สรุปขาวประจําในวันที่ 23 เม.ย. 64

ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ
-

ภาพขาว: อดิศร นุชดํารง (ไทยรัฐ 23 เมษายน 2564 หนา 7)
อัยการไมฟอง ปมหุนสื่อ'ธนาธร' (เดลินิวส 23 เมษายน 2564 หนา 1,11)
'แมธนาธร'พบตร.ปาไมคดีรุกปา (มติชน 23 เมษายน 2564 หนา 6)
'แมธนาธร'รับขอหา-โตรุกปา (ขาวสด 23 เมษายน 2564 หนา 10)
คอลัมน ขาวรอบอาณาจักร: ตรวจปาชุมชนถูกรุกฆาตนไม 37 ไร(ไทยรัฐ 23 เมษายน 2564 หนา 10)

ขาวเว็บไซต
"แมธนาธร" เขาพบตํารวจปาไม หลังโดนหมายเรียกคดีรุกปาสงวน จ.ราชบุรี (ไทยรัฐ 22 เมษายน 2564)
https://www.thairath.co.th/news/crime/2075060
'แมธนาธร'ปฏิเสธบุกรุกปาฯ ขอทําหนังสือคําใหการชี้แจง (เดลินิวส 22 เมษายน 2564)
https://dailynews.co.th/crime/838746
‘แมธนาธร’รับขอหา-โตรุกปา (ขาวสด 23 เมษายน 2564)
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6357255
อัยการไมฟอง“ธนาธร”หุนสื่อ แมปดรุกปาสงวนราชบุรี (ผูจัดการออนไลน 23 เมษายน 2564)
https://mgronline.com/crime/detail/9640000033268
เรงดับไฟปาแมฮองสอน! ลุมลามอีกครั้ง จากการลอบเผาเก็บเห็ด (ชมคลิป) (แนวหนา 22 เมษายน 2564)
https://www.naewna.com/likesara/567712

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

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23103
หน้า: 7(บนซ้าย)
Col.Inch: 10.09 Ad Value: 11,099
PRValue (x3): 33,297
ภาพข่าว: อดิศร นุชดำรงค์

รหัสข่าว: C-210423009114(23 เม.ย. 64/04:28)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26125
Col.Inch: 143.35 Ad Value: 301,035
หัวข้อข่าว: อัยการไม่ฟ้อง ปมหุ้นสื่อ'ธนาธร'

รหัสข่าว: C-210423004038(23 เม.ย. 64/04:47)

หน้า: 1(ซ้าย), 11
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คลิป: สี่สี

หน้า: 1/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26125
Col.Inch: 143.35 Ad Value: 301,035
หัวข้อข่าว: อัยการไม่ฟ้อง ปมหุ้นสื่อ'ธนาธร'

รหัสข่าว: C-210423004038(23 เม.ย. 64/04:47)

หน้า: 1(ซ้าย), 11
PRValue (x3): 903,105

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26125
Col.Inch: 143.35 Ad Value: 301,035
หัวข้อข่าว: อัยการไม่ฟ้อง ปมหุ้นสื่อ'ธนาธร'

รหัสข่าว: C-210423004038(23 เม.ย. 64/04:47)

หน้า: 1(ซ้าย), 11
PRValue (x3): 903,105

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/3

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

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15748
Col.Inch: 14.49 Ad Value: 15,939
หัวข้อข่าว: 'แม่ธนาธร'พบตร.ป่าไม้คดีรุกป่า

รหัสข่าว: C-210423020057(23 เม.ย. 64/04:24)

หน้า: 6(ขวา)
PRValue (x3): 47,817

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11104
Col.Inch: 13.41 Ad Value: 14,751
หัวข้อข่าว: 'แม่ธนาธร'รับข้อหา-โต้รุกป่า

รหัสข่าว: C-210423012077(23 เม.ย. 64/05:21)

หน้า: 10(บนขวา)
PRValue (x3): 44,253

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23103
หน้า: 10(บน)
Col.Inch: 7.16
Ad Value: 7,876
PRValue (x3): 23,628
คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: ตรวจป่าชุมชนถูกรุกฆ่าต้นไม้ 37 ไร่

รหัสข่าว: C-210423039067(22 เม.ย. 64/07:29)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

"สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ" มารดา "ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" ประธานคณะก้าวหน้า เข้าพบตํารวจป่าไม้ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกคดีบุกรุกป่าสงวน
จ.ราชบุรี กว่า 450 ไร่ ยังให้การปฏิเสธ
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 22 เม.ย.2564 ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) นางสม
พร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมทนายความ เข้าพบ พ.ต.อ.กฤษณะ สุขสมบูรณ์ รอง ผบก.ปทส.และ
พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.5 บก.ปทส.เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ฐานยึดถือครอบครองทํา
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทําการด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า
สงวนแห่งชาติ และ พ.ร.บ.ป่าไม้ ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทําการใดๆ อันเป็นการทําลายป่าฯ และความผิดตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน ภายหลังกรมป่าไม้ แจ้งความเอาผิดกรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กว่า 450 ไร่ และออกเอกสารสิทธิ
โดยมิชอบ พื้นที่อีกกว่า 2,000 ไร่
ทนายความ เปิดเผยภายหลังเข้าพบตํารวจเป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมง ว่า วันนี้นางสมพร มารายงานตัวตามหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงาน
สอบสวน จากนี้จะให้การเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรอีกครั้งตามกรอบเวลากฎหมาย และคาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการแถลงข่าวชี้แจง
อีกครั้ง
พ.ต.อ.กฤษณะ กล่าวว่า บก.ปทส. ได้ออกหมายเรียกนางสมพรมารับทราบข้อกล่าวหา ในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าไม้
และประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีบุกรุกยึดถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีกรมป่าไม้มาแจ้งความไว้ และตํารวจได้ออกหมายเรียกมา
รับทราบข้อกล่าวหาเป็นครั้งแรก ซึ่งนางสมพร ให้การปฏิเสธ และทีมทนายความจะทําหนังสือชี้แจงถ้อยคําต่อตํารวจภายหลัง เพื่อที่จะสรุปสํานวน
อีกครั้ง

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ
มารดานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมทีมทนายความ เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. พ.ต.อ.กฤษณะ
สุขสมบูรณ์ รอง ผบก.ปทส. และ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.5 บก.ปทส. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวน
แห่งชาติ ข้อหายึดถือครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทําการด้วยประการใดๆ
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ และ พ.ร.บ.ป่าไม้ ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทําการใดๆอันเป็นการทําลายป่าฯ และ
ความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน ภายหลังกรมป่าไม้ แจ้งความเอาผิดกรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กว่า
450 ไร่ และออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ พื้นที่อีกกว่า 2,000 ไร่
หลังเข้าพบพนักงานสอบสวนนานกว่า 2 ชั่วโมง นางสมพรปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ ส่วนทีมทนายความได้ระบุสั้นๆว่า วันนี้นางสมพร มารายงานตัว
ตามหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน จากนี้จะให้การเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรอีกครั้งตามกรอบเวลากฎหมาย และคาดว่า
ภายในเดือน พ.ค.นี้ จะมีการแถลงข่าวชี้แจงอีกครั้ง
ด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ กล่าวว่า บก.ปทส. ได้ออกหมายเรียกนางสมพร ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าไม้
และประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีบุกรุกยึดถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่กรมป่าไม้ได้มาแจ้งความไว้ และตํารวจได้ออกหมายเรียกมารับทราบ
ข้อกล่าวหาเป็นครั้งแรก โดยนางสมพร ให้การปฏิเสธ และทีมทนายความจะทําหนังสือชี้แจงถ้อยคําต่อตํารวจภายหลัง เพื่อที่จะสรุปสํานวนอีกครั้ง
รายงานข่าวแจ้งว่า สําหรับคดีนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการบุกรุกที่กว่า 450 ไร่ และส่วนที่ 2 เป็นการขยายผลหลังพบว่า มีที่ดินอีกกว่า
2,000 ไร่ ที่ครอบครอบไม่ชอบด้วยกฎหมาย สํานวนคดีบุกรุกที่กว่า 450 ไร่นั้น มีความคืบหน้าไปมาก เหลือเพียงสอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในฝั่งนางสมพร
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า จากการตรวจสอบพบว่า นางสมพรได้ครอบครองที่ดิน น.ส.2 โดยการซื้อเปลี่ยนมือจากบุคคลอื่นแบบผิดกฎหมาย จํานวน 7 แปลง
เนื้อที่ 350 ไร่ โดยแปลงที่ดินเอกสาร น.ส.2 ดังกล่าว เป็นประเด็นปัญหาซ้อนทับที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีการร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้าน
หมู่ 14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่มแี ผนงานจัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้าน มีตัวแทนของนางสมพรมาตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย มีการ
ยอมรับการครอบครอง และแสดงเจตนามอบให้หมู่บ้านจัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาครอบครอง น.ส.2 แบบผิดกฎหมายของ
นางสมพร
นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบว่า นางสมพร ครอบครองที่ดินมือเปล่าแบบผิดกฎหมาย (ภบท.5) อีก 1 แปลง เนื้อที่ 90 ไร่ ในท้องที่ หมู่ 3 ต.รางบัว
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยตรวจสอบพบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุชื่อนางสมพร จ่ายเงินค่าที่ดินมือเปล่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 90 ไร่
ช่วงปี 2553-2556

23 เม.ย. 2564 - 08:40 น.

‘แม่ธนาธร’รับข้อหา-โต้รุกป่า – เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(บก.ปทส.) นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ แม่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมทีมทนายความเข้าพบ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม
ผบก.ปทส. พ.ต.อ.กฤษณะ สุขสมบูรณ์ รองผบก.ปทส. และ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.5 บก.ปทส. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกใน
ความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ฐานยึดถือครอบครองทําประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือ
กระทําการด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ และ พ.ร.บ.ป่าไม้ ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทําการ
ใดๆ อันเป็นการทําลายป่า และความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามที่กรมป่าไม้แจ้งความเอาผิดกรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ํา
ภาชี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จํานวนกว่า 450 ไร่ และออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบพื้นที่อีกกว่า 2,000 ไร่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังสอบสวนนานกว่า 2 ชั่วโมง นางสมพรให้การปฏิเสธ โดยทีมทนายความระบุว่าหลังจากนี้จะให้การเป็นหนังสือลายลักษณ์
อักษรอีกครั้งตามกรอบเวลากฎหมาย คาดว่าภายในเดือนพ.ค. และจะแถลงชี้แจงให้ทราบอีกครั้ง

‘สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ’แม่ธนาธร พบตํารวจป่าไม้หลังโดนหมายเรียกคดีรุกป่าสงวน จ.ราชบุรี
วันที่ 22 เมษายน 2564 - 16:00 น.

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 22 เมษายน ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) นางสมพร
จึงรุ่งเรืองกิจ มารดานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เข้าพบ พ.ต.อ.กฤษณะ สุขสมบูรณ์ รอง ผบก.ปทส.และ พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต
ผกก.5 บก.ปทส.เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ฐานยึดถือครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัย
ในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทําการด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ และ พ.ร.บ.ป่าไม้
ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทําการใดๆ อันเป็นการทําลายป่าฯ และความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน ภายหลังกรมป่าไม้ แจ้ง
ความเอาผิดกรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กว่า 450 ไร่ และออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ พื้นที่อีกกว่า 2,000 ไร่
โดยทนายความเปิดเผยภายหลังเข้าพบตํารวจเป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมง ว่า วันนี้นางสมพร มารายงานตัวตามหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหากับ
พนักงานสอบสวน จากนี้จะให้การเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรอีกครั้งตามกรอบเวลากฎหมาย และคาดว่าภายในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการแถลง
ข่าวชี้แจงอีกครั้ง
พ.ต.อ.กฤษณะกล่าวว่า บก.ปทส. ได้ออกหมายเรียกนางสมพรมารับทราบข้อกล่าวหา ในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าไม้
และประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีบุกรุกยึดถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีกรมป่าไม้มาแจ้งความไว้ และตํารวจได้ออกหมายเรียกมา
รับทราบข้อกล่าวหาเป็นครั้งแรก ซึ่งนางสมพร ให้การปฏิเสธ และทีมทนายความจะทําหนังสือชี้แจงถ้อยคําต่อตํารวจภายหลัง เพื่อที่จะสรุปสํานวน
อีกครั้ง
รายงานข่าวแจ้งว่า สําหรับคดีนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการบุกรุกที่กว่า 450 ไร่ และส่วนที่สองเป็นการขยายผลหลังพบว่ามีที่ดินอีกกว่า
2,000 ไร่ ที่ครอบครอบไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งสํานวนคดีบุกรุกที่กว่า 450 ไร่นั้น มีความคืบหน้าไปมาก เหลือเพียงสอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในฝั่งนางสมพร
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า จากการตรวจสอบพบว่านางสมพร ได้ครอบครองที่ดิน น.ส.2 โดยการซื้อเปลี่ยนมือจากบุคคลอื่นแบบผิดกฎหมาย จํานวน 7
แปลง เนื้อที่ 350 ไร่ โดยแปลงที่ดินเอกสาร น.ส.2 ดังกล่าว เป็นประเด็นปัญหาซ้อนทับที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีการร้องเรียนของกลุ่ม
ชาวบ้าน ม.14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่มีแผนงานจัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้าน และมีตัวแทนของนางสมพร ได้มาตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่
หลายฝ่าย มีการยอมรับการครอบครอง และแสดงเจตนามอบให้หมู่บ้านจัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาครอบครอง น.ส.2 แบบ
ผิดกฎหมายของนางสมพร
นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบว่า นางสมพร ครอบครองที่ดินมือเปล่าแบบผิดกฎหมาย (ภบท.5) อีก 1 แปลง เนื้อที่ 90 ไร่ ในท้องที่ ม.3 ต.รางบัว อ.
จอมบึง จ.ราชบุรี โดยตรวจสอบพบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุชื่อนางสมพร จ่ายเงินค่าที่ดินมือเปล่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 90 ไร่ ช่วง
ปี 2553-2556

“โฆษกอัยการ” เผยสั่งไม่ฟ้อง "ธนาธร" จริง หลังถูกศาล รธน.วินิจฉัยให้พ้นสภาพ ส.ส. กรณีถือหุ้นสื่อ นัดฟังคําสั่งทางการ 25 พ.ค.นี้ รอ ผบ.ตร.
เห็นเเย้งหรือไม่ ยันไม่ขัดเเย้งกับศาล รธน. ส่วน “สมพร” แม่ธนาธร พบ ตร.ปฏิเสธข้อหาบุกรุกป่าสงวน
วานนี้ (22 เม.ย.) ที่สํานักงานอัยการสูงสุด ถ.รัชดาภิเษก พนักงานอัยการคดีอาญา 4 นัดฟังคําสั่งในคดีที่ พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง นําตัว
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมสํานวนเห็นควรสั่งฟ้องคดีในความผิดฐานข้อหารู้อยู่แล้วว่าตน
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือ
ยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อของตนเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 151 สืบเนื่องจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายธนาธรถือครองหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ขณะลงสมัครรับ
เลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ดําเนินคดีอาญา
โดยนัดฟังคําสั่งในวันนี้มีทนายความผู้รับมอบอํานาจเดินทางมาแทนนายธนาธร อย่างไรก็ตามทางสํานักงานคดีอาญา 4 ได้เลื่อนฟังคําสั่งคดีนี้
ออกไปเป็นวันที่ 25 พ.ค.เวลา 10.00 น.เนื่องจากกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้น
ต่อมา นายอิทธิพร แก้วทิพย์ โฆษกสํานักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบทราบมาว่าคดีนี้พนักงานอัยการสํานักงานคดีอาญามีคําสั่ง
ไม่ฟ้องนายธนาธรตามที่พนักงานสอบสวนทําความเห็นมาตามขั้นตอนจะต้องส่ง ผบ.ตร.ชี้ขาด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ผบ.ตร.ทําความเห็นว่าจะเห็น
ด้วยหรือเเย้งหรือไม่ ถ้าเห็นเเย้งมาก็ต้องส่งอัยการสูงสุดชี้ขาดตามกฎหมาย รายละเอียดเหตุผลจึงยังไม่สามารถบอกได้ เเต่ถ้าคดีมีความเห็นยุติ
เมื่อไร ทางทีมโฆษกพร้อมเปิดเเถลงรายละเอียดอีกครั้ง
“เรายืนยันว่าความเห็นทางคดีดังกล่าวไม่ได้มีความขัดเเย้งกับคําวินิจฉัยทางศาลรัฐธรรมนูญ” นายอิทธิพร กล่าว
อีกด้าน ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของ นาย
ธนาธร พร้อมทีมทนายความ เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. และพนักงานสอบสวน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก
ในความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ฐานยึดถือครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า
หรือกระทําการด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ และ พ.ร.บ.ป่าไม้ ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทํา
การใดๆ อันเป็นการทําลายป่าฯ และความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน ภายหลัง กรมป่าไม้ แจ้งความเอาผิดกรณีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่ง
ซ้ายแม่น้ําภาชี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กว่า 450 ไร่ และออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ พื้นที่อีกกว่า 2,000 ไร่
ภายหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนนานกว่า 2 ชั่วโมง การสอบสวนจึงเสร็จสิ้น นางสมพรจึงเดินทางกลับ พร้อมปฎิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ โดยทางทีม
ทนายความระบุเพียงสั้นๆว่า วันนี้ นางสมพร มารายงานตัวตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน หลังจากนี้ก็จะให้การเป็น
หนังสือลายลักษณ์อักษรอีกครั้งตามกรอบเวลากฎหมาย คาดว่าภายในเดือน พ.ค.นี้จะมีการแถลงข่าวชี้แจงอีกครั้ง
ด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ เปิดเผยว่า นางสมพรให้การปฏิเสธข้อหา และทีมทนายความจะทําหนังสือชี้แจงถ้อยคําต่อตํารวจภายหลัง เพื่อที่จะสรุป
สํานวนอีกครั้ง

22 เมษายน 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผบ.ฉก.ร.7 ได้มอบหมายให้ ร.ท.วิษณุ ต๊ะนางอย ผู้ช่วยนายทหารฝ่าย
กิจการพลเรือน นํากําลังพล จํานวน 1 ชุดปฏิบัติการ 10 นาย ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า กรมป่าไม้ (ชุดเหยี่ยวไฟ) และราษฎรในพื้นที่ร่วมกัน
ดับไฟป่า บริเวณพื้นที่บ้านหัวน้ําแม่สะกึด (หย่อมบ้านนากระจง) หมู่ 10 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้ร่วมกันดับไฟป่า และทําแนวกันไฟป่า
เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟป่า เข้าสู่พื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ประมาณ 2 ชั่วโมง
การเกิดไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าว คาดว่าเป็นการลอบเผาป่าเพื่อหวังเก็บเห็ดป่า ที่จะออกในต้นฤดูฝน ทั้งนี้จุดที่เกิดไฟป่า ทางราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้มี
การควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการลอบเผาป่า แต่หลังจากสถานการณ์ไฟป่าได้ลดน้อยลง กลับมีกลุ่มบุคคลเข้ามาลอบเผาจนได้

