
สรุปขาวประจําในวันที่ 7 ต.ค. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- โยก "รวมศิลป" ไป สบอ.2-" ธัญนรินทร" คุม สบอ.4   (ไทยรัฐ 7 ตุลาคม 2564 หนา 7) 
- กมธ.ต้ังสวนกลางสอบศรีพันวา (เดลินิวส 8 ตุลาคม 2564 หนา 2) 
- กมธ.ที่ดินจี้3หนวยงานสอบ'ศรีพันวา' (มติชน 7 ตุลาคม 2564 หนา 15) 
- กมธ.จี้3กรม-ลุยสอบที่ดินศรีพันวา (ขาวสด 7 ตุลาคม 2564 หนา 7) 

ขาวเว็บไซต 

กมธ.ที่ดินฯ กัดไมปลอยปมที่ดิน ‘ศรีพันวา’ ต้ังกรรมการสวนกลางลงพ้ืนที่สอบขอเท็จจริง (เดลินิวส 6 ตุลาคม 2564) 
https://www.dailynews.co.th/news/349013/ 
‘กมธ.ที่ดิน’ กัดไมปลอย สงขอมูลจี้ ‘ดีเอสไอ-กรมปาไม-กรมที่ดิน’ สอบตอที่ดิน ‘ศรีพันวา’ (มติชน 6 ตุลาคม 2564) 
https://www.matichon.co.th/politics/news_2976847 
'กมธ.ที่ดิน' กัดไมปลอย สงขอมูลใหสอบ เอกสารสิทธิที่ดิน 'ศรีพันวา' (ขาวสด 6 ตุลาคม 2564) 
https://www.khaosod.co.th/politics/news_6661555 
กมธ.ที่ดินฯ จี้ หนวยงานออกเอกสารสิทธิ “ศรีพันวา” สอไมชอบดวย กม. (ผูจัดการออนไลน 6 ตุลาคม 2564) 
https://mgronline.com/politics/detail/9640000099023 
กมธ.ที่ดิน สภาฯ จี้ 3 หนวยงานสางปมออกเอกสารสิทธิ “ศรีพันวา” ไมชอบดวยกม. จอต้ังกก.ลุยสอบเอง 
(สยามรัฐ 6 ตุลาคม 2564) 
https://siamrath.co.th/n/286732 
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23270
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: โยก "รวมศิลป์" ไป สบอ.2-" ธัญนรินทร์" คุม สบอ.4

รหัสข่าว: C-211007039020(6 ต.ค. 64/07:38) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 15.55 Ad Value: 17,105 PRValue : 51,315 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26293
วันที่: ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(ขวา)

หัวข้อข่าว: กมธ.ตั้งส่วนกลางสอบศรีพันวา

รหัสข่าว: C-211008035134(7 ต.ค. 64/08:05) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 22.10 Ad Value: 24,310 PRValue : 72,930 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15915
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 15(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: กมธ.ที่ดินจี้3หน่วยงานสอบ'ศรีพันวา'

รหัสข่าว: C-211007020012(7 ต.ค. 64/05:11) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.37 Ad Value: 20,207 PRValue : 60,621 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11271
วันที่: พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: กมธ.จี้3กรม-ลุยสอบที่ดินศรีพันวา

รหัสข่าว: C-211007012067(7 ต.ค. 64/05:35) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.93 Ad Value: 18,623 PRValue : 55,869 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

 
เม่ือวันท่ี 6 ต.ค. ท่ีรัฐสภา นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบการถือครองท่ีดินโครงการศรีพันวา จ.ภูเก็ตว่า กมธ.ได้มี
การเชิญตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรมป่าไม้และกรมท่ีดิน มาให้ข้อเท็จจริงสรุปว่าจากการตรวจสอบแผนท่ีแอล 708 ซ่ึงเป็นแผน
ท่ีทหาร พบช่วงท่ีมีการออกเอกสารสิทธิพ้ืนท่ีดังกล่าว ยังเป็นพ้ืนท่ีป่าท้ังแปลง ไม่มีร่องรอยการทําประโยชน์ ซ่ึงข้อมูลระหว่าง กมธ.และดีเอสไอ  
ถือว่าตรงกัน โดยทาง กมธ.เห็นว่าควรตรวจสอบเพ่ิมเติม นอกจากนี้ กมธ.เตรียมส่งข้อมูลให้ดีเอสไอเพ่ือสอบหาข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองวิธีการ
ครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) ท่ีนํามาออกเป็นเอกสารสิทธิมีความคาดเคลื่อนไม่ตรงกับเอกสารสิทธิท่ีออกใหม่ ซ่ึงหมายความว่า ส.ค.1 ท่ีนํามาออกเป็น
เอกสารสิทธิอาจเป็นส.ค.1 ท่ีไม่ตรงจุด นอกจากนั้นยังมีในเร่ืองของตัว ส.ค.กับเอกสารสิทธิท่ีออกมาใหม่นั้น รูปแปลงไม่ตรงกันและมีลักษณะ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับ ส.ค.1 เดิม รวมถึงมีเนื้อท่ีท่ีเพ่ิมไปมากกว่าคร่ึงของ ส.ค.เดิมท่ีมีอยู่ จึงต้องการให้ดีเอสไอสอบเพิ่มเติม 

นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า ส่วนตัวแทนกรมป่าไม้ชี้แจงว่า เตรียมเข้าไปตรวจสอบพ้ืนท่ีซ่ึงไม่มีเอกสารสิทธิจํานวน 1 แปลง ตามที่ดีเอสไอได้ทําหนังสือ
ไปถึงกรมป่าไม้ท่ีมีสภาพเป็นสระนํ้า หากไม่มีเอกสารสิทธิมาแสดงต้องดําเนินการตามกฎหมาย ส่วนประเด็นพ้ืนท่ีดังกล่าว เป็นพ้ืนท่ีป่า 
ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าไม้ พ.ศ. 2484 หรือไม่ กรมป่าไม้ชี้แจงว่ายังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ โดยอ้างอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด 
เจ้าหน้าท่ียังฉีดวัคซีนไม่ครบ ซ่ึง กมธ.เห็นว่าควรต้ังกรรมการส่วนกลางลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนท่ีทุกแปลง ส่วนกรมท่ีดินยืนยันว่าได้สั่งการ
ให้สํานักงานในระดับพ้ืนท่ีใน จ.ภูเก็ต ไปตรวจสอบแล้ว แต่ทาง กมธ.ไม่เชื่อจะได้ข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ ดังนั้น กมธ.เห็นควรต้ังกรรมการจาก
ส่วนกลางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าถูกต้องหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
‘กมธ.ท่ีดิน’ กัดไม่ปล่อย ส่งข้อมูลจี้ ‘ดีเอสไอ-กรมป่าไม้-กรมท่ีดิน’ สอบต่อท่ีดิน ‘ศรีพันวา’ 

เม่ือเวลา 13.00 น. วันท่ี 6 ตุลาคม ท่ีรัฐสภา นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ 
(กมธ.) การท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงความคืบหน้าของการถือครองท่ีดินโรงแรมศรีพันวา ท่ี จ.ภูเก็ต  
ว่า กมธ.ได้มีการเชิญตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรมป่าไม้และกรมท่ีดินมาให้ข้อเท็จจริง โดยกมธ.มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริง 
ซ่ึงตรงกับดีเอสไอ คือเร่ืองของพ้ืนท่ีซ่ึงไม่มีร่องรอยการทําประโยชน์โดยมีการตรวจสอบแทนท่ีแอล 708 ซ่ึงเป็นแผนท่ีทหารพบว่าในช่วงท่ีมีการออก
เอกสารสิทธิ พ้ืนท่ีดังกล่าวยังเป็นพ้ืนท่ีป่าท้ังแปลง ไม่มีร่องรอยการทําประโยชน์ ซ่ึงข้อมูลระหว่างกมธ.และดีเอสไอถือว่าตรงกัน โดยทางกมธ. 
เห็นว่าควรตรวจสอบเพ่ิมเติม 

นอกจากน้ีกมธ.จะมีการส่งข้อมูลให้ดีเอสไอเพ่ือสอบหาข้อมูลเพ่ิมเติมคือวิธีการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) ท่ีนํามาออกเป็นเอกสารสิทธิมีความ 
คาดเคลื่อนไม่ตรงกับเอกสารสิทธิท่ีออกใหม่ ซ่ึงหมายความว่า ส.ค.1 ท่ีนํามาออกเป็นเอกสารสิทธิอาจจะเป็นส.ค.1 ท่ีไม่ตรงจุด นอกจากนั้นยังมี 
ในเร่ืองของตัวส.ค.กับเอกสารสิทธิท่ีออกมาใหม่นั้น รูปแปลงไม่ตรงกันและมีลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับส.ค.เดิม รวมถึงมีเนื้อท่ีท่ีเพ่ิมไป
มากกว่าคร่ึงของส.ค.เดิมท่ีมีอยู่ จึงต้องการท่ีจะให้ทางดีเอสไอสอบเพิ่มเติม 

นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า ส่วนตัวแทนกรมป่าไม้ได้ชี้แจงว่า จะเข้าไปตรวจสอบพ้ืนท่ีซ่ึงไม่มีเอกสารสิทธิจํานวน 1 แปลง ตามท่ีดีเอสไอได้ทําหนังสือ
ไปถึงกรมป่าไม้ท่ีมีสภาพเป็นสระน้ํา หากไม่มีเอกสารสิทธิมาแสดงก็จะดําเนินคดีตามกฎหมาย ซ่ึงประเด็นการครอบครองพ้ืนท่ีป่าท้ังหมดว่าเป็น
พ้ืนท่ีป่าตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าไม้ 2484 หรือไม่ รวมถึงชี้แจงว่ายังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ โดยอ้างว่าอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 
เจ้าหน้าท่ียังฉีดวัคซีนไม่ครบ 

ฉะนั้นทางกมธ.จะส่งเร่ืองนี้ให้ทางกรมป่าไม้ตรวจสอบว่าเป็นพ้ืนท่ีตามพ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 หรือไม่ ซ่ึงทางกมธ.เห็นว่าควรจะต้องมีการต้ังกรรมการ 
ในระดับส่วนกลาง ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนท่ีทุกแปลง ว่าเป็นไปตามที่ดีเอสไอและกมธ.เสนอหรือไม่ว่าเป็นป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ส่วน 
กรมท่ีดินยืนยันว่าได้สั่งการให้สาํนักงานในระดับพ้ืนท่ีในจ.ภูเก็ตไปตรวจสอบแล้ว แต่ทางกมธ.ไม่เชื่อว่าจะได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ถูกต้องสมบูรณ์ 
ดังนั้นกมธ.จึงเห็นควรว่าจะต้องต้ังกรรมการจากส่วนการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าถูกต้องหรือไม่ 

 



 

 

 
6 ต.ค. 2564 - 14:55 น. 

‘กมธ.ท่ีดิน’ กัดไม่ปล่อย ส่งข้อมูลให้“ดีเอสไอ-กรมป่าไม้-กรมท่ีดิน” สอบต่อท่ีดิน ‘ศรีพันวา’ ออกเอกสารสิทธิถูกต้องหรือไม่ 

เม่ือเวลา 13.00 น. วันท่ี 6 ต.ค.64 ท่ีรัฐสภา นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)  
การท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงความคืบหน้าของการถือครองท่ีดินของโรงแรมศรีพันวา ท่ี จ.ภูเก็ต  
ว่า กมธ.ฯได้เชิญตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรมป่าไม้ และกรมท่ีดิน มาให้ข้อเท็จจริง 

โดยกมธ.มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงซ่ึงตรงกับดีเอสไอ คือเร่ืองของพ้ืนท่ีซ่ึงไม่มีร่องรอยการทําประโยชน์โดยมีการตรวจสอบแทนท่ีแอล 708 ซ่ึงเป็น
แผนที่ทหารพบว่าในช่วงท่ีมีการออกเอกสารสิทธิ พ้ืนท่ีดังกล่าวยังเป็นพ้ืนท่ีป่าท้ังแปลง ไม่มีร่องรอยการทําประโยชน์ ซ่ึงข้อมูลระหว่างกมธ.และ 
ดีเอสไอถือว่าตรงกัน โดยทางกมธ.เห็นว่าควรตรวจสอบเพ่ิมเติม 

นอกจากนี้กมธ.จะส่งข้อมูลให้ดีเอสไอเพ่ือสอบหาข้อมูลเพ่ิมเติมคือวิธีการครอบครองท่ีดิน (ส.ค.1) ท่ีนํามาออกเป็นเอกสารสิทธิมีความคาดเคล่ือน
ไม่ตรงกับเอกสารสิทธิท่ีออกใหม่ ซ่ึงหมายความว่า ส.ค.1 ท่ีนํามาออกเป็นเอกสารสิทธิอาจจะเป็นส.ค.1 ท่ีไม่ตรงจุด นอกจากนั้นยังมีในเรื่องของตัว
ส.ค.กับเอกสารสิทธิท่ีออกมาใหม่นั้น รูปแปลงไม่ตรงกันและมีลักษณะท่ีเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับส.ค.เดิม รวมถึงมีเนื้อท่ีท่ีเพ่ิมไปมากกว่าคร่ึงของส.ค.
เดิมท่ีมีอยู่ จึงต้องการท่ีจะให้ทางดีเอสไอสอบเพิ่มเติม 

นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า ส่วนตัวแทนกรมป่าไม้ได้ชี้แจงว่า จะเข้าไปตรวจสอบพ้ืนท่ีซ่ึงไม่มีเอกสารสิทธิจํานวน 1 แปลง ตามท่ีดีเอสไอได้ทําหนังสือ
ไปถึงกรมป่าไม้ท่ีมีสภาพเป็นสระน้ํา หากไม่มีเอกสารสิทธิมาแสดงก็จะดําเนินคดีตามกฎหมาย ซ่ึงประเด็นการครอบครองพ้ืนท่ีป่าท้ังหมดว่าเป็น
พ้ืนท่ีป่าตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าไม้ 2484 หรือไม่ 

รวมถึงชี้แจงว่ายังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ โดยอ้างว่าอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเจ้าหน้าท่ียังฉีดวัคซีนไม่ครบ ฉะนั้นทางกมธ.จะส่ง
เร่ืองนี้ให้ทางกรมป่าไม้ตรวจสอบว่าเป็นพ้ืนท่ีตามพ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 หรือไม่ ซ่ึงทางกมธ.เห็นว่าควรจะต้องมีการตั้งกรรมการในระดับส่วนกลาง ลง
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนท่ีทุกแปลง ว่าเป็นไปตามที่ดีเอสไอและกมธ.เสนอหรือไม่ว่าเป็นป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 

ส่วนกรมที่ดิน ยืนยันว่าได้สั่งการให้สํานักงานในระดับพ้ืนท่ีในจ.ภูเก็ตไปตรวจสอบแล้ว แต่ทางกมธ.ไม่เชื่อว่าจะได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ถูกต้อง
สมบูรณ์ ดังนั้นกมธ.จึงเห็นควรว่าจะต้องต้ังกรรมการจากส่วนการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าถูกต้องหรือไม่ 

 



 

 

 
นายอภิชาต ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สภาผู้แทนราษฎร 

ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร แถลง จี้ 3 หน่วยงาน เกาะติด ออกเอกสารสิทธิ 
“ศรีพันวา” สอ่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

วันนี้ (6 ต.ค.) นายอภิชาต ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร แถลงเกี่ยวกับปัญหาการออกเอกสารสิทธิท่ีดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ โดยไม่ได้
รับอนุญาตของโครงการศรีพันวา รีสอร์ท ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ว่า กมธ.ได้มีการเชิญตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรมป่าไม้
และกรมท่ีดิน มาให้ข้อเท็จจริง โดย กมธ.มีข้อมูลซ่ึงตรงกับดีเอสไอ คือ เร่ืองของพ้ืนท่ี ซ่ึงพบว่าพ้ืนท่ีไม่มีร่องรอยการทําประโยชน์ โดยมีการ
ตรวจสอบแผนท่ีทหาร L708 พบว่าช่วงท่ีมีการออกเอกสารสิทธิ พ้ืนท่ีดังกล่าวยังมีสภาพเป็นพ้ืนท่ีป่า เป็นท่ีรกชัฏ ไม่มีร่องรอยการทําประโยชน์ ซ่ึง
ข้อมูล 2 ชุด ระหว่าง กมธ.และดีเอสไอ ตรงกันว่า มีสภาพเป็นป่าท้ังแปลง และสิ่งท่ี กมธ.เห็นเพ่ิมเติมจากดีเอสไอ. คือ การออกเอกสารสิทธิ ส.ค. 1 
มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงจุดกับเอกสารสิทธิท่ีออกใหม่ โดย กมธ.จะส่งข้อมูลให้ทางดีเอสไอ ตรวจสอบเพ่ิมเติม เพราะพบว่าเนื้อท่ีเพ่ิมมากกว่า
คร่ึงหนึ่งของ ส.ค.1 ท่ีมีอยู่ 

ประธาน กมธ.ท่ีดินฯ กล่าวต่อว่า สําหรับตัวแทนกรมป่าไม้ได้ชี้แจงว่า จะเข้าไปตรวจสอบพ้ืนท่ี ซ่ึงไม่มีเอกสารสิทธิ จํานวน 1 แปลง ตามท่ีดีเอสไอ 
ได้ทําหนังสือไปถึงกรมป่าไม้ท่ีมีสภาพเป็นสระว่ายน้ํา หากไม่มีเอกสารสิทธิมาแสดงก็จะดําเนินคดีตามกฎหมาย ซ่ึงประเด็นการครอบครองพ้ืนท่ีป่า
ท้ังหมดว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 หรือไม่ รวมถึงชี้แจงว่ายังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ โดยอ้างว่าอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 เจ้าหน้าท่ียังฉีดวัคซีนไม่ครบโดยเราจะส่งเร่ืองนี้ให้ทางกรมป่าไม้ตรวจสอบว่าเป็นพ้ืนท่ีตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 หรือไม่ ซ่ึงทาง กมธ.
เห็นว่า ควรจะต้องมีการตั้งกรรมการในระดับส่วนกลาง ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนท่ีทุกแปลง ว่า เป็นไปตามที่ดีเอสไอ และ กมธ.ท่ีดินฯ เสนอ
หรือไม่ว่าเป็นป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ในส่วนกรมท่ีดินฯ ยืนยันว่า ได้สั่งการให้สํานักงานในระดับพ้ืนท่ีใน จ.ภูเก็ต ไปตรวจสอบแล้ว แต่ทาง 
กมธ.ไม่เชื่อว่าจะได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ถูกต้องสมบูรณ์ ดังนั้น กมธ.จึงเห็นควรว่าจะต้องต้ังกรรมการจากส่วนกลางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ร่วมกันว่าการออกเอกสารสิทธิถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

นายอภิชาต กล่าวอีกว่า ดังนั้น กมธ.ท่ีดินฯ มีมติ 3 ข้อ คือ 1. จะนําส่งข้อมูลในประเด็นเพ่ิมเติมสําหรับรูปแปลงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ไป
ยัง ดีเอสไอ เพ่ือตรวจสอบเพิ่มเติม 2. ขอให้กรมป่าไม้ตรวจสอบว่าท่ีดินแปลงดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2548 หรือไม่ 3. ขอให้
กรมท่ีดินต้ังคณะกรรมการจากส่วนกลางไปตรวจสอบกรณีการออกเอกสารสิทธิในท่ีดินดังกล่าว ว่า ออกชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ร่วมกับการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการในพื้นท่ี จ.ภูเก็ต ท้ังนี้ กมธ.ท่ีดินฯ จะเร่งส่งข้อสังเกตท้ัง 2 ประเด็น ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังติดตามและ
ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป 



 
วันท่ี 6 ต.ค.64 ท่ีรัฐสภา นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกมธ.การท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร แถลงเกี่ยวกับปัญหาการออกเอกสารสิทธิท่ีดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายและการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ โดยไม่ได้
รับอนุญาตของโครงการศรีพันวา รีสอร์ท ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ว่า กมธ.ได้มีการเชิญตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ.) กรมป่าไม้
และกรมท่ีดิน มาให้ข้อเท็จจริง โดยกมธ.มีข้อมูลซ่ึงตรงกับดีเอสไอ คือเร่ืองของพ้ืนท่ี ซ่ึงพบว่าพ้ืนท่ีไม่มีร่องรอยการทําประโยชน์ โดยมีการ
ตรวจสอบแผนท่ีทหาร L 708 พบว่าช่วงท่ีมีการออกเอกสารสิทธิ พ้ืนท่ีดังกล่าวยังมีสภาพเป็นพ้ืนท่ีป่า เป็นท่ีรกชัด ไม่มีร่องรอยการทําประโยชน์ ซ่ึง
ข้อมูล 2 ชุด ระหว่างกมธ.และดีเอสไอ. ตรงกันว่ามีสภาพเป็นป่าท้ังแปลง และส่ิงท่ีกมธ.เห็นเพ่ิมเติมจากดีเอสไอ. คือ การออกเอกสารสิทธิ ส.ค. 1 
มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงจุดกับเอกสารสิทธิท่ีออกใหม่ โดยกมธ.จะส่งข้อมูลให้ทางดีเอสไอ. ตรวจสอบเพ่ิมเติม เพราะพบว่าเนื้อท่ีเพ่ิมมากกว่า
คร่ึงหนึ่งของ ส.ค.1 ท่ีมีอยู่ 

ประธานกมธ.ท่ีดินฯ กล่าวว่า สําหรับตัวแทนกรมป่าไม้ได้ชี้แจงว่า จะเข้าไปตรวจสอบพ้ืนท่ีซ่ึงไม่มีเอกสารสิทธิจํานวน 1 แปลง ตามที่ดีเอสไอ.ได้ทํา
หนังสือไปถึงกรมป่าไม้ท่ีมีสภาพเป็นสระว่ายน้ํา หากไม่มีเอกสารสิทธิมาแสดงก็จะดําเนินคดีตามกฎหมาย ซ่ึงประเด็นการครอบครองพ้ืนท่ีป่า
ท้ังหมดว่าเป็นพ้ืนท่ีป่าตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 หรือไม่ รวมถึงชี้แจงว่ายังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ โดยอ้างว่าอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 
เจ้าหน้าท่ียังฉีดวัคซีนไม่ครบโดยเราจะส่งเร่ืองนี้ให้ทางกรมป่าไม้ตรวจสอบว่าเป็นพ้ืนท่ีตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 หรือไม่ ซ่ึงทางกมธ.เห็นว่าควร
จะต้องมีการต้ังกรรมการในระดับส่วนกลาง ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนท่ีทุกแปลง ว่าเป็นไปตามท่ีดีเอสไอ.และกมธ.ท่ีดินฯ เสนอหรือไม่ว่าเป็นป่า
ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ในส่วนกรมท่ีดินฯ 

"ยืนยันว่าได้สั่งการให้สํานักงานในระดับพ้ืนท่ีใน จ.ภูเก็ต ไปตรวจสอบแล้ว แต่ทางกมธ.ไม่เชื่อว่าจะได้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง ถูกต้องสมบูรณ์ ดังนั้น
กมธ.จึงเห็นควรว่าจะต้องต้ังกรรมการจากส่วนกลางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันว่าการออกเอกสารสิทธิถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
"นายอภิชาติ กล่าว 

นายอภิชาติ กล่าวว่า กมธ.ท่ีดิน มีมติ 3 ข้อคือ 1. จะนําส่งข้อมูลในประเด็นเพ่ิมเติมสําหรับรูปแปลงท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ไปยัง ดีเอสไอ.
เพ่ือตรวจสอบเพิ่มเติม 2. ขอให้กรมป่าไม้ตรวจสอบว่าท่ีดินแปลงดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2548 หรือไม่ 3. ขอให้กรมที่ดินต้ัง
คณะกรรมการจากส่วนกลางไปตรวจสอบกรณีการออกเอกสารสิทธิในท่ีดินดังกล่าวว่าออกชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ร่วมกับการตรวจสอบของ
คณะกรรมการในพ้ืนท่ี จ.ภูเก็ต 

ท้ังนี้ กมธ.ท่ีดินฯ จะเร่งส่งข้อสังเกตท้ัง 2 ประเด็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมท้ังติดตามและตรวจสอบประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด  
เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป 


