
 
สรุปขาวประจําในวันท่ี  26 มีนาคม 64   

ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
-  จับคาเงิน 2 ลานซี 9 รีดสนิบนไม  (ไทยรัฐ  26 ม.ีค. 64  หนา 1,6) 
-  จับผอ.ทส.มุกดาหาร  (แนวหนา  26 ม.ีค. 64  หนา 1,11) 
-  จับผอ.สํานักทรัพยากรฯ มุกดาหารเรียกรับสินบน  (มติชน  26 ม.ีค. 64  หนา 16) 
-  ภาพขาว..คาหนังคาเขา  (ผูจัดการรายวัน 360°  26 มี.ค. 64  หนา 1)    
-  รับฟอง ‘ปารีณา’ รุกปา  (ผูจัดการรายวัน 360°  26 ม.ีค. 64  หนา 1,2) 

สื่อออนไลน 
-  ปาไมสงชุดพยัคฆไพรรวมดีเอสไอลุยสอบ ออกโดยมิชอบบุกรุกปาตนน้ําพ้ืนที่ จว.นาน   
   (แนวหนา  26 ม.ีค. 64) 
-  จับคาเงิน 2 ลาน ซ9ี รีสินบนไม โฉ  (ไทยรัฐ  26 ม.ีค. 64) 
-  เดง ผอ.รีดสินบน  (แนวหนา  26 ม.ีค. 64) 
-  สั่งยาย! ผอ.ทส.จังหวัดมุกดาหาร  (จส.100  26 ม.ีค. 64) 
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 นายอดิศร นุชดํารงค อธิบดีกรมปาไม ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการพิทักษปา ไดมอบหมายใหนายชีวะ
ภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม รองผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการพิทักษปา ดําเนินการปราบปรามการกระทํา
ผิดกฎหมายวาดวยการปาไม ในพื้นที่รับผิดชอบอยางเฉียบขาด โดยสั่งการใหนายสมบูรณ  ธีรบัณฑิตกุล 
ผูอํานวยการสํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา และนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหนาหนวยเฉพาะกิจ
ปราบปรามพิเศษ (พยัคฆไพร) นํากําลังชุดพยัคฆไพรลงพ้ืนที่ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง รวมกับเจาหนาที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษ นําโดยพันตํารวจโทกรวัชร ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาที่สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดนาน สาขา อ.เชียงกลาง ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเชียงกลาง จ.นาน และหนวยงานที่เก่ียวของลงพ้ืนที ่

 กรณีมีพลเมืองดีรองเรียนวา มีการออกโฉนดที่ดินรุกปาตนน้ํา 58 แปลง ในทองท่ี ต.เชียงคาน อ.เชียง
กลาง จ.นาน จึงไดบูรณาการกําลังกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อทําการตรวจสอบลักษณะของพ้ืนที่ สภาพพ้ืนที่ 
และลักษณะการใชประโยชนในที่ดิน ซึ่งจะใชเปนพยานหลักฐาน ประกอบการแปลตีความภาพถายทางอากาศ
ยอนหลัง และใชในการพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

 โดยขอมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุวา จากการทําการสืบสวนเบ้ืองตนพบวา โฉนดท่ีดินจํานวน 8 
แปลง เนื้อที่ประมาณ 250 ไร นาจะเปนการออกโดยมิชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากมีสภาพพ้ืนที่เปนที่เขา พื้นดิน
เปนกอนกรวดเปนแนวสันเขา ไมพบรองรอยการทําประโยชน นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบวา มีโฉนดที่ดินแปลง
ขางเคียงซึ่งออกในบริเวณเดียวกันอีกจํานวน 50 ฉบับ รวมเนื้อที่ประมาณ 1,150 ไร นาจะออกโดยมิชอบดวย
กฎหมายดวย จึงไดมีคําสั่งใหรับเรื่องดังกลาวเปนคดีพิเศษ โดยมอบหมายใหกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รับผิดชอบทําการสอบสวนตอไป 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23075
วันที่: ศุกร์ 26 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 6

หัวข้อข่าว: จับคาเงิน2ล้าน ซี9รีดสินบนไม้

รหัสข่าว: C-210326009080(26 มี.ค. 64/04:36) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 87.33 Ad Value: 192,126 PRValue : 576,378 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23075
วันที่: ศุกร์ 26 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 6

หัวข้อข่าว: จับคาเงิน2ล้าน ซี9รีดสินบนไม้

รหัสข่าว: C-210326009080(26 มี.ค. 64/04:36) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 87.33 Ad Value: 192,126 PRValue : 576,378 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14576
วันที่: ศุกร์ 26 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 11

หัวข้อข่าว: จับผอ.ทส.มุกดาหารรีดสินบน2ล.นักค้าไม้ค่าเร่งส่งคืนไม้พะยูงลูกน้องรับสารภาพสิ้น

รหัสข่าว: C-210326005082(26 มี.ค. 64/06:17) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 37.09 Ad Value: 33,381 PRValue : 100,143 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15720
วันที่: ศุกร์ 26 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 16(บนขวา)

หัวข้อข่าว: จับผอ.สำนักทรัพยากรฯมุกดาหาร เรียกรับสินบนนักค้าไม้ชาวลาว2ล.

รหัสข่าว: C-210326020077(26 มี.ค. 64/06:01) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.42 Ad Value: 20,262 PRValue : 60,786 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



  ที่กองบัญชาการสอบสวนกลาง (บช.ก.) หมูบานเมืองทองธานี ถนนแจงวัฒนะ อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 ม.ีค. พล.ต.ต.ปญญา ปนสุข รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.วรวัฒน วัฒนนครบัญชา 
รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย ผบก.อก.บช.ก. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแกว ผบก.ปปป. พ.ต.อ.ณัฐณ
วิทย สิทธาภิรมย ผกก.1 บก.ปปป. และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ทส.) แถลงจับกุมนายสุรเดช อัคราช อายุ 59 ป ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ 
ทสจ.มุกดาหาร และ น.ส.กชพรรณ แสงวิรุณ หรือทิพยเกษร แสงวิรุณทร อายุ 27 ป กรณีเรียกรับสินบนเพ่ือ
อํานวยความสะดวกการคนืของกลาง จับไดที่รานกาแฟชื่อดังใกลสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ.
มุกดาหาร พรอมของกลางเงินสด 2 ลานบาท และโทรศัพทมือถือ 4 เครื่องพล.ต.ต.ปญญา ปนสุข รอง ผบช.ก. 
กลาววา คดีเริ่มจากเม่ือป 2549 ตํารวจปาไมไดตรวจยึดไมพะยูง 11 ตูคอนเทนเนอร มูลคากวา 600 ลานบาท 
ตรวจสอบพบวาไมดังกลาวถูกสวมเปนไมตางแดน และใชเอกสารผานแดนเปนเอกสารปลอม แจงขอหามีไมพะยูง
และครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต พรอมดําเนินคดีใชเอกสารปลอม เหตุเกิดในพ้ืนที่ จ.มุกดาหาร ตอมาคดียึดไม
ของกลาง อัยการสั่งไมฟอง คดีถึงที่สุดแลว ศาลฎีกาสั่งใหคืนไมของกลางกับบริษัทผูเสียหาย แตเนื่องจากเปนไม
ของประเทศลาว มีผูแจงสิทธิ์จากลาวเขามาหลายราย 



   
  พ.ต.อ.ณัฐณวิทย สิทธาภิรมย ผกก.1 บก.ปปป. กลาวเพ่ิมเติมวา กระทั่งเดือน ก.พ.ท่ีผานมา นาย
คําสะไหว พมมะจัน อายุ 51 ป พอคาไมชาวลาว เปนตัวแทนบริษัทพงษสวรรค วูดอินดัสตี้ อางเปนเจาของสิทธิ์ไม
พะยูงดังกลาวมาแจงความกับพนักงานสอบสวน กองปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ให
ดําเนินคดีนายสุรเดชที่เคยเปนเจาหนาที่ชุดจับกุมไมดังกลาวในขณะนั้น หลังติดตอผูเสียหายเพ่ือขอรับเงิน 2 ลาน
บาทเปนคาดําเนินการสงคืนไม และนายสุรเดชนัดรับเงินที่ จ.มุกดาหาร ผูเสียหายพรอมชุดจับกุมไดรวมกันซอน
แผนนําเงินสด 2 ลานบาท ทําตําหนิไวที่สายรัดของธนบัตร ใสถุงพลาสติกหูหิ้วนําไปใหนายสุรเดชตามสถานที่และ
เวลานัดหมาย มีเจาหนาที่รวมสังเกตการณ กระทั่งพบนายสุรเดช พูดคุยกับผูเสียหายกอนจะเรียก น.ส.กชพรรณ
เขาไปรับเงินจากผูเสียหายท่ีจอดรถรออยูหนารานกาแฟ ตํารวจไดแสดงตวัเขาจับกุมพรอมเงินสดของกลาง 
พ.ต.อ.ณัฐณวิทยกลาวตอวา จากการสอบสวนนายสุรเดชใหการปฏิเสธ สวน น.ส.กชพรรณใหการรับสารภาพ
ตลอดขอกลาวหา เจาหนาที่แจงขอหานายสุรเดชฐานเปนเจาพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบดวยหนาท่ีฯ และเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบฯ สวน น.ส.กชพรรณ แจงขอหาเปนผูสนับสนุนเจาพนักงาน เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพยสินเพ่ือ
ประโยชนโดยมิชอบฯ นําตัวสงพนักงานสอบสวนดําเนินคด ี
  นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม กลาววา เรื่องนี้เปนการนําไมจากประเทศเพ่ือนบาน
ผานเขามาในไทยเพ่ือขนสงตอไปยังประเทศท่ี 3 หลังศาลสั่งใหคืนไมแกบริษัท บก.ปทส.ไดประสานกรมปาไมที่เปน
หนวยงานรวมตรวจยึด สงตัวแทนไปเปนพยานการสงคนืไม แตมีผูอางสิทธิ์เขามาจนมีการทุจริตดังกลาว ท้ังนี้ ปลัด 
ทส.ไดสั่งใหดําเนินการถึงที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องนี้มีขาราชการระดับสูงเขามาเก่ียวของ ไมวาจะเปนขาราชการใน
ระดับใดก็ตาม จะตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หากพบมีความผิดจริงมีโทษรายแรงสูงสุดถึงข้ันใหออก
จากราชการ 
  ดานนายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัด ทส. กลาววา ใหตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยทันที มีนายจเร
ศักดิ์ นันตะวงษ รองปลัด ทส. เปนประธานจะใชเวลาสอบไมนาน นอกจากนี้จะขอสํานวนจากตํารวจมา
ประกอบการพิจารณาตัดสินทางวินัย ถาผิดจริง ทส.ไมเอาไวแน ตองออกจากราชการ สวนคดีความวากันไปตาม
ขอเท็จจริง ทส.จะสนับสนุนขอมูลรายละเอียดตางๆใหพนักงานสอบสวนเต็มที ่
  สําหรับนายสุรเดชเปนขาราชการระดับ 9 สังกัดสํานักปลัด ทส.เหลือเวลาอีก 6 เดือนจะ
เกษียณอายุราชการในเดือน ก.ย.2564 
 



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3396
วันที่: ศุกร์ 26 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง)

ภาพข่าว: คาหนังคาเขา

รหัสข่าว: C-210326040006(26 มี.ค. 64/03:04) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.23 Ad Value: 21,345 PRValue : 64,035 คลิป: สี่สี(x3)



 
ลูกนองรับสารภาพสิ้น 
  บช.ก.รวบ ผอ.สํานักทรัพยากรฯมุกดาหาร เรียกรับสินบนนักคาไมชาวลาวกวา 2 ลานบาทเปน

คาดําเนินการสงคืนไมพะยูงของกลางที่ถูกกุมไดในป 2549 มูลคารวมกวา 600 ลานบาท ขณะที่หญิงสาวที่ถูก
จับกุมพรอมกันรับสารภาพตลอดขอกลาวหา 

  เมื่อเวลา 13.00น.วันที่ 25มีนาคม ที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) เมืองทองธานี 
พล.ต.ต.ปญญา ปนสุข รอง ผบช.ก.,พล.ต.ต.วรวัฒน วัฒนนครบัญชา รอง ผบช.ก.,พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแกว 
ผบก.ปปป.,นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ทส.) และ 
พ.ต.อ.ณัฐณวิทย สิทธาภิรมย ผกก.1 บก.ปปป.รวมแถลงการจับกุม นายสุรเดช อัคราช อายุ 56 ป ผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ.มุกดาหาร และ น.ส.กชพรรณ แสงวิรุณ หรือ น.ส.ทิพยเกษร แสง
วิรุณทร อายุ 27 ป จากการเรียกรับสินบนเปนเงิน 2 ลานบาท เพ่ืออํานวยความสะดวกการคืนของกลางไมพะยูง 
จับกุมไดที่รานกาแฟใกลสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ.มุกดาหาร พรอมของกลางเงินสด 2 ลาน
บาท และโทรศัพทมือถือ 4 เครื่อง 
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  พล.ต.ต.ปญญา กลาววา คดีนี้เริ่มจากเม่ือป 2549 ตํารวจปาไมไดตรวจยึดไมพะยูง 11 ตูคอนเทน
เนอร มูลคากวา 600 ลานบาท ตรวจสอบพบวาไมดังกลาวถูกสวมเปนไมตางแดน และใชเอกสารผานแดนเปน
เอกสารปลอม จึงจับกุมฐานมีไมและครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต โดยมีการดําเนินคดีใชเอกสารปลอมที่ จ.
มุกดาหาร สวนคดียึดไม อัยการสั่งไมฟอง คดีถึงที่สุดแลว ศาลฎีกาจึงสั่งใหคืนไมของกลางกับบริษัทผูเสียหาย แต
เนื่องจากเปนไมของประเทศลาว จึงมีผูแจงสิทธิ์จากลาวเขามาหลายราย 
  พ.ต.อ.ณัฐณวิทย กลาววา เมื่อเดือนกุมภาพันธท่ีผานมา นายคําสะไหว พมมะจัน อายุ 51 ป นัก
คาไมชาวลาว เปนตัวแทนบริษัทพงษสวรรค วูดอินดัสตรี้ อางเปนเจาของสิทธิ์ไมพะยูงดังกลาว มาแจงความกับ
พนักงานสอบสวนกองปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(บก.ปปป.) ใหดําเนินคดีนายสุรเดช ที่เคยเปน
เจาหนาที่ชุดจับกุมไมดังกลาวในขณะนั้น ไดติดตอผูเสียหายเพ่ือขอรับเงิน 2 ลานบาท เปนคาดําเนินการสงคืนไม 
และนายสุรเดช นัดรับเงินท่ี จ.มุกดาหาร ผูเสียหายจึงแจงชุดจับกุม รวมกันนําเงินสด 2 ลานบาท ทําตําหนิไวบน
ธนบัตร ใสถุงพลาสติกหูหิ้วนําไปใหนายสุรเดช ตามสถานที่นัดหมาย โดยมีเจาหนาที่รวมสังเกตการณกระทั่งพบ
นายสุรเดช พูดคุยกับผูเสียหายกอนจะเรียก น.ส.กชพรรณ เขาไปรับเงินจากผูเสียหายที่จอดรถรออยูหนาราน
กาแฟ ตํารวจจึงแสดงตวัจับกุม 
  พ.ต.อ.ณัฐณวิทย เปเผยวา จากการสอบสวนนายสุรเดช ใหการปฏิเสธ สวน น.ส.กชพรรณ ให
การรับสารภาพตลอดขอกลาวหา เจาหนาที่จึงแจงขอหานายสุรเดช ฐานเปนเจาพนักงาน เรียกรับหรือยอมจะรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบดวยหนาที่ฯ และเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบฯ สวน น.ส.กชพรรณ แจงขอหา เปนผูสนับสนุนเจาพนักงาน เรียกรับ หรือยอมจะรับ
ทรัพยสินเพ่ือประโยชนโดยมิชอบฯ นําตัวสงพนักงานสอบสวนดําเนินคด ี
ดาน นายชีวะภาพ รองอธิบดีกรมปาไม กลาววา หลังศาลสั่งใหคืนไมแกบริษัท บก.ปทส.จึงประสานกรมปาไมที่
เปนหนวยงานรวมตรวจยึด สงตวัแทนไปเปนพยานการสงคืนไม แตมีผูอางสิทธิ์เขามาจนมีการทุจริตดังกลาว ทั้งนี ้
ปลัดกระทรวง ทส.ไดสั่งใหดําเนินการถึงที่สุดไมวาจะเปนขาราชการในระดับใดก็ตาม โดยจะมีการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งมีโทษรายแรงสุดอาจถึงขั้นใหออกจากราชการ 
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สั่งยาย! ผอ.ทส.จังหวัดมุกดาหาร เรียกรับเงิน จากนักคาไมชาวลาวกวา 2 ลาน 

  นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) มีคําสั่งใหยาย
นายสุรเดช อัคราช ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทส.จ.) มุกดาหาร ที่ถูก
ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) จับกุมเนื่องจากเรียกรับเงินสินบนจาก
พอคาไมชาวลาว 2,000,000 บาท มาชวยราชการที่กระทรวง ทส. ภายใน 24 ชั่วโมง หลงัจากไดรับรายงาน 
 
  นอกจากนี้ สั่งใหตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง โดยมีรองปลัด ทส. เปนประธานสอบสวน 
กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน เนื่องจากถูกจับกุมดวยขอหารุนแรง จึงใหออกจากพื้นท่ีโดยเร็ว คณะกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงจะดูขอมูลและหลักฐานจากตํารวจ บก.ปปป. จะเรงดําเนินการ เนื่องจาก นายสุรเดช  
จะเกษียณอายุราชการในเดือนก.ย.นี้ 
  สวนทางอาญาตํารวจจะดําเนินการตามหลักฐานขอหาเปนเจาพนักงานเรียกรับผลประโยชนโดย
มิชอบและเปนเจาพนักงานละเวนการปฎิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
 
           พล.ต.ต.ปญญา ปนสุข รอง ผบช.ก. กลาววา คดีเริ่มจากเมื่อป 2549 ตํารวจปาไมไดตรวจยึดไม
พะยูง 11 ตูคอนเทนเนอร มูลคากวา 600 ลานบาท ตรวจสอบพบวาไมดังกลาวถูกสวมเปนไมตางแดน และใช
เอกสารผานแดนเปนเอกสารปลอม แจงขอหามีไมพะยูงและครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต พรอมดําเนินคดใีช
เอกสารปลอม เหตุเกิดในพ้ืนที่ จ.มุกดาหาร ตอมาคดียึดไมของกลาง อัยการสั่งไมฟอง คดีถึงที่สุดแลว ศาลฎีกาสั่ง
ใหคืนไมของกลางกับบริษัทผูเสียหาย แตเนื่องจากเปนไมของประเทศลาว มีผูแจงสิทธิ์จากลาวเขามาหลายราย 
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  จนเม่ือชวงเดือน ก.พ. นายคําสะไหว พมมะจัน อายุ 51 ป พอคาไมชาวลาว เปนตัวแทนบริษัท
พงษสวรรค วูดอินดัสตี้ อางเปนเจาของสิทธิ์ไมพะยูงดังกลาวมาแจงความกับพนักงานสอบสวน กองปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ใหดําเนินคดีนายสุรเดช ที่เคยเปนเจาหนาที่ชุดจับกุมไมดังกลาวใน
ขณะนั้น เนื่องจาก ติดตอผูเสียหายเพื่อขอรับเงิน 2,000,000 บาทเปนคาดําเนินการสงคืนไม และนายสุรเดช นัด
รับเงินที่ จ.มุกดาหาร ผูเสียหายพรอมชุดจับกุมไดรวมกันซอนแผนนําเงินสดจํานวนดังกลาว ทําตําหนิไวที่สายรัด
ของธนบัตร ใสถุงพลาสติกหูหิ้วนําไปใหนายสุรเดชตามสถานที่และเวลานัดหมาย มีเจาหนาท่ีรวมสังเกตการณ  
  พบนายสุรเดช พูดคุยกับผูเสียหายกอนจะเรียก น.ส.กชพรรณ แสงวิรุณ หรือทิพยเกษร แสงวิ
รุณทร อายุ 27 ป เขาไปรับเงนิจากผูเสียหาย ตํารวจไดแสดงตัวเขาจับกุมพรอมเงินสดของกลาง 

   นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม กลาววา จากการตรวจสอบไมพะยูงของกลาง
พบวา เปนไมที่ปลูกจากลาว เม่ือศาลพิพากษาแลววา ไมมีความผิด ของกลางจะตองคืนใหผูเสียหายทันที ตาม
ขั้นตอนตองประสานเจาหนาที่กรมปาไมที่ตรวจยึดเพ่ือขอคืน โดยไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 
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