สรุปขาวประจําในวันที่ 3 มีนาคม 64
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
สื่อสิ่งพิมพ
- ไฟปาลามหลาย จว. ฝุนควันกระจายทั่ว (ไทยรัฐ 3 มี.ค. 64 หนา 1,12)
- พบฮอตสปอต 4.5 พันจุด (มติชน 3 มี.ค. 64 หนา 1ฅ6)
- เชียงใหมบูรณาการปองกันไฟปา (เดลินิวส 3 มี.ค. 64 หนา 10)
- พบ 4 พันจุดความรอนไฟปา (ขาวสด 3 มี.ค. 64)
สื่อออนไลน
- น.ส.3 ก. 27 ไร ‘ชนาพรรณ’ พี่สาวธนาธร (สํานักขาวอิศรา 2 มี.ค. 64)
ปาไม ชี้แจง อนุมัติตั้ง ‘ปาชุมชน’ โปรงใสทุกขั้นตอน (www.77kaoded.com วันที่ 24 พ.ย. 63)

กรณีเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2564 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) นายอดิศร นุชดํารงค อธิบดีกรมปาไม พรอมดวย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผูอํานวยการ
สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา ที่ปรึกษาหนวยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆไพร) รวมกันแถลง
ขาว แจงความเพิ่มเติมเอาผิดนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุงเรืองกิจ และ นายธนาธร จึงรุงเรือง
กิจ ใชเอกสารหนังสือรับรองการทําประโยชน ( น.ส.3 ก. ) ออกโดยมิชอบ มาครอบครองพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ปาฝงซายแมน้ําภาชี จ.ราชบุรี จํานวน 2,154-3-82 ไร โดยเปน น.ส.3 ก. รวม 60 ฉบับ ในพื้นที่ ต.รางบัว
ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

แบงเปน
1.น.ส.3 ก. ในชื่อ นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ จํานวน 53 ฉบับ เนื้อที่ 1,940-3-93 ไร
2.น.ส. 3 ก. ในชื่อ น.ส.ชนาพรรณ จึงรุงเรืองกิจ พี่สาวนายธนาธร จํานวน 5 ฉบับ เนื้อที่ 132-0-22 ไร
3.น.ส.3 ก. ในชื่อนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ จํานวน 2 ฉบับ เนื้อที่ 81-3-67 ไร
นํ า ข อ มู ล การถือ ครอง น.ส.3 ก. ของนายธนาธรและ ขอ มูล กรณีการถือครอง น.ส.3 ก. จํา นวน 1 ฉบั บ ของ
นางสมพร จึ ง รุ ง เรือ งกิ จ มารายงานแล ว คราวนี้ เ ป น ข อ มู ล หนั ง สื อ รั บ รองการทํ า ประโยชน (น.ส.3 ก ) ของ
น.ส.ชนาพรรณ จึงรุงเรืองกิจ น.ส.3 ก. ในชื่อ น.ส. ชนาพรรณ ถือครอง น.ส.3 ก. จํานวน 5 ฉบับ เนื้อที่ 132-0-22
ไร ในจํานวนนี้ 1 ใน 5 แปลง ออกในชื่อ นายนัน ชาติดี อยูบานเลขที่ 68 หมูที่ 7 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุ รี
เนื้อที่ 27 ไร 3 งาน ออกเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2521 โดยนายโกศล ลักษิตานนท เจาหนาที่รังวัด ผูกํากับงานภาคสนาม
เปนผูลงนามเห็นควรออก นส.3 ก.และ นายเฉลิมวงศ สรรพศิริ ปลัดอําเภอ ทําการแทนนายอําเภอจอมบึง เปนผูลง
นามใน น.ส.3 ก. ตอมาที่ดินแปลงนี้เปลี่ยนมือเปนชื่อ นายมนูศักดิ์ พวงเรืองศรี และจดทะเบียนขายรวมสี่แปลงให
น.ส.ชนาพรรณ เมื่อวัน ที่ 19 มิ.ย.2540 จากการตรวจสอบพบวา นายมนูศักดิ์ พวงเรืองศรี นามสกุลเดีย วกับ
นางวราภรณ พวงเรืองศรี ซึ่งเปนบุคคลใกลชิดในครอบครัวจึงรุงเรืองกิจ เปนกรรมการเครือไทยซัมมิท ผูขายที่ดินให
นางสมพร จึ งรุงเรืองกิจ รวม 9 แปลง เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2557 น.ส.ชนาพรรณ เปน กรรมการบริษัทในเครื อ
ไทยซัมมิทและสวนตัวทั้งสิ้น 69 บริษัท เลิกดําเนินการ 23 บริษัท เปดดําเนินการ 46 บริษัท

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 3 มีนาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23052
หน้า: 1(ขวา), 12
Col.Inch: 77.13 Ad Value: 169,686
PRValue (x3): 509,058
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: ไฟป่าลามหลายจว. ฝุ่นควันกระจายทั่ว ผวจ.ดีเดย์ห้ามเผา ปิดป่าอนุรักษ์23ที่

รหัสข่าว: C-210303039072(2 มี.ค. 64/05:01)

หน้า: 1/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 3 มีนาคม 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23052
หน้า: 1(ขวา), 12
Col.Inch: 77.13 Ad Value: 169,686
PRValue (x3): 509,058
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: ไฟป่าลามหลายจว. ฝุ่นควันกระจายทั่ว ผวจ.ดีเดย์ห้ามเผา ปิดป่าอนุรักษ์23ที่

รหัสข่าว: C-210303039072(2 มี.ค. 64/05:01)

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 3 มีนาคม 2564
ปีที่: 30
ฉบับที่: 11053
Col.Inch: 48.47 Ad Value: 53,317
หัวข้อข่าว: พบ4พันจุดความร้อนไฟป่า

รหัสข่าว: C-210303037021(2 มี.ค. 64/07:47)

หน้า: 1(ล่างขวา), 10
PRValue (x3): 159,951

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/ภูมิภาค
วันที่: พุธ 3 มีนาคม 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26074
Col.Inch: 26.05 Ad Value: 54,705
หัวข้อข่าว: เชียงใหม่บูรณาการป้องกันไฟป่า

รหัสข่าว: C-210303035021(2 มี.ค. 64/08:11)

หน้า: 10(ขวา)
PRValue (x3): 164,115

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 3 มีนาคม 2564
ปีที่: 30
ฉบับที่: 11053
Col.Inch: 48.47 Ad Value: 53,317
หัวข้อข่าว: พบ4พันจุดความร้อนไฟป่า

รหัสข่าว: C-210303037021(2 มี.ค. 64/07:47)

หน้า: 1(ล่างขวา), 10
PRValue (x3): 159,951

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

