางเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ จ อดเรื อ ลอยลํ า บริ เ วณข้ า งเคี ย งท่ า เที ย บเรื อ ดั ง กล่ า ว
เพื่ อ ตรวจสอบค่า พิ กั ด พบเป็ น ตํ าแหน่ ง เดี ย วตรงกั บ แบบเอกสารคํ า ขออนุ ญ าตก่ อสร้ า งสิ่ งล่ ว งล้ํ าลํ า น้ํ า ที่ ยื่น ต่ อ กรมเจ้ า ท่ า
ตามใบอนุญาต เลขที่ 18/2544 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2544 ในปี 2544 อีกทั้งเมื่อตรวจสอบพบชื่อผู้ขออนุญาตระบุเป็น พล.ต.อ.เสรี
พิศุทธ์ เตมียเวส ในขณะนั้น จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าในปี 2544 ยังไม่ปรากฏการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือแต่อย่างใด และต่อมาปี 2545-2546 พบการก่อสร้างท่าเทียบเรือแล้ว และภาพถ่ายปี 2563 ยังปรากฏท่าเทียบเรือ
ดังกล่าว จึงเป็นการยึดถือหรือครอบครองมาอย่างต่อเนื่องตามข้อกฎหมาย ถือว่ามีความผิดเนื่องจากไม่ได้ขออนุญาตตาม พ.ร.บ.
ป่าไม้ พ.ศ. 2484มาตรา 54 ฐาน "ก่อสร้าง หรือยึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต" ต้องระวาง
โทษตามมาตรา 72 ตรี
ผู้สื่อข่าวยังรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ทางด้านนายอดิศรได้มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ แย้มสะอาด เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน
นําบันทึกแจ้งความกล่าวโทษพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน บก.ปทส. และมอบหมายให้
นายคม ศรีสวัสดิ์ผอ.ป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง เป็นพยาน

“กรมป่าไม้”

แจ้งความตํารวจ ปทส.เอาผิดท่าเทียบเรือบ้าน “เสรีพิศุทธ์” ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ฐานก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือ
ครอบครองป่าเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เผยพบชื่อ “พล.ต.ท.เสรี เตมียเวส” เป็นผู้ขออนุญาต
เมื่อวันที่ 9 ก.พ. รายงานข่าวแจ้งว่า ที่สํานักงานตํารวจป่าไม้ นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ
พิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สํานักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เดินทางเข้าแจ้งความกล่าวโทษการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ติดต่อ
โฉนดที่ดินเลขที่ 4295 ต.บางกระบือ อ.บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ที่กระทําผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54
ฐาน “ก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต” ต่อ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส.
ทั้งนี้ นายอดิศรกล่าวว่า เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้พร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.1 บก.ปทส.ได้ตรวจสอบกรณีการก่อสร้างท่าเทียบเรือริม
ฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตามที่ได้รับการประสานจาก สน.บางโพ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ใน 2 ประเด็น คือ
1. การปลูกสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวต้องขออนุญาตอธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่ หากต้องขออนุญาตแล้ว ได้มีการขออนุญาตต่ออธิบดี
กรมป่าไม้หรือไม่ และอยู่ภายใต้บังคับตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 หรือไม่ อย่างไร และ 2. การปลูกสร้างท่าเทียบเรือล่วงล้ํา
แม่น้ําที่เกิดเหตุดังกล่าวเป็นการปลูกสร้างเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนหรือผู้อื่นในที่สาธารณประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.
2484 หรือไม่อย่างไร
โดยอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน พบว่าท่าเทียบเรือดังกล่าวมีใบอนุญาตให้ปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล้ําลําน้ํา ใบอนุญาตเลขที่ 18/2544 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2544 ออกตามความในมาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือ พ.ศ.
2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การเดินเรือฯ (ฉบับ 14) พ.ศ. 2535 มีขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส และมีขอบเขตขนาดความ
กว้าง 10.35 เมตร ความยาว 21.35 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ 0-0-55.24 ไร่ และจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบว่ามีท่าเทียบเรือ

ดังกล่าวข้างต้นอยู่จริง โดยทางเจ้าหน้าที่ได้จอดเรือลอยลําบริเวณข้างเคียงท่าเทียบเรือดังกล่าวเพื่อตรวจสอบค่าพิกัด พบเป็น
ตําแหน่งเดียวตรงกับแบบเอกสารคําขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา ที่ยื่นต่อกรมเจ้าท่า ตามใบอนุญาต เลขที่ 18/2544 ลง
วันที่ 5 มี.ค. 2544 ในปี 2544 อีกทั้งเมื่อตรวจสอบพบชื่อผู้ขออนุญาตระบุเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ในขณะนั้น
จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า ในปี 2544 ยังไม่ปรากฏการก่อสร้างท่าเทียบเรือแต่อย่างใด และ
ต่อมาปี 2545-2546 พบการก่อสร้างท่าเทียบเรือแล้ว และภาพถ่ายปี 2563 ยังปรากฏท่าเทียบเรือดังกล่าว จึงเป็นการยึดถือหรือ
ครอบครองมาอย่างต่อเนื่อง ตามข้อกฎหมายถือว่ามีความผิดเนื่องจากไม่ได้ขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54
ฐาน “ก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต” ต้องระวางโทษตามมาตรา 72 ตรี
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า นายอดิศรได้มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ แย้มสะอาด เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน นําบันทึกแจ้งความ
กล่าวโทษพร้อมเอกสารหลักฐาน เป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน บก.ปทส. และมอบหมายให้นายคม ศรีสวัสดิ์
ผอ.ป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง เป็นพยาน

นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าแจ้งความกล่าวโทษต่อ บก.ปทส. เอาผิดพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรี
รวมไทย ข้อหาการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก บุกรุกก่อสร้างครอบครองป่า ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ 2484
โดยไม่ได้รับอนุญาต
วานนี้ (9 ก.พ.2564) นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าแจ้งความกล่าวโทษที่กองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) กรณีพล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย
การก่ อ สร้ า งท่ า เที ย บเรื อ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ํ า เจ้ า พระยาฝั่ ง ตะวั น ออก ติ ด กั บ โฉนดที่ ดิ น เลขที่ 4295 ต.บางกระบื อ บางซื่ อ
กรุงเทพมหานคร บุกรุกป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484 มาตรา 54 ฐานก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อนหน้านี้กรมป่าไม้ ร่วมกับหลายหน่วยงานตรวจสอบการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาบ้าน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์
ตามที่ได้รับการประสานจากสถานีตํารวจนครบาลบางโพ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ ลงวันที่ 16 ก.ย.2563 เพื่อร่วมตรวจสอบที่
เกิดเหตุและสอบปากคําในคดีอาญาใน 2 ประเด็น คือ การปลูกสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวต้องขออนุญาตอธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่
หากต้องขออนุญาตแล้ว ได้มีการขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่ และอยู่ภายใต้บังคับตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 หรือไม่
อย่างไร นอกจากนี้ การปลูกสร้างท่าเทียบเรือล่วงล้ําแม่น้ําที่เกิดเหตุดังกล่าวเป็นการปลูกสร้างเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตน
หรือผู้อื่นในที่สาธารณประโยชน์ ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 หรือไม่ อย่างไร
คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่ส่งมาพร้อมหนังสือสถานีตํารวจ นครบาลบางโพ พบว่าท่า
เทียบเรือดังกล่าว มีใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา ใบอนุญาตเลขที่ 18/2544 ลงวันที่ 9 มี.ค.2544 ออกตามความ
ในมาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือ(ตรวจสอบพบชื่อผู้ขออนุญาตระบุชื่อ พล.ต.ท.เสรี เตมียเวส ในขณะนั้น พ.ศ.2456 ซึ่ง

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.การเดินเรือฯ (ฉบับ 14) พ.ศ.2535 มีขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส และมีขอบเขตขนาดความกว้าง 10.35
เมตร ความยาว 21.35 เมตร คิดเป็นเนื้อที่ 0-0-55.24 ไร่
จากนั้นได้โดยสารเรือพาหนะของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ล่องไปตามแม่น้ําเจ้าพระยาจนถึงบริเวณพื้นที่ที่จะดําเนินการ
ตรวจสอบ ตรวจพบมีท่าเทียบเรือดังกล่าวข้างต้นอยู่จริง ตรวจสอบค่าพิกัด พบเป็นตําแหน่งเดียวตรงกับแบบเอกสารคําขอ
อนุญาตก่อสร้างสิ่งลวงล้ําลําน้ํา ที่ยื่นต่อกรมเจ้าท่า ตามใบอนุญาต เลขที่ 18/2544 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2544

ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า การกระทําดังกล่าวข้างต้นเป็นการกระทําผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน “ก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต” ต้องระวาง
โทษตามมาตรา 72 ตรี คณะเจ้าหน้าที่ได้มอบหมาย นายธีรวัฒน์ แย้มสะอาด เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน นําบันทึกแจ้งความ
กล่าวโทษ พร้อมเอกสารหลักฐาน เป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนปทส. และมอบหมายให้นายคม ศรีสวัสดิ์
ผู้อํานวยศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง เป็นพยาน

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า ที่ประชุม กมธ.ได้พิจารณากรณีบ้านพักของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมีย
เวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้กระทําความผิดรุกล้ําแม่น้ําและ พ.ร.บ.ป่าไม้ จากการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันออก ติดกับโฉนดที่ดินเลขที่ 4295 บางกระบือ บางซื่อ กทม. โดยได้มีรองอธิบดีกรมป่าไม้ กรมเจ้าท่า สํานักงานเขตดุสิต
และกรมที่ดินของเขตดุสิต มาชี้แจงต่อกรรมาธิการ
นายสิระ กล่าวต่อว่า ทางรองอธิบดีกรมป่าไม้ และกรมเจ้าท่า กล่าวในที่ประชุมว่า ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบ้านหลัง
ดังกล่าว โดยกรมป่าไม้ ชี้แจงว่า เป็นการบุกรุกป่ าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484 มาตรา 54 ฐานก่ อสร้าง หรือยึดถือ หรือ
ครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทําเกินกว่าที่ขออนุญาต โดยทางกรมเจ้าท่า ระบุว่า บ้านหลังนี้สร้าง
ล้ําออกมา 7 เมตร ซึ่งไม่ตรงกับใบขออนุญาต และคดีนี้อยู่ในความสนใจจากประชาชนว่า เพราะเป็นบ้านคนใหญ่โต หรือเป็นผู้
ทรงเกรียติ ถึงสามารถทําอะไรผิดกฎหมายก็ได้ ใช่หรือไม่
“ผมขอกราบเรียนเชิญผู้ถูกร้องอย่าง

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ให้เข้ามาชี้แจงต่อ กมธ. เพื่อคลายความสงสัยจากประชาชนว่าบ้านหลังนี้
ถูกกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะได้เป็นโอกาสให้ได้ชี้แจงความบริสุทธิ์ของตัวเอง และตนก็พร้อมจะให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ฝากไป
ถึงประธานกรรมาธิการ ป.ป.ช.ว่า เห็นตรวจสอบคนอื่นเยอะ ช่วยไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ด้วย หรือจะประชุมกรรมาธิการร่วมกัน
2 คณะก็ได้ จะได้ช่วยกันทํางาน” นายสิระ กล่าว
โดยนายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะเลขาธิการ กมธ. กล่าวว่า ผู้กํากับ สน.บางโพ รายงานต่อที่
ประชุมว่า มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์ เช่น กรมเจ้าท่า กรมป่าไม้ และบุคคลธรรมดา โดย กมธ. บางท่านมีการติติงว่า เป็นเรื่องของ
การดิสเครดิต ซึ่งนายสิระชี้แจงว่า วาระของเรื่องนี้ถูกบรรจุไว้ตามลําดับขั้นตอน ซึ่งอยู่ในช่วงนี้พอดี ไม่ได้มีเจตนาจะดิสเครดิตกัน

‘สิระ’

เอาคืนสอบคดีบ้านพัก ‘เสรีพิศุทธ์’ จ่อเรียกแจง กมธ.กฎหมายฯ พร้อมให้ความเป็นธรรม แซะ ฝากประธาน กมธ.ป.ป.ช.
สอบบ้านหลังนี้ด้วย
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (กมธ.) ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน แถลงถึงกรณีบ้านของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.
บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย (สร.) ได้กระทําความผิดรุกล้ําแม่น้ําและ พ.ร.บ.ป่าไม้ จากการก่อสร้างท่าเทียบเรือริม
ฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ติดกับโฉนดที่ดินเลขที่ 4295 ต.บางกระบือ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยได้มีรองอธิบดีกรมป่าไม้
กรมเจ้าท่า สํานักงานเขตดุสิต และกรมที่ดินของเขตดุสิต มาชี้แจงต่อ กมธ.
นายสิระกล่าวว่า รองอธิบดีกรมป่าไม้และกรมเจ้าท่ากล่าวในที่ประชุมว่าได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว โดยกรม
ป่าไม้ชี้แจงว่าเป็นการบุกรุกป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484 มาตรา 54 ฐานก่อสร้าง หรือยึดถือ หรือครอบครองป่า เพื่อตนเอง
หรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทําเกินกว่าที่ขออนุญาต โดยทางกรมเจ้าท่าระบุว่าบ้านหลังนี้สร้างล้ําออกมา 7 เมตร ซึ่งไม่ตรง
กับใบขออนุญาต และคดีนี้อยู่ในความสนใจจากประชาชน เพราะเป็นบ้านคนใหญ่คนโต หรือเป็นผู้ทรงเกียรติ ถึงสามารถทําอะไร
ผิดกฎหมายก็ได้ ใช่หรือไม่
“ผมขอกราบเรียนเชิญผู้ถูกร้องอย่าง

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ให้เข้ามาชี้แจงต่อ กมธ. เพื่อคลายความสงสัยจากประชาชนว่าบ้านหลังนี้
ถูกกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะได้เป็นโอกาสให้ได้ชี้แจงความบริสุทธิ์ของตัวเอง และผมก็พร้อมจะให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
“ฝากไปถึ ง ประธาน

กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) ว่า เห็นตรวจสอบคนอื่นเยอะ ช่วยไป
ตรวจสอบบ้านหลังนี้ด้วย หรือจะประชุมกรรมาธิการร่วมกัน 2 คณะก็ได้ จะได้ช่วยกันทํางาน” นายสิระกล่าว

นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะเลขานุการกมธ. กล่าวว่า ผู้กํากับ สน.บางโพ รายงานต่อที่
ประชุมว่า มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์ เช่น กรมเจ้าท่า กรมป่าไม้ และบุคคลธรรมดา โดย กมธ.บางคนติติงว่าเป็นเรื่องของการดิส
เครดิต พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งนายสิระชี้แจงว่าเป็นเรื่องของการร้องเรียน และวาระนี้ถูกบรรจุไว้
ตามลําดับขั้นตอน ซึ่งอยู่ในช่วงนี้พอดี ไม่ได้มีเจตนาจะดิสเครดิตกัน

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.เวลา 14.00 น.ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิกาา
กฎหมาย สภาฯ กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมาธิการได้พิจารณากรณีบ้านของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย
ได้กระทําความผิดรุกล้ําแม่น้ําและ พรบ.ป่าไม้ จากการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ติดกับโฉนดที่ดิน
เลขที่ 4295 ต.บางกระบือ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยได้มีรองอธิบดีกรมป่าไม้ กรมเจ้าท่า สํานักงานเขตดุสิต และกรมที่ดิน
ของเขตดุสิต มาชี้แจงต่อกรรมาธิการ
นายสิระ กล่าวต่อว่า ทางรองอธิบดีกรมป่าไม้ และกรมเจ้าท่า กล่าวในที่ประชุมว่า ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบ้านหลัง
ดังกล่าว โดยกรมป่าไม้ ชี้แจงว่า เป็นการบุกรุกป่ าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ 2484 มาตรา 54 ฐานก่ อสร้าง หรือยึดถือ หรือ
ครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทําเกินกว่าที่ขออนุญาติ โดยทางกรมเจ้าท่า ระบุว่า บ้านหลังนี้สร้าง
ล้ําออกมา 7 เมตร ซึ่งไม่ตรงกับใบขออนุญาติ และคดีนี้อยู่ในความสนใจจากประชาชนว่า เพราะเป็นบ้านคนใหญ่โต หรือเป็นผู้
ทรงเกรียติ ถึงสามารถทําอะไรผิดกฎหมายก็ได้ ใช่หรือไม่
“ผมขอกราบเรียนเชิญผู้ถูกร้องอย่าง

พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ให้เข้ามาชี้แจงต่อกรรมาธิการ เพื่อคลายความสงสัยจากประชาชนว่า
บ้านหลังนี้ถูกกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะได้เป็นโอกาสให้ ได้ชี้แจงความบริสุทธิ์ของตัวเอง และตนก็พร้อมจะให้ความเป็นธรรมต่อทุก
ฝ่าย ฝากไปถึงประธานกรรมาธิการ ปปช.ว่า เห็ นตรวจสอบคนอื่ นเยอะ ช่วยไปตรวจสอบบ้ านหลั งนี้ด้วย หรือจะประชุม
กรรมาธิการร่วมกัน 2 คณะก็ได้ จะได้ช่วยกันทํางาน”นายสิระ กล่าว
โดยนายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะเลขาธิการกรรมาธิการ กล่าวว่า ผู้กํากับ สน.บางโพ รายงานต่อ
ที่ประชุมว่า มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์เช่น กรมเจ้าท่า กรมป่าไม้ และบุคคลธรรมดา โดยกรรมาธิการบางท่านมีการติติงว่า เป็นเรื่อง
ของการดิสเครดิต ซึ่งนายสิระ ชี้แจงว่า วาระของเรื่องนี้ถูกบรรจุไว้ตามลําดับขั้นตอน ซึ่งอยู่ในช่วงนี้พอดี ไม่ได้มีเจตนาจะดิส
เครดิตกัน

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด "ปารีณา" ผิดจริยธรรมร้ายแรง กรณีรุกป่าสงวนแห่งชาติ จ.ราชบุรี รวมพื้นที่ 711 ไร่เศษ คิดเป็นมูลค่า
ความเสียหาย 36.2 ล้านบาท พร้อมส่งศาลฎีกาตัดสินพ้น ส.ส.หรือไม่
วันนี้ (10 ก.พ.2564) นายนิวัติไชย เกษมมงคล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
แถลงชี้แจงชี้มูลความผิดกรณี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีการบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่ง
ซ้ายแม่น้ําภาชี หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จํานวน 4 แปลง รวมพื้นที่ 711 ไร่เศษ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 36.2
ล้านบาท ซึ่งถือว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยทางป.ป.ช.มีมติส่งสํานวนให้ยังอัยการสั่งฟ้อง
ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง โดยโทษสูงสุดตามข้อกล่าวหานี้คือ พ้นจากตําแหน่ง ส.ส.
ทั้งนี้ป.ป.ช.ระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าในปี 2545-46 พบร่องรอยการทําเกษตรกรรม โดยนายทวี ไกรคุปต์ และเป็นคู่สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการปศุสัตว์ และน.ส.ปารีณา ผู้ถูกกล่าวหาก็ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญาจากพ่อ กระทั่งในปี 2549-2556
ทางอบต.รางบัว เข้าสํารวจพื้นที่เพื่อทําแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ (ภบท.5)ในพื้นที 24 แปลง
ใบภบท.5 เป็นแบบที่แสดงการชําระภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี ไม่ใช่เอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน จึงมีการเวียนหนังสือ
ยกเลิกไปแล้ว แต่น.ส.ปารีณา ยังบคดครองที่ดินทั้ง 29 แปลงทํากิจกรรมฟาร์มไก่มาต่อเนื่อง ”
“

ส่งสํานวนอัยการส่งฟ้องศาลฎีกา-จ่อพ้นเก้าอี้
ทั้งนี้ นายนิวัติไชย กล่าวว่า หลังจากนั้นในวันที่ 25 พ.ค.2562 น.ส.ปารีณา ได้เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ ส.ส. แต่ยังเข้าทําประโยชน์
ในที่ดินฟาร์มไก่เขาสวนกวางมีรายได้ประมาณปีละ 100 กว่าล้านบาทหลังจากไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า น.ส.ปารีณา ในฐานะ
ส.ส.เข้ายึดถือ ครอบครอง และใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐโดยมิชิอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นการกระทําความผิดฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตาม
มาตรฐานทางจริ ย ธรรมของตุ ล ากรศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ข้ อ 11 และข้ อ 17 หรื อ ไม่ โดยผลการพิ จ ารณา พบว่ า น.ส.ปารี ณ า
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการบุกรุกที่ดิน จงใจกระทําความผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามกฎหมาย ป.ป.ช. รวมถึงกระทํา
การอันเป็นเหตุเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ และการขัดกันแห่งผลประโยชน์
น.ส.ปารีณา มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนทั้งที่รู้ว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ใช้ที่ดิน เพิกเฉยไม่แจ้งครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.และให้
บุคคลอื่นครอบครองที่ดินแทน จึงถือว่ามีเจตนาแสวงหาประโยชน์ในที่ดินรัฐ และผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง”
“

จากนี้จะส่งสํานวนคดีไปยังศาลฎีกาโดยตรง หากศาลฎีการับฟ้อง และมีคําสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ ก็ต้องปฏิบัติตาม โดยทางป.ป.ช.
จะยื่นสํานวนให้ศาลฎีกาภายใน 30 วัน ตามกฎหมายกําหนด
ด้านนายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า การดําเนินคดีในส่วนของกรมป่าไม้ แจ้งความดําเนินคดีไปแล้ว ตํารวจสรุป
สํานวน และส่งอัยการ แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างสมัยประชุม เท่าที่ทราบทาง บก.ปทส.ได้ทําเรื่องไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทํา
หนังสือขอตัวไปทางประธานสภาแล้ว

10 ก.พ. 2564 - 14:54 น.

ป.ป.ช. ชี้มูล “ปารีณา” ผิดจริยธรรมร้ายแรง รุกที่ดินของรัฐ กว่า 711 ไร่ หอบหลักฐาน ส่งศาลฎีกา วินิจฉัย ระบุ ต้องหยุดปฏิบัติ
หน้าทันที เมื่อศาลประทับรับฟ้อง
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ที่สํานักงานป.ป.ช. นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษก ป.ป.ช. แถลง
ข่ าวชี้มู ลความผิ ด นางสาวปารี ณ า ไกรคุ ปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ กรณี ฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณียึดถือ ครอบครอง และใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ
ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตามที่ กรมป่าไม้ได้ร้องทุกข์ ต่อกองบังคับการปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ให้ดําเนินคดีอาญากับนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ในข้อหา
บุกรุกที่ดินของรัฐ เป็นพื้นที่ 711 – 2 – 93 ไร่ และคํานวณค่าเสียหายเป็นตัวเงิน จํานวน 36,224,791 บาท
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาไต่สวนแล้วเห็นว่า การที่นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้แทน
ของประชาชน ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม โดยปราศจากความขัดกันแห่งผลประโยชน์ และต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ใน
กรอบของจริยธรรมในการดํารงตน เคารพ ยึดถือ และปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
ซึ่งบัญญัติออกมาเพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์ของรัฐ มากกว่าการคํานึงถึง
ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องนั้น แต่กลับไม่ยึดถือระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎหมาย และไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแ ลรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็น
ประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ หรือเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินที่มีเจตนารมณ์เพื่อต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อน
และลดความเหลื่อมล้ําในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการป.ป.ช. จึงมีมติว่า กรณีที่นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยึดถือ ครอบครอง และใช้ประโยชน์
ในที่ ดิ น ของรั ฐ โดยมิ ช อบดั ง กล่ า ว เป็ น การฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมอย่ า งร้ า ยแรง กรณี เ ป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรง และกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทําการใดที่ก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ และผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระ รวมทั้ง ผู้ ว่ า การตรวจเงิ นแผ่ น ดิ น และหั วหน้ าหน่ ว ยงานธุ ร การของศาล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 11 ข้อ 17 ประกอบ ข้อ 27 วรรคสอง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยต่อไป
ทั้งนี้ ป.ป.ช. จะส่งเรื่องไปยัง ศาลฎีกาโดยตรง ไม่ต้องผ่านอัยการสูงสุด
ซึ่งเมื่อ ป.ป.ช. ส่งศาลฎีกาไปแล้ว ศาลฎีกา ประทับรับฟ้อง ก็จะเป็นเหตุให้ ส.ส. หยุดปฏิบัติหน้าที่ ทันที เว้นแต่ศาลจะวินิจฉัย
เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คดีดังกล่าวจะส่งไปยังศาลฎีกา เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ ตามมาตรา 235 ของรัฐธรรมนูญ และจะเป็น
มาตรฐานใหม่ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ที่ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ซึ่งกรณีของนางสาวปารีณา นี้ ถือเป็นสํานวนแรก ของ
ส.ส. ในการกระทําผิดฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง อย่างไรก็ตามยังมี ส.ส. และนักการเมือง ที่ถูกยื่นฟ้องผิดจริยธรรมในลักษณะ
เดียวกัน อีกหลาย 10 คน

คดีปารีณารุกที่ป่า ป.ป.ช. แจงยิบ พบฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ยึดถือ ครอบครอง และ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยต่อไป
10 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.)
ในฐานะโฆษกสํานักงาน ป.ป.ช.แถลงกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดําเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงกับนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ โดยปรากฏข้อเท็จจริงฟังได้ว่า
ตามที่นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตําแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 โดยระบุว่า มีรายการที่ดินตามแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชําระภาษี
บํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท. 5) จํานวน 29 แปลง พื้นที่ประมาณ 853 – 0 – 73 ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี โดยอาศัยพยานหลักฐานจากข้อเท็จจริงที่หน่วยงานราชการ และบุคลที่เกี่ยวข้อง
ปรากฏว่า ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าและเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,069 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยปี พ.ศ. 2536
และปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. เพื่อให้ไปดําเนินการปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดิน
ต่อมาปี พ.ศ. 2554 มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้พื้นที่ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน และ ส.ป.ก ได้
ดําเนินการโดยปิดประกาศให้เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินและทําประโยชน์ในที่ดินยื่นคําร้องขอเข้าทําประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวทุกปี
ซึ่งที่ดินดังกล่าว ส.ป.ก. และกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการกํากับดูแลพื้นที่และมีอํานาจดําเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

จากการไต่สวน ปรากฏว่า นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ร่วมกับนายทวี ไกรคุปต์ บิดา เข้ายึดถือ ครอบครอง และทําประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐ พื้นที่จํานวน 711 – 2 – 93 ไร่ โดยมีพฤติการณ์ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2562 มีการขอใช้ไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมบึง และชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินต่อองค์การบริหาร
ส่วนตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อประกอบกิจการปศุสัตว์
ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2556 มีการชําระภาษีบํารุงท้องที่ (ภ.บ.ท. 5) ทั้ง 29 แปลง ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลรางบัวซึ่งมีการ
กระจายการถือครองที่ดินดังกล่าว โดยอาศัยชื่อบุคคลอื่นมาถือครองที่ดินในเอกสาร ภ.บ.ท. 5 จํานวนหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2555 ได้มีการโอนกลับมาเป็นชื่อของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ทั้งหมด
ปี พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตําบลรางบัวได้ยกเลิกการเก็บภาษีบํารุงท้องที่ดังกล่าว เนื่องจากที่ดิน ภ.บ.ท. 5 เป็นแบบแสดง
รายการที่ดินเพื่อชําระภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี ไม่ใช่เอกสารสิทธิ ซึ่งกรมการปกครองได้แจ้งให้ยกเลิกแบบแสดงรายการที่ดิน
(ภ.บ.ท. 5) และให้งดการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินและการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่สําหรับที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
หรือที่สาธารณประโยชน์ ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ก็ยังคงยึดถือ ครอบครอง และใช้ประโยชน์
ในที่ดินดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิครอบครองและมิได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ และ ส.ป.ก. แต่อย่างใด
ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2562 นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้มีการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลรางบัว และใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม “เขาสนฟาร์ม” และ “เขาสนฟาร์ม 2” บนที่ดินดังกล่าวต่อกรมปศุสัตว์
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 ได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จํากัด เพื่อประกอบกิจการดังกล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยยังคงยึดถือ
ครอบครอง และทําประโยชน์ในที่ดินของรัฐดังกล่าวโดยอ้างเอกสารแบบแสดงรายการที่ดินฯ (ภ.บ.ท. 5) ทั้ง 29 แปลงที่ถูก
ยกเลิกไปแล้ว และมิได้รับอนุญาต
กระทั่ง ถูกตรวจสอบการครอบครองที่ดิน จาก ส.ป.ก. และกรมป่าไม้ โดย ส.ป.ก. ได้แจ้งให้นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส่งคืนที่ดิน
ที่ครอบครอง และทําประโยชน์ดังกล่าวทั้งหมด อีกทั้งกรมป่าไม้ได้ร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ให้ดําเนินคดีอาญากับนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ในข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐ
เป็นพื้นที่ 711 – 2 – 93 ไร่ และคํานวณค่าเสียหายเป็นตัวเงิน จํานวน 36,224,791 บาท
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาสํานวนการไต่สวนแล้วเห็นว่า การที่นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในฐานะผู้แทนของประชาชน ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความ
ผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากความขัดกันแห่งผลประโยชน์ และต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
อยู่ในกรอบของจริยธรรมในการดํารงตน เคารพ ยึดถือ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งบัญญัติออกมาเพื่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์ของรัฐ มากกว่าการคํานึงถึงประโยชน์ของตนเอง
และพวกพ้องนั้นแต่กลับไม่ยึดถือระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎหมาย และไม่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ
หรือเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินที่มีเจตนารมณ์เพื่อต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อน และลด ความเหลื่อมล้ํา
ในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม

จึงมีมติว่า กรณีที่นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยึดถือ ครอบครอง และใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิ
ชอบดังกล่าว เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทําการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรง และกรณีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทําการใดที่ก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาล
รัฐ ธรรมนู ญ และผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระ รวมทั้ง ผู้ ว่ า การตรวจเงิ นแผ่ น ดิ น และหั วหน้ าหน่ ว ยงานธุ ร การของศาล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข้อ 11 ข้อ 17 ประกอบ ข้อ 27 วรรคสอง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยต่อไป

ดีเอสไอลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการหรูริมเชิงเขา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เนื้อที่กว่า 555 ไร่ นายทุนหลอกขายอาคารชุดให้
ชาวต่างชาติ อ้างเป็นที่ดินมีเอกสาร น.ส.3 แต่ภายหลังตรวจพบอยู่ในเขตป่าสงวนฯ มีผู้ถูกหลอกได้รับความเสียหายจํานวนมาก
เดินหน้าสอบสวนเอาผิดผู้ออกเอกสาร น.ส.3 โดยมิชอบ 21 ฉบับ เร่งรัดเพิกถอนเอกสารสิทธิ พร้อมดําเนินคดีบริษัทเจ้าของ
โครงการยึดถือครอบครองทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯและฉ้อโกงประชาชน
หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ รับหนังสือร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์
รัฐธรรมนูญไทย เมื่อวันที่ 3 ก.พ. กรณีชาวต่างชาติถูกบริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด หลอกลวงให้ซื้ออาคารชุดหรือ
ทรัพย์สินในโครงการ “Phetchaburi Park Project” ประกอบด้วยโรงแรม คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว สวนอาหาร และสวนน้ํา
ในพื้นที่กว่า 555 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยอ้างว่าเป็นที่ดินมีเอกสาร น.ส.3 ทําให้ชาวต่างชาติหลงเชื่อ
ซื้อหลายราย แต่ปรากฏต่อมาว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่สามารถครอบครองได้ มีผู้ถูกหลอกลวงได้รับความ
เสียหายจํานวนมาก
ต่อมาเวลา 10.30 น. วันที่ 10 ก.พ. พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ท.สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นํากําลังเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินโครงการดังกล่าวใน ต.ไร่โคก
อ.บ้านลาด มีนายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นายสมิง คง–ประเสริฐ นายก อบต.ไร่โคก
ร่วมตรวจสอบ พบว่าพื้นที่อยู่ห่างจากที่ทําการ อบต.ไร่โคก ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 4 กม. เป็นที่ราบใกล้เชิงเขาพบเศษซาก
ของอาคารสํานักงานขายที่ถูกทุบทิ้งรื้อถอนกว้างกว่า 200 ตร.ม.
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้ตรวจสอบเมื่อปลายปี 2563 พบว่าที่ดินดังกล่าวมีทั้งหมดรวม 21 แปลง 555
ไร่ 1 งาน 49 ตร.ว. อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม ประมาณ 499 ไร่ 20 ตร.ว. อยู่นอกเขตป่าสงวนและได้รับ น.ส.
3 หลังการประกาศเป็นป่าสงวนฯประมาณ 56 ไร่ 1 งาน 27 ตร.ว. สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีได้ตรวจสอบที่มาของ น.ส.3
ทั้ง 21 แปลง เนื้อที่ของโครงการ พบว่าเป็น น.ส.3 ที่มาจาก ส.ค.1 จํานวน 8 แปลง มีป่าไม้ร่วมสํารวจ 6 แปลง ไม่พบเรื่องการ
ขอเอกสาร 2 แปลง เป็น น.ส.3 ไม่ปรากฏการขอเอกสาร 10 แปลง และเป็น น.ส.3 ที่ได้จากการแบ่งแปลงออกจาก น.ส.3 เดิม 3 แปลง

พ.ต.ท.กรวัชร์เผยว่า จากการตรวจสอบพื้นที่ตั้งของโครงการพบแต่เศษซากของอาคารสํานักงานขายที่ถูกทุบทิ้งรื้อถอนออกไป
แล้ว ไม่มีความคืบหน้าการก่อสร้างอย่างอื่น เบื้องต้นได้รับข้อมูลจากกรมป่าไม้ว่าที่ดินในโครงการทั้งหมดที่เป็นเอกสารหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3) ทั้ง 21 แปลง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องเป็น
คดีพิเศษ กําลังดําเนินการตรวจสอบสืบสวนสอบสวนเอาผิดกับผู้ที่ออกเอกสารหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3) ทั้ง 21
ฉบับ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เร่งรัดแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมที่ดินและกรมป่าไม้เพิกถอนเอกสารสิทธิทั้ง 21 ฉบับ
ออกไปจากเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยเร็ว พร้อมทั้งดําเนินการเอาผิดกับบริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด และผู้ที่ยึดถือ
ครอบครองทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และดําเนินการตามกฎหมายเพื่อเอาผิดกับบริษัท นิว นอร์ดิคดีเวลล็อปเมนท์
จํากัด ทั้งผู้ถือหุ้นที่แท้จริงและผู้ที่เป็นนอมินี ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนต่อไป

กรณีที่ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับหนังสือร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา อุปนายก
และเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เมื่อวันพุธที่ 3
ก.พ. กรณี ชาวต่างชาติถูก บริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด หลอกให้ซื้ออาคารชุดหรือทรัพย์สินในโครงการเพชรบุรี
ปาร์ค โดยได้สั่งการให้กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดําเนินการตรวจสอบ
ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่องค์การบริหารส่วนตําบลไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี พ.ต.ท.กรวัชร์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุภัทธ์
ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีดีเอสไอ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดิน โดยมี นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอําเภอบ้านลาด นายสมิง ประเสริฐ
นายก อบต.ไร่โคก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือถึงปัญหาและความเป็นมาของคดีดังกล่าว
ทั้งนี้ตามที่รับแจ้งจากสมาคมฯ ในโครงการ“Phetchaburi Park Project” ซึ่งประกอบด้วย โรงแรม คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว สวนอาหาร
และสวนน้ํา ในพื้นที่กว่า 555 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เป็นที่ดินมีเอกสารเป็นหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์

โดยเบื้องต้น สมาคมฯ ได้ตรวจสอบโดยได้รับข้อมูลจากกรมป่าไม้ว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในความรับผิดชอบตรวจสอบแล้วพบว่า
ที่ดินในโครงการทั้งหมดที่เป็นเอกสารหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3) ทั้ง 21 แปลง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหักเขาปุ้ม ทั้งหมด ซึ่งหลังจากที่บริษัทฯ ได้หลอกขายและชาวต่างชาติได้จ่ายเงินให้กับบริษัทฯ แล้ว ได้มีการติดตามความคืบหน้า
ของโครงการพบว่า ไม่มีความคืบหน้า พบแต่เศษซากของอาคารสํานักงานขายที่ถูกทุบทิ้งและรื้อถอนออกไปแล้ว จึงขอให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษรับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ เพื่อดําเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดกับผู้ที่ออกเอกสารหนังสือรับรองการทํา
ประโยชน์ (น.ส.3) ทั้ง 21 ฉบับ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เร่งรัดแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมที่ดิน-กรมป่าไม้) เพิกถอน
เอกสารสิทธิ ทั้ง 21 ฉบับ ออกไปจากเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยเร็ว ดําเนินการเพื่อเอาผิดกับบริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลล็อปเมนท์

จํากัด และผู้ที่ยึดถือครอบครองทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว และให้ดําเนินการตามกฎหมายเพื่อเอาผิดกับบริษัท
นิว นอร์ดิค ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด ทั้งผู้ถือหุ้นที่แท้จริง และผู้ที่เป็นนอมินี ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่าจากนั้นพ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะทั้งหมดจึงเดินทางไปยังพื้นที่
โครงการ “Phetchaburi Park Project” ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก อบต.ไร่โคก ประมาณ 2 กม.
พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่าหลังจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการหลอกให้ชาวต่างชาติซื้อ
ทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่อาศัย เบื้องต้นหมดเงินไป 2-3ล้านบาท แต่ปรากฎว่าเมื่อผู้ซื้อมาตรวจดูกับไม่พบมีการก่อสร้างเลย มีการเท
พื้นปูนไว้นิดเดียวแล้วไม่ได้ทําอะไรต่อเลย ทําให้เกิดความเสียหายเพราะได้เสียเงินไปแล้ว นอกจากนั้นทางผู้ร้องเรียนยังระบุว่า
เอกสารที่ขอออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินอาจจะออกโดยมิชอบ เพราะทางกรมป่าไม้ได้ยืนยันเบื้องต้นว่าที่ดินแปลงที่อ้างว่ามีการจัดสรร
นั้นอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน เท่ากับว่าโครงการฯนี้ไม่ได้ทําอะไรเลย แล้วมีคนเสียเงินซื้อไปแล้ว และยังเป็นชาวต่างชาติด้วย มีความ
เสียหายมาก ซึ่งเขาได้ไปร้องเรียน ตนจึงได้รีบลงพื้นที่มาตรวจสอบทันที พบว่าในพื้นที่แทบไม่มีการทําอะไรเลยจริง มาสร้างพื้น
ไว้นิดเดียว ซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจะสอบสวนว่าถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งจะตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด ส่วนผล
คดีจะเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สําหรับเนื้อที่แปลงนี้ มีการออก นส.3 ก ซึ่งมันไปออกทับป่าสงวน เมื่อทางป่าไม้ยืนยัน
ว่าเป็นป่าสงวน การออก โฉนดประเภท นส.3ก ก็มิชอบทันที
ส่วนความเสียหายเบื้องต้นพบว่าเป็นชาวต่างชาติ 2 ราย เสียเงินไปคนละหลายล้านบาท ส่วนความเสียหายด้านอื่นๆที่ทางคุณศรี
สุวรรณ ร้องเรียนมาว่า มีความเสียหาย 2-3 พันล้านลาท ซึ่งก็จะต้องตรวจสอบในรายละเอียดทั้งหมด

ดีเอสไอลุยโครงการ เพชรบุรีปาร์ค พบรุกป่า-บริษัทดัง หลอกขายต่างชาติ จ่อดําเนินคดี
จากกรณีที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับหนังสือร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ จรรยา อุปนายกและเลขาธิการสมาคมองค์การ
พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา กรณี
ชาวต่างชาติถูก บริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด หลอกให้ซื้ออาคารชุดหรือทรัพย์สินในโครงการเพชรบุรีปาร์ค โดยได้
สั่งการให้กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดําเนินการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่จ.เพชรบุรี พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตํารวจโท สุภัทธ์
ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่ดินตามที่รับแจ้ง
จากสมาคมฯ ในโครงการ “Phetchaburi Park Project” ซึ่งประกอบด้วย โรงแรม คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว สวนอาหาร และ
สวนน้ํา ในพื้นที่กว่า 555 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เป็นที่ดินมีเอกสารเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์

พ.ต.ท.กรวัชร์ กล่าวว่า เบื้องต้น สมาคมฯ ได้ตรวจสอบโดยได้รับข้อมูลจากกรมป่าไม้ว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในความรับผิดชอบ
ตรวจสอบแล้วพบว่า ที่ดินในโครงการทั้งหมดที่เป็นเอกสารหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3) ทั้ง 21 แปลง อยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม ทั้งหมด ซึ่งหลังจากที่บริษัทฯ ได้หลอกขายและชาวต่างชาติได้จ่ายเงินให้กับบริษัทฯ แล้ว ได้มี
การติดตามความคืบหน้าของโครงการพบว่า ไม่มีความคืบหน้า พบแต่เศษซากของอาคารสํานักงานขายที่ถูกทุบทิ้งและรื้อถอน
ออกไปแล้ว จึงขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ

รับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ เพื่อดําเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดกับผู้ที่ออกเอกสารหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส.3)
ทั้ง 21 ฉบับ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เร่งรัดแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมที่ดิน-กรมป่าไม้) เพิกถอนเอกสารสิทธิ ทั้ง 21 ฉบับ
ออกไปจากเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยเร็ว ดําเนินการเพื่อเอาผิดกับบริษัท นิว นอร์ดิค ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด และผู้ที่ยึดถือ
ครอบครองทําประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว และให้ดําเนินการตามกฎหมายเพื่อเอาผิดกับบริษัท นิว นอร์ดิค ดี
เวลล็อปเมนท์ จํากัด ทั้งผู้ถือหุ้นที่แท้จริง และผู้ที่เป็นนอมินี ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64 ภายใต้การสั่งการของ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.กอ.รมน.
ภาค 4 /มทภ.4 , ผอ.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน., นายอําเภอธารโต จ.ยะลา, ผบ.ฉก.ยะลา ให้คณะเจ้าหน้าที่ แผนกภัยความมั่นคง
ฯ กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประสานงาน ฉก.ยะลา นําโดย พันเอก อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา
พ.ต.ท.กรณ์ ไชยเสือ ผบ.ฉก.ตชด.44 จนท.ตร.สภ.แม่หวาด นําโดย พ.ต.ท.นธชิต สุพัฒนานรากุล, กก.สส.1 บก.สส.จชต., อส.อ.
ธารโต จ.ยะลา, จนท.ขกท.พล.ร.15, จนท.บก.ควบคุม 4, จนท.นิคมสร้างตนเองธารโต, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลําพะยาบันนังสตา-ฮาลา), จนท.ศปป.ที่ 4 (ภาคใต้) และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.แม่หวาดฯ พร้อม ชรบ., อรบ.ม.7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต
จ.ยะลา จํานวน 160 นาย ภายหลังจากได้รับรายงานว่า มีกลุ่มบุคคล ขึ้นไปลักลอบตัดไม้ทําลายป่าจํานวนหลายแปลง ติดกับ
ชายไทย-มาเลเซีย ระหว่างหลักเขตหลายเลขที่ 48-49 ขอให้ไปตรวจสอบจับกุม เจ้าหน้าที่จึงประชุมวางแผน ร่วมกันออกปิดล้อม
พิสูจน์ทราบ พื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ถาวร พื้นที่ป่าสงวนต้นน้ําเพื่อกิจการนิคม กําลังถูกลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ท้องที่ บ้านคอกช้าง
ม.7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
คณะเจ้าหน้าที่เดินเท้าจากจุดจอดรถขึ้นไปบนภูเขาประมาณ 3 กม.ถึงเขตแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ระหว่างใกล้หลักเขตแดน
ที่ 48-49 ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์กําลังถูกทําลายใหม่และเก่าจํานวนหลายแปลงมีการตัดโค่นต้นไม้มีค่าจํานวนมาก คณะ
เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ป่าไม้ถูกทําลายแล้วจํานวน 2 แปลง ดังนี้
แปลงที่ 1 ที่ความสูงจากรระดับน้ําทะเลปานกลาง 878 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์กําลังถูกลักลอบทําลายมาแล้ว
ประมาณ 3 เดือน แล้วมีการลักลอบแผ้วถางป่าใหม่จนถึงปัจจุบัน ต้นไม้มีค่ายืนต้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก ถูดตัดด้วยเครื่องเลื่อย
โซ่ยนต์ ต้นไม้มีค่ายืนต้นขนาดเล็ก ไม้พื้นล่าง วัชพืช ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทําลายได้จํานวน 5 ไร่ ยึดถือ
ครอบครองเพื่อทําการเกษตร

ตรวจสอบพบมีที่พัก หลังคามุงสังกระสี ฝากันไม้ไผ่ จํานวน 1 หลัง ลักษณะคนเพิ่งออกไปใหม่ จึงทําการตรวจสอบจุดลักลอบตัด
ไม้ทําลายป่า ตรวจพบต้นไม้มีค่าหวงห้ามขนาดต่างๆถูกตัดโค่นล้มคาตอ จํานวนมากได้ทําการตรวจชนิดไม้และตรวจวัด จํานวน
33 ต้น ตรวจยึดเป็นของกลาง ดังนี้ 1.ไม้ยางนา จํานวน 2 ต้น 2.ไม้สยา จํานวน 13 ต้น 3.ไม้กาลอ จํานวน 10 ต้น 4.ไม้
เปรียง จํานวน 2 ต้น 5.ไม้ก่อ จํานวน 1 ต้น 6.ไม้มังคะ จํานวน 1 ต้น 7.ไม้ขนุนปาน จํานวน 2ต้น 8.ไม้ฝาด จํานวน 1
ต้นและ 9..ไม้ตีนเป็ด จํานวน 1 ต้น

ส่วนแปลงที่ 2 ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 739 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถูกลักลอบทําลายมาแล้ว 3 เดือน แล้วมี
การลักลอบแผ้วถางตลอดเวลา ต้นไม้มีค่ายืนต้นขนาดเล็ก ถูกตัดด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ และไม้ขนาดเล็ก ไม้พื้นล่าง วัชพืช
ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทําลายได้จํานวน 1 ไร่ 1 งาน ยึดถือครอบครองเพื่อทําการเกษตรปลูกต้นที่เรียน
ขนาดเล็ก จนท.ไม่ได้ตรวจวัดไม้ขนาดเล็กแต่อย่างใด
คณะเจ้าหน้าที่ จึงได้ทําการร่วมกันตรวจยึด เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ นิวเวสน์ จํานวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งและ ตรวจยึด
เลื่อยโค้ง จํานวน 1 ปื้น ซุกซ่อนอยู่ใกล้พื้นที่ป่าไม้ถูกทําลาย ไม้ท่อนถูกตัดล้มคาตอ ยังทิ้งอยู่ที่เกิดเหตุ ขณะตรวจสอบ ไม่พบ
ผู้หนึ่งผู้ใด ในพื้นที่ป่าถูกทําลาย คาดว่าเพิ่งหลบหนีไป
พงส.สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เก็บวัตถุพยานและสิ่งของกลางอื่นๆ โดยกล่าวหาว่า กลุ่มบุคคลที่ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า
ลักลอบแปรรูปไม้ กระทําความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ.2545 เหตุเกิดที่ พื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ถาวร พื้นที่ป่าสงวนต้นน้ําเพื่อกิจการนิคม ท้องที่ บ้านคอกช้าง ม.7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต
ระหว่างแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย หลักเขตที่ 48-49 เทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นพื้นที่ต้นน้ํา คลองคอกช้าง แม่น้ําปัตตานี เหนือ
ทะเลสาบเขื่อนบางลาง
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงมอบหมายให้ จนท.นิคมสร้างตนเองเบตง และ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลําพะยา-บันนังสตาฮาลา) จัดทําบันทึกรายละเอียดรายละเอียด นําเรื่องร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อดําเนิน การตาม
กฎหมายต่อไป

ยะลา -มอดไม้ลักลอบตัดโค่นไม้ บนเทือกเขาสันกาลาคีรี ชายแดนไทย-มาเลเซียพื้นที่ต้นน้ํา คลองคอกช้าง แม่น้ําปัตตานี เหนือ
ทะเลสาบเขื่อนบางลาง
เมื่อวันที่ 10 ก.พ.64 ภายใต้การสั่งการของ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.กอ.รมน.
ภาค 4 /มทภ.4 , ผอ.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน., นายอําเภอธารโต จ.ยะลา, ผบ.ฉก.ยะลา ให้คณะเจ้าหน้าที่ แผนกภัยความมั่นคงฯ
กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประสานงาน ฉก.ยะลา นําโดย พันเอก อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา
พ.ต.ท.กรณ์ ไชยเสือ ผบ.ฉก.ตชด.44 จนท.ตร.สภ.แม่หวาด นําโดย พ.ต.ท.นธชิต สุพัฒนานรากุล, กก.สส.1 บก.สส.จชต., อส.อ.
ธารโต จ.ยะลา, จนท.ขกท.พล.ร.15, จนท.บก.ควบคุม 4, จนท.นิคมสร้างตนเองธารโต, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลําพะยาบันนังสตา-ฮาลา), จนท.ศปป.ที่ 4 (ภาคใต้) และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.แม่หวาดฯ พร้อม ชรบ., อรบ.ม.7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต
จ.ยะลา จํานวน 160 นาย ภายหลังจากได้รับรายงานว่า มีกลุ่มบุคคล ขึ้นไปลักลอบตัดไม้ทําลายป่าจํานวนหลายแปลง ติดกับ
ชายไทย-มาเลเซีย ระหว่างหลักเขตหลายเลขที่ 48-49 ขอให้ไปตรวจสอบจับกุม เจ้าหน้าที่จึงประชุมวางแผน ร่วมกันออกปิดล้อม
พิสูจน์ทราบ พื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ถาวร พื้นที่ป่าสงวนต้นน้ําเพื่อกิจการนิคม กําลังถูกลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ท้องที่ บ้านคอกช้าง
ม.7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา
คณะเจ้าหน้าที่เดินเท้าจากจุดจอดรถขึ้นไปบนภูเขาประมาณ 3 กม.ถึงเขตแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ระหว่างใกล้หลักเขตแดนที่
48-49 ตรวจพบพื้ น ที่ ป่ า ไม้ ส มบู ร ณ์ กํ า ลั ง ถู ก ทํ า ลายใหม่ แ ละเก่ า จํ า นวนหลายแปลงมี ก ารตั ด โค่ น ต้ น ไม้ มี ค่ า จํ า นวนมาก
คณะเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ป่าไม้ถูกทําลายแล้วจํานวน 2 แปลง ดังนี้

แปลงที่ 1 ที่ความสูงจากรระดับน้ําทะเลปานกลาง ๘๗๘ เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์กําลังถูกลักลอบทําลายมาแล้ว
ประมาณ 3 เดือน แล้วมีการลักลอบแผ้วถางป่าใหม่จนถึงปัจจุบัน ต้นไม้มีค่ายืนต้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก ถูกตัดด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์
ต้นไม้มีค่ายืนต้นขนาดเล็ก ไม้พื้นล่าง วัชพืช ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทําลายได้จํานวน 5 ไร่ ยึดถือครอบครอง
เพื่อทําการเกษตร

ตรวจสอบพบมีที่พัก หลังคามุงสังกระสี ฝากันไม้ไผ่ จํานวน 1 หลัง ลักษณะคนเพิ่งออกไปใหม่ จึงทําการตรวจสอบจุดลักลอบตัด
ไม้ทําลายป่า ตรวจพบต้นไม้มีค่าหวงห้ามขนาดต่างๆถูกตัดโค่นล้มคาตอ จํานวนมากได้ทําการตรวจชนิดไม้และตรวจวัด จํานวน
33 ต้น ตรวจยึดเป็นของกลาง ดังนี้ 1.ไม้ยางนา จํานวน 2 ต้น 2.ไม้สยา จํานวน 13 ต้น 3.ไม้กาลอ จํานวน 10 ต้น 4.ไม้เปรียง
จํานวน 2 ต้น 5.ไม้ก่อ จํานวน 1 ต้น 6.ไม้มังคะ จํานวน 1 ต้น 7.ไม้ขนุนปาน จํานวน 2ต้น 8.ไม้ฝาด จํานวน 1ต้นและ 9..ไม้
ตีนเป็ด จํานวน 1 ต้น
ส่วนแปลงที่ 2 ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 739 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถูกลักลอบทําลายมาแล้ว 3 เดือน แล้วมี
การลักลอบแผ้วถางตลอดเวลา ต้นไม้มีค่ายืนต้นขนาดเล็ก ถูกตัดด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ และไม้ขนาดเล็ก ไม้พื้นล่าง วัชพืช
ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทําลายได้จํานวน 1 ไร่ 1 งาน ยึดถือครอบครองเพื่อทําการเกษตรปลูกต้นที่เรียน
ขนาดเล็ก จนท.ไม่ได้ตรวจวัดไม้ขนาดเล็กแต่อย่างใด
คณะเจ้าหน้าที่ จึงได้ทําการร่วมกันตรวจยึด เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ นิวเวสน์ จํานวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งและ ตรวจยึด
เลื่อยโค้ง จํานวน 1 ปื้น ซุกซ่อนอยู่ใกล้พื้นที่ป่าไม้ถูกทําลาย ไม้ท่อนถูกตัดล้มคาตอ ยังทิ้งอยู่ที่เกิดเหตุ ขณะตรวจสอบ ไม่พบ
ผู้หนึ่งผู้ใด ในพื้นที่ป่าถูกทําลาย คาดว่าเพิ่งหลบหนีไป

พงส.สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เก็บวัตถุพยานและสิ่งของกลางอื่นๆ โดยกล่าวหาว่า กลุ่มบุคคลที่ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า
ลักลอบแปรรูปไม้ กระทําความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ.2545 เหตุเกิดที่ พื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ถาวร พื้นที่ป่าสงวนต้นน้ําเพื่อกิจการนิคม ท้องที่ บ้านคอกช้าง ม.7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต
ระหว่างแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย หลักเขตที่ 48-49 เทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นพื้นที่ต้นน้ํา คลองคอกช้าง แม่น้ําปัตตานี เหนือ
ทะเลสาบเขื่อนบางลาง
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงมอบหมายให้จนท.นิคมสร้างตนเองเบตง และ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลําพะยา-บันนังสตา-ฮา
ลา) จัดทําบันทึกรายละเอียดรายละเอียด นําเรื่องร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อดําเนิน การตามกฎหมาย
ต่อไป

แก๊งมอดไม้รุกป่า! ลอบโค่นไม้ใหญ่บนเทือกเขาสันกาลาคีรี ชายแดนไทย-มาเลเซีย
วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 10.01 น.

10 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้การสั่งการของ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.กอ.
รมน.ภาค 4 /มทภ.4 , ผอ.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน., นายอําเภอธารโต จ.ยะลา, ผบ.ฉก.ยะลา ให้คณะเจ้าหน้าที่ แผนกภัยความ
มั่นคงฯ กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประสานงาน ฉก.ยะลา นําโดย พันเอก อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ
ยะลา พ.ต.ท.กรณ์ ไชยเสือ ผบ.ฉก.ตชด.44 จนท.ตร.สภ.แม่หวาด
นําโดย พ.ต.ท.นธชิต สุพัฒนานรากุล, กก.สส.1 บก.สส.จชต., อส.อ.ธารโต จ.ยะลา, จนท.ขกท.พล.ร.15, จนท.บก.ควบคุม 4, จนท.
นิคมสร้างตนเองธารโต, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลําพะยา-บันนังสตา-ฮาลา), จนท.ศปป.ที่ 4 (ภาคใต้) และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่
7 ต.แม่หวาด พร้อม ชรบ., อรบ.ม.7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา จํานวน 160 นาย
ภายหลังจากได้รับรายงานว่า มีกลุ่มบุคคล ขึ้นไปลักลอบตัดไม้ทําลายป่าจํานวนหลายแปลง ติดกับชายไทย-มาเลเซีย ระหว่าง
หลักเขตหลายเลขที่ 48-49 ขอให้ไปตรวจสอบจับกุม เจ้าหน้าที่จึงประชุมวางแผน ร่วมกันออกปิดล้อมพิสูจน์ทราบพื้นที่ป่าไม้
สมบูรณ์ถาวร พื้นที่ป่าสงวนต้นน้ําเพื่อกิจการนิคม กําลังถูกลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ท้องที่บ้านคอกช้าง ม.7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต
จ.ยะลา
คณะเจ้าหน้าที่เดินเท้าจากจุดจอดรถขึ้นไปบนภูเขาประมาณ 3 กม. ถึงเขตแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ระหว่างใกล้หลักเขตแดน
ที่ 48-49 ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์กําลังถูกทําลายใหม่และเก่าจํานวนหลายแปลงมีการตัดโค่นต้นไม้มีค่าจํานวนมาก คณะ
เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ป่าไม้ถูกทําลายแล้วจํานวน 2 แปลงดังนี้
แปลงที่ 1 ที่ความสูงจากรระดับน้ําทะเลปานกลาง 878 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์กําลังถูกลักลอบทําลายมาแล้วประมาณ
3 เดือน แล้วมีการลักลอบแผ้วถางป่าใหม่จนถึงปัจจุบัน ต้นไม้มีค่ายืนต้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก ถูกตัดด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ต้นไม้มี

ค่ายืนต้นขนาดเล็ก ไม้พื้นล่าง วัชพืช ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทําลายได้จํานวน 5 ไร่ ยึดถือครอบครองเพื่อทํา
การเกษตร

ตรวจสอบพบมีที่พัก หลังคามุงสังกระสี ฝากันไม้ไผ่ จํานวน 1 หลัง ลักษณะคนเพิ่งออกไปใหม่ จึงทําการตรวจสอบจุดลักลอบตัด
ไม้ทําลายป่า ตรวจพบต้นไม้มีค่าหวงห้ามขนาดต่างๆถูกตัดโค่นล้มคาตอ จํานวนมากได้ทําการตรวจชนิดไม้และตรวจวัด จํานวน
33 ต้น ตรวจยึดเป็นของกลาง ดังนี้ 1.ไม้ยางนา จํานวน 2 ต้น 2.ไม้สยา จํานวน 13 ต้น 3.ไม้กาลอ จํานวน 10 ต้น 4.ไม้เปรียง
จํานวน 2 ต้น 5.ไม้ก่อ จํานวน 1 ต้น 6.ไม้มังคะ จํานวน 1 ต้น 7.ไม้ขนุนปาน จํานวน 2ต้น 8.ไม้ฝาด จํานวน 1 ต้นและ
9.ไม้ตีนเป็ด จํานวน 1 ต้น
ส่วนแปลงที่ 2 ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 739 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้ถูกลักลอบทําลายมาแล้ว 3 เดือน แล้วมี
การลักลอบแผ้วถางตลอดเวลา ต้นไม้มีค่ายืนต้นขนาดเล็ก ถูกตัดด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ และไม้ขนาดเล็ก ไม้พื้นล่าง วัชพืช
ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้า ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทําลายได้จํานวน 1 ไร่ 1 งาน ยึดถือครอบครองเพื่อทําการเกษตรปลูกต้นที่เรียน
ขนาดเล็ก จนท.ไม่ได้ตรวจวัดไม้ขนาดเล็กแต่อย่างใด
คณะเจ้าหน้าที่ จึงได้ทําการร่วมกันตรวจยึด เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ นิวเวสน์ จํานวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งและตรวจยึด
เลื่อยโค้ง จํานวน 1 ปื้น ซุกซ่อนอยู่ใกล้พื้นที่ป่าไม้ถูกทําลาย ไม้ท่อนถูกตัดล้มคาตอ ยังทิ้งอยู่ที่เกิดเหตุ ขณะตรวจสอบ ไม่พบ
ผู้หนึ่งผู้ใด ในพื้นที่ป่าถูกทําลาย คาดว่าเพิ่งหลบหนีไป

พงส.สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เก็บวัตถุพยานและสิ่งของกลางอื่นๆ โดยกล่าวหาว่า กลุ่มบุคคลที่ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า
ลักลอบแปรรูปไม้ กระทําความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
พ.ศ.2545 เหตุเกิดที่ พื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ถาวร พื้นที่ป่าสงวนต้นน้ําเพื่อกิจการนิคม ท้องที่บ้านคอกช้าง ม.7 ต.แม่หวาด อ.ธารโต
ระหว่างแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย หลักเขตที่ 48-49 เทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นพื้นที่ต้นน้ํา คลองคอกช้าง แม่น้ําปัตตานี เหนือ
ทะเลสาบเขื่อนบางลาง
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงมอบหมายให้ จนท.นิคมสร้างตนเองเบตง และ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลําพะยา-บันนังสตา-ฮาลา)
จัดทําบันทึกรายละเอียดรายละเอียด นําเรื่องร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อดําเนิน การตามกฎหมายต่อไป

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์) นายกมล นวลใย ผู้อํานวยการ สํานักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) สนธิกําลังร่วมกันเจ้าหน้าที่
ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ ,ชุดปฏิบัติการพิเศษป่ าไม้ ตํารวจ สภ.แม่ริม เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในม่อนใจ โฮมสเตย์ หนึ่งในรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังม่อนแจ่ม บ้านหนอง
หอยใหม่ หมู่ที่ 1 ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนการรื้อถอนเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้เจ้าของม่อนใจ
โฮมสเตย์ ทราบ : ถึงข้อตกลงในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านพัก เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในสํานวนคดีต่อไป ส่วนของ
อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่นที่นอน หมอน มุ้ง ฯลฯ เจ้าหน้าที่จะส่งคืนให้เจ้าของม่วนใจฯ โดยเจ้าของม่วนใจฯ ระบุว่า จะนําสิ่งของ
เครื่องใช้ทั้งหมดไปเก็บไว้ และจะย้ายไปในพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือข้อพิพาท เพราะตนเองคงไม่มีทุนจะไปซื้อหามาใหม่แล้ว
จากนั้นเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนบ้านพักโครงสร้างไม้ จํานวน 2 หลัง ,บ้านพักโครงสร้างเหล็กหลังคามุงด้วยเมทัลชีท จํานวน 3 หลัง
และห้องน้ําก่อด้วยอิฐบล็อก จํานวน 1 หลัง โดยมีเจ้าของรีสอร์ท และชาวบ้านม่อนแจ่มมายืนสังเกตการณ์การรื้อถอนของ
เจ้าหน้าที่ด้วย
นายกมล กล่าวว่า กรณีของม่อนใจโฮมสเตย์ เป็นการบุกรุกพื้นที่ใหม่เข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ํา
โดยมีพื้นที่ที่ถูกบุกรุกจํานวน 1 ไร่ 3 งานเศษ เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งความดําเนินคดี เนื่องจากผู้ครอบครองไม่มีสิทธิ์เข้าไปทํา
ประโยชน์ เพราะเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่หลังมติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 รวมทั้งยังประกอบธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทโดย
ไม่ได้รับอนุญาตด้วย

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทําหนังสือแจ้งให้เจ้าของรีสอร์ทดังกล่าว รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 แต่การรื้อ
ถอนเป็นไปด้วยความล่าช้า วันนี้เจ้าหน้าที่จึงนํากําลังเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ซึ่งทางเจ้าหน้ารีสอร์ทก็ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี
นายกมล กล่าวอีกว่า สําหรับม่อนใจโฮมสเตย์ เป็นรายที่ 9 แล้วที่เจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอน จากทั้งหมด 30 รายที่ถูกดําเนินคดี
ขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดในส่วนของรายอื่นๆ ที่เหลือ อยู่ในขั้นตอนการดําเนินคดี และแจ้งเตือนให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่
บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ขณะเดียวกันก็มีบางรายที่ไปยื่นเรื่องต่อศาลปกครอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่าง
รวบรวมหลักฐาน เพื่อชี้แจงต่อศาลปกครอง รวมทั้งจะเร่งรื้อถอนรีสอร์ทที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม เพื่อเร่งฟื้นฟู
พื้นที่ป่าต้นน้ําให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมต่อไป

