
สรุปข�าวประจําวันท่ี 18-20 มิ.ย. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป%าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ, 

- เซ็นทรัล-โรบินสัน จัดแคมเปญรักษ�โลก (ไทยรัฐ 20 มิ.ย. 65 หน#า 16) 

- ทส.เร'งสรุปผลการตรวจสอบ "ไม#ของกลาง" (ไทยรัฐ  18 มิ.ย. 65 หน#า 7) 

- เครือซีพีมอบทุนการศึกษา แก'บุตรเจ#าหน#าท่ีผู#ปฏิบัติงานด#านการป:องกันรักษาป;า (มติชน 19 มิ.ย. 65 หน#า 16) 

- ภาพข'าว: คืนผืนป;า (บางกอกทูเดย� 17-23 มิ.ย. 65 หน#า 18) 

- "ไม#ยืนต#นคํ้าเงินกู#" สุดอืด 4 ปD ได#แค' 137 ล#าน (ผู#จัดการสุดสัปดาห� 360 E 18-24 มิ.ย. 65 หน#า 18) 

- คลินิกสิ่งแวดล#อม: ปFญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบุกรุกป;า (แนวหน#า 17 มิ.ย. 65 หน#า 9) 

- โลกการศึกษาประชาสัมพันธ�: สนับสนุน (สยามกีฬา 19 มิ.ย. 65 หน#า 5) 

-  บทบรรณาธิการ ข'าวสด: เลิกทวงคืนผืนป;า (ข'าวสด 17 มิ.ย. 65 หน#า 2) 

ข'าวเว็บไซต� 

- "กรมป;าไม#" เปLดใช# e-Permit บริการต'ออายุใบอนุญาตสะดวก รวดเร็ว ประหยัด 

bangkokbiznews  18 มิ.ย. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/news/1010765 

- กรมป�าไม�เป
ดใช� e-Permit เพ่ิมช�องทางในการบริการต�ออายุใบอนุญาตสะดวก รวดเร็ว ประหยัด 

ไทยรัฐ 17 มิ.ย. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/2422032 

- 'กรมป;าไม#' เปLดใช# e-Permit เพ่ิมช'องทางการต'ออายุใบอนุญาตด#านอุตสาหกรรมไม# สะดวก รวดเร็ว ประหยัด 

แนวหน#า วันศุกร� ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/relation/661081 

- "บ๊ิกตุeย" ลงสํารวจพัฒนาแหล'งน้ําคลองวังโตนด พร#อมเร'งติดตามการก'อสร#าง 

ไทยรัฐออนไลน� 17 มิ.ย. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/east/2421867 

- เครือซีพีร'วมส'งกําลังใจให#ครอบครัวเจ#าหน#าท่ีป;าไม# 

บ#านเมือง วันศุกร� ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/activity/284709 

- ทส. โชว�ผลงานป:องกันรักษาป;า พร#อมส'งมอบขวัญและกําลังใจแก'เจ#าหน#าท่ี 

สยามรัฐออนไลน�  19 มิถุนายน 2565 https://siamrath.co.th/n/358116 

- นรข.เขตอุบลฯ จับหนุ'มใหญ'พร#อมไม#พะยูง 4 ท'อน 

วันเสาร� ท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/crime/284734 

- "แกkงค#าไม#" ข#ามชาติ ดัดแปลงพ้ืนรถกระบะซุก "ไม#พะยูง" แต'ไม'รอดสายตาจนท. 



คมชัดลึก ออนไลน� 17 มิ.ย. 2565 https://www.komchadluek.net/news/519145 

- จนท.สระแก#วระดมกําลังสกัดจับแกkงค#าไม#ข#ามชาติลอบขนไม#พะยูงและน้ํามันดีเซลส'งขายเขมร 

แนวหน#า วันศุกร� ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/660921 

- จนท.จับแกkงลักลอบขนไม#พะยูงส'งขายกัมพูชาท่ีสระแก#ว 

 สยามรัฐออนไลน�  17 มิถุนายน 2565  https://siamrath.co.th/n/357776 

- ตชด.12 สนธิกําลัง จับแกkงลักลอบขนไม#พะยูง ส'งขายประเทศเพ่ือนบ#าน 

บ#านเมือง วันศุกร� ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/crime/284691 

- ฝ;ายปกครองจังหวัดแพร' จับมือ ตําวจ ป;าไม# บูรณาการ ตรวจค#น ยึดไม#ของกลางผิดกฎหมาย  

สยามรัฐออนไลน�  19 มิถุนายน 2565 https://siamrath.co.th/n/358084 

- CPF นําพนักงาน ร'วมกิจกรรมท'องเท่ียวเชิงนิเวศ-เรียนรู#การอนุรักษ�ธรรมชาติ เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี 

ผู#จัดการออนไลน� 17 มิ.ย. 2565 https://mgronline.com/business/detail/9650000057849 

- CPF นําพนักงาน ร'วมกิจกรรมท'องเท่ียวเชิงนิเวศ-เรียนรู#การอนุรักษ�ธรรมชาติ เขาพระยาเดินธง  

 สยามรัฐออนไลน�  17 มิถุนายน 2565 https://siamrath.co.th/n/357712 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23526
วันที่: จันทร์ 20 มิถุนายน 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 16(บนขวา)

หัวข้อข่าว: เซ็นทรัล-โรบินสัน จัดแคมเปญรักษ์โลก

รหัสข่าว: C-220620009094(20 มิ.ย. 65/03:12) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 62.12 Ad Value: 124,240 PRValue : 372,720 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23524
วันที่: เสาร์ 18 มิถุนายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ทส.เร่งสรุปผลการตรวจสอบ "ไม้ของกลาง"

รหัสข่าว: C-220618009076(18 มิ.ย. 65/04:01) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 14.56 Ad Value: 14,560 PRValue : 43,680 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16170
วันที่: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 16(บน)

หัวข้อข่าว: เครือซีพีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและ...

รหัสข่าว: C-220619020017(19 มิ.ย. 65/02:32) หน้า: 1/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 114.74 Ad Value: 189,321 PRValue : 567,963 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16170
วันที่: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 16(บน)

หัวข้อข่าว: เครือซีพีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและ...

รหัสข่าว: C-220619020017(19 มิ.ย. 65/02:32) หน้า: 2/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 114.74 Ad Value: 189,321 PRValue : 567,963 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16170
วันที่: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 16(บน)

หัวข้อข่าว: เครือซีพีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและ...

รหัสข่าว: C-220619020017(19 มิ.ย. 65/02:32) หน้า: 3/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 114.74 Ad Value: 189,321 PRValue : 567,963 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 20 ฉบับที่: 3296
วันที่: ศุกร์ 17 - พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 18(ล่างขวา)

ภาพข่าว: คืนผืนป่า

รหัสข่าว: C-220617017029(17 มิ.ย. 65/06:07) หน้า: 1/1

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 12.09 Ad Value: 12,090 PRValue : 36,270 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 660
วันที่: เสาร์ 18 - ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 18(กลาง)

หัวข้อข่าว: "ไม้ยืนต้นค้ำเงินกู้" สุดอืด 4 ปี ได้แค่ 137 ล้าน

รหัสข่าว: C-220618063010(18 มิ.ย. 65/04:16) หน้า: 1/3

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 99.96 Ad Value: 39,984 PRValue : 119,952 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 660
วันที่: เสาร์ 18 - ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 18(กลาง)

หัวข้อข่าว: "ไม้ยืนต้นค้ำเงินกู้" สุดอืด 4 ปี ได้แค่ 137 ล้าน

รหัสข่าว: C-220618063010(18 มิ.ย. 65/04:16) หน้า: 2/3

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 99.96 Ad Value: 39,984 PRValue : 119,952 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 660
วันที่: เสาร์ 18 - ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 18(กลาง)

หัวข้อข่าว: "ไม้ยืนต้นค้ำเงินกู้" สุดอืด 4 ปี ได้แค่ 137 ล้าน

รหัสข่าว: C-220618063010(18 มิ.ย. 65/04:16) หน้า: 3/3

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Col.Inch: 99.96 Ad Value: 39,984 PRValue : 119,952 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15023
วันที่: ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565
Section: First Section/กทม.

หน้า: 9(บนซ้าย)

คอลัมน์: คลินิกสิ่งแวดล้อม: ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกป่า

รหัสข่าว: C-220617005036(17 มิ.ย. 65/06:25) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 29.80 Ad Value: 37,250 PRValue : 111,750 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 38 ฉบับที่: 13621
วันที่: อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565
Section: First Section/กีฬาในประเทศ

หน้า: 5(ซ้าย)

คอลัมน์: โลกการศึกษาประชาสัมพันธ์: สนับสนุน

รหัสข่าว: C-220619030081(19 มิ.ย. 65/05:22) หน้า: 1/1

Siam Sport
Circulation: 200,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 24.29 Ad Value: 21,861 PRValue : 65,583 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11524
วันที่: ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ ข่าวสด: เลิกทวงคืนผืนป่า

รหัสข่าว: C-220617037047(16 มิ.ย. 65/07:35) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 38.95 Ad Value: 46,740 PRValue : 140,220 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

"กรมป;าไม#" เปLดใช# e-Permit บริการต'ออายุใบอนุญาตสะดวก รวดเร็ว ประหยัด 

bangkokbiznews  18 มิ.ย. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/news/1010765 

"กรมป;าไม#" เปLดใช# e-Permit บริการต'ออายุใบอนุญาตสะดวก รวดเร็ว ประหยัด 

กรมป;าไม#เปLดใช# e-Permit ยกกระดับงานบริการ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เพ่ิมช'องทาง การให#บริการต'ออายุใบอนุญาต
ด#านอุตสาหกรรมไม#ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรมป;าไม# นําระบบอิเล็กทรอนิกส�ยกระดับงานบริการช'วยท้ังสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เพ่ิมช'องทาง การให#บริการต'ออายุ
ใบอนุญาตด#านอุตสาหกรรมไม#ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ'านระบบขออนุญาตอุตสาหกรรมไม# หรือ e-Permit ง'าย ๆ เพียง
คลิกใน 8 ข้ันตอนโดยกรมป;าไม#มีประกาศ เรื่อง การขอต'ออายุใบอนุญาตด#านอุตสาหกรรมไม#ในเขตกรุงเทพมหานคร ด#วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� เม่ือวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2565 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล'ม 139 ตอนพิเศษ 133 
ง วันท่ี 13 มิถุนายน 2565 พร#อมให#บริการแล#ว 

ตามนโยบายนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว'าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม นายจตุพร บุรุษพัฒน� 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม มอบหมายให#กรมป;าไม#พัฒนางานการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม#หรือ e-
Permit เพ่ือบริการประชาชนให#สะดวก รวดเร็ว ไม'ต#องเสียเวลา และค'าใช#จ'ายในการเดินทาง 

 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป;าไม# กล'าวว'า กรมป;าไม#ได#นําระบบอิเล็กทรอนิกส�ยกระดับงานบริการประชาชนตาม
นโยบายรัฐมนตรีว'าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม มาสู'การปฏิบัติให#เกิดผลสําเร็จซ่ึงหนึ่งในผลสัมฤทธิ์ท่ีช'วยสร#างประโยชน� คือ การยกระดับให#บริการแก'
ประชาชนผ'านระบบอิเล็กทรอนิกส� โดยกรมป;าไม#ได#มีการพัฒนาระบบการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม# หรือ e-Permit ข้ึน 
เพ่ือช'วยเพ่ิมช'องทางการติดต'อได#อย'างสะดวก รวดเร็ว ไม'ต#องเสียเวลาและค'าใช#จ'ายในการเดินทาง 

สําหรับระบบ e-Permit กรมป;าไม#มีเป:าหมายเปLดให#บริการต'ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม#ทุกประเภท ได#แก' 
ใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม#โดยใช#เครื่องจักร ใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม#โดยใช#แรงคน ใบอนุญาตต้ังโรงค#าไม#แปรรูป 
ใบอนุญาตค#าหรือมีไว#ในครอบครองเพ่ือการค#า ซ่ึงสิ่งประดิษฐ� เครื่องใช# หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีทําด#วยไม#หวงห#าม  

     อธิบดีกรมป;าไม#กล'าวต'อไปว'า แต'สําหรับช'วงแรกนี้ กรมป;าไม#จะเปLดให#บริการ e-Permit ในส'วนของการขอต'ออายุ
ใบอนุญาตด#านอุตสาหกรรมไม#ในเขตกรุงเทพมหานครก'อนเปsนอันดับแรก โดยมีข้ันตอนท่ีง'าย และสะดวกใน 8 ข้ันตอน คือ 

     หนึ่ง ลงทะเบียนขอใช#งานได#ทางเว็บไซต�กรมป;าไม# https://www.forest.go.th/ คลิกแถบเมนูบริการ เลือกบริการ
สําหรับประชาชน คลิกเลือกระบบการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม# (e-Permit)โดยใช#อีเมล�ในการรับรหัสยืนยัน OTP 



     สอง เม่ือได#รหัส OTP ก็ใช#รหัสในการลงทะเบียน หลังจากนั้นรอยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล� 

     สาม หลังจากท่ีได# Username / Password ท่ีแจ#งมาทางอีเมล�แล#ว จึงใช#ในการเข#าระบบเพ่ือยื่นคําขอต'ออายุ
ใบอนุญาต  

     สี่ ให#ดําเนินการเลือกใบอนุญาตเดิมท่ีจะใช#ต'ออายุมากดยืนยันการต'ออายุ แนบเอกสารส'วนบุคคล ไฟล�บัญชีรายการไม# 
ผ'านระบบ กดส'งคําขอ 

     ห#า เจ#าหน#าท่ีจะตรวจสอบเอกสาร ลงรับคําขอ ส'งใบรับคําขอทางอีเมล� 

     หก เม่ือเจ#าหน#าท่ีทําการอนุมัติใบอนุญาตตามคําขอแล#ว ระบบจะส'งอีเมล�ให#ผู#ประกอบการ โดยในอีเมล�จะแจ#งให#
ผู#ประกอบการชําระค'าธรรมเนียมใบอนุญาตตามท่ีขอ ท้ังนี้อีเมล�จะมีใบแจ#งชําระเงินมาด#วย  

     อธิบดีกรมป;าไม# กล'าวอีกว'า จากนั้นจะมาถึงข้ันตอนท่ี เจ็ด เปsนการชําระค'าธรรมเนียม โดยสามารถชําระผ'านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส� หรือช'องทางอ่ืน ๆ พร#อมรับใบเสร็จรับเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส�โดยพิมพ�ใบเสร็จรับเงินท่ี
https://epayment.cgd.go.th/e-payment/public/billing/search และ แปด เม่ือผู#มีอํานาจลงนามแล#ว จะมีอีเมล�แจ#ง
ว'าใบอนุญาตออกแล#ว ผู#รับอนุญาตสามารถเข#าไปดูได#ในระบบตามท่ียื่นคําขอต'ออายุมา สามารถเข#าระบบเพ่ือพิมพ�
ใบอนุญาตจากระบบหรือเก็บเปsนไฟล� โดยไม'ต#องมาติดต'อขอรับใบอนุญาตท่ีกรมป;าไม# ท้ังนี้ หากมีข#อสงสัยหรือข#อซักถาม
กรุณาติดต'อเจ#าหน#าท่ี โทร. 02-5794852 หรือ 02-5614292 - 3 ต'อ 5201, 5203 

     ปFจจุบัน กรมป;าไม#ได#นําระบบอิเล็กทรอนิกส�มาใช#ในการลงทะเบียนไม#มีค'าในท่ีดินกรรมสิทธิ์ ระบบการข้ึนทะเบียน 
สวนป;าออนไลน�และระบบด#านป;าไม# การส'งข#อมูลทางอิเล็กทรอนิกส�ในระบบ National Single Window (NSW) เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกในการบริการประชาชน 

 

 

 

 

 

 



   

  

กรมป;าไม#เปLดใช# e-Permit เพ่ิมช'องทางในการบริการต'ออายุใบอนุญาตสะดวก รวดเร็ว ประหยัด 

ไทยรัฐ 17 มิ.ย. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/2422032 

กรมป;าไม#นําระบบอิเล็กทรอนิกส�ยกระดับงานบริการช'วยท้ังสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เพ่ิมช'องทางการให#บริการต'ออายุ
ใบอนุญาตด#านอุตสาหกรรมไม#ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ'านระบบขออนุญาตอุตสาหกรรมไม# หรือ e-Permit ง'ายๆ เพียง
คลิกใน 8 ข้ันตอน โดยกรมป;าไม#มีประกาศ เรื่อง การขอต'ออายุใบอนุญาตด#านอุตสาหกรรมไม#ในเขตกรุงเทพมหานคร ด#วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� เม่ือวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2565 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล'ม 139 ตอนพิเศษ 133 
ง วันท่ี 13 มิถุนายน 2565 พร#อมให#บริการแล#ว 

ตามนโยบาย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว'าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม นายจตุพร บุรุษพัฒน� 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม มอบหมายให#กรมป;าไม#พัฒนางานการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม#หรือ e-
Permit เพ่ือบริการประชาชนให#สะดวก รวดเร็ว ไม'ต#องเสียเวลา และค'าใช#จ'ายในการเดินทาง 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป;าไม# กล'าวว'า กรมป;าไม#ได#นําระบบอิเล็กทรอนิกส�ยกระดับงานบริการประชาชนตาม
นโยบายรัฐมนตรีว'าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม มาสู'การปฏิบัติให#เกิดผลสําเร็จซ่ึงหนึ่งในผลสัมฤทธิ์ท่ีช'วยสร#างประโยชน� คือ การยกระดับให#บริการแก'
ประชาชนผ'านระบบอิเล็กทรอนิกส� โดยกรมป;าไม#ได#มีการพัฒนาระบบการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม# หรือ e-Permit ข้ึน 
เพ่ือช'วยเพ่ิมช'องทางการติดต'อได#อย'างสะดวก รวดเร็ว ไม'ต#องเสียเวลาและค'าใช#จ'ายในการเดินทาง สําหรับระบบ e-
Permit กรมป;าไม#มีเป:าหมายเปLดให#บริการต'ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม#ทุกประเภท ได#แก' ใบอนุญาตต้ังโรงงาน
แปรรูปไม#โดยใช#เครื่องจักร ใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม#โดยใช#แรงคน ใบอนุญาตต้ังโรงค#าไม#แปรรูป ใบอนุญาตค#าหรือมี
ไว#ในครอบครองเพ่ือการค#า ซ่ึงสิ่งประดิษฐ� เครื่องใช# หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีทําด#วยไม#หวงห#าม 

อธิบดีกรมป;าไม#กล'าวต'อไปว'า แต'สําหรับช'วงแรกนี้ กรมป;าไม#จะเปLดให#บริการ e-Permit ในส'วนของการขอต'ออายุ
ใบอนุญาตด#านอุตสาหกรรมไม#ในเขตกรุงเทพมหานครก'อนเปsนอันดับแรก โดยมีข้ันตอนท่ีง'าย และสะดวกใน 8 ข้ันตอน คือ 

หนึ่ง ลงทะเบียนขอใช#งานได#ทางเว็บไซต�กรมป;าไม# https://www.forest.go.th/  คลิกแถบเมนูบริการ เลือกบริการสําหรับ
ประชาชน คลิกเลือกระบบการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม# (e-Permit)โดยใช#อีเมลในการรับรหัสยืนยัน OTP 



สอง เม่ือได#รหัส OTP ก็ใช#รหัสในการลงทะเบียน หลังจากนั้นรอยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล 

สาม หลังจากท่ีได# Username / Password ท่ีแจ#งมาทางอีเมล�แล#ว จึงใช#ในการเข#าระบบเพ่ือยื่นคําขอต'ออายุใบอนุญาต 

สี่ ให#ดําเนินการเลือกใบอนุญาตเดิมท่ีจะใช#ต'ออายุมากดยืนยันการต'ออายุ แนบเอกสารส'วนบุคคล ไฟล�บัญชีรายการไม# ผ'าน
ระบบ กดส'งคําขอ 

ห#า เจ#าหน#าท่ีจะตรวจสอบเอกสาร ลงรับคําขอ ส'งใบรับคําขอทางอีเมล 

หก เม่ือเจ#าหน#าท่ีทําการอนุมัติใบอนุญาตตามคําขอแล#ว ระบบจะส'งอีเมลให#ผู#ประกอบการ โดยในอีเมลจะแจ#งให#
ผู#ประกอบการชําระค'าธรรมเนียมใบอนุญาตตามท่ีขอ ท้ังนี้อีเมลจะมีใบแจ#งชําระเงินมาด#วย 

อธิบดีกรมป;าไม# กล'าวอีกว'า จากนั้นจะมาถึงข้ันตอนท่ี เจ็ด เปsนการชําระค'าธรรมเนียม โดยสามารถชําระผ'านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส� หรือช'องทางอ่ืนๆ พร#อมรับใบเสร็จรับเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส�โดยพิมพ�ใบเสร็จรับเงินท่ี 
https://epayment.cgd.go.th/e-payment/public/billing/search และ แปด เม่ือผู#มีอํานาจลงนามแล#ว จะมีอีเมลแจ#ง
ว'าใบอนุญาตออกแล#ว ผู#รับอนุญาตสามารถเข#าไปดูได#ในระบบตามท่ียื่นคําขอต'ออายุมา สามารถเข#าระบบเพ่ือพิมพ�
ใบอนุญาตจากระบบหรือเก็บเปsนไฟล� โดยไม'ต#องมาติดต'อขอรับใบอนุญาตท่ีกรมป;าไม# ท้ังนี้ หากมีข#อสงสัยหรือข#อซักถาม
กรุณาติดต'อเจ#าหน#าท่ี โทร. 02-5794852 หรือ 02-5614292 - 3 ต'อ 5201, 5203 

ปFจจุบัน กรมป;าไม#ได#นําระบบอิเล็กทรอนิกส�มาใช#ในการลงทะเบียนไม#มีค'าในท่ีดินกรรมสิทธิ์ ระบบการข้ึนทะเบียน สวนป;า
ออนไลน�และระบบด#านป;าไม# การส'งข#อมูลทางอิเล็กทรอนิกส�ในระบบ National Single Window (NSW) เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการบริการประชาชน นายสุรชัย กล'าว 

 

 

 
 

 



 

  

  

'กรมป�าไม�' เป
ดใช� e-Permit เพ่ิมช�องทางการต�ออายุใบอนุญาตด�านอุตสาหกรรมไม� สะดวก รวดเร็ว ประหยัด 

แนวหน�า วันศุกรA ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/relation/661081 

กรมป�าไม�นําระบบอิเล็กทรอนิกสAยกระดับงานบริการช�วยท้ังสะดวก รวดเร็ว ประหยดั เพ่ิมช�องทางการให�บริการต�ออายุใบอนุญาตด�าน

อุตสาหกรรมไม�ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ�านระบบขออนุญาตอุตสาหกรรมไม� หรือ e-Permit ง�าย ๆ เพียงคลิกใน 8 ข้ันตอนโดยกรมป�าไม�มี

ประกาศ เรื่อง การขอต�ออายุใบอนุญาตด�านอุตสาหกรรมไม�ในเขตกรุงเทพมหานคร ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสA เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 

พ.ศ. 2565 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล�ม 139 ตอนพิเศษ 133 ง วันท่ี 13 มิถุนายน 2565 พร�อมให�บริการแล�ว 

ตามนโยบายนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นายจตุพร บุรุษพัฒนA ปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มอบหมายให�กรมป�าไม�พัฒนางานการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม�หรือ e-Permit เพ่ือบริการประชาชนให�

สะดวก รวดเร็ว ไม�ต�องเสียเวลา และค�าใช�จ�ายในการเดินทาง 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� กล�าวว�า กรมป�าไม�ได�นําระบบอิเล็กทรอนิกสAยกระดับงานบริการประชาชนตามนโยบายรัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มาสู�การปฏิบัติให�เกิดผลสําเร็จซ่ึงหน่ึง

ในผลสมัฤทธ์ิท่ีช�วยสร�างประโยชนA คือ การยกระดบัให�บริการแก�ประชาชนผ�านระบบอิเล็กทรอนิกสA โดยกรมป�าไม�ได�มีการพัฒนาระบบการ

ขออนุญาตอุตสาหกรรมไม� หรือ e-Permit ข้ึน เพ่ือช�วยเพ่ิมช�องทางการติดต�อได�อย�างสะดวก รวดเร็ว ไม�ต�องเสยีเวลาและค�าใช�จ�ายในการ

เดินทาง สําหรบัระบบ e-Permit กรมป�าไม�มีเปYาหมายเป
ดให�บริการต�ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม�ทุกประเภท ได�แก� ใบอนุญาตตั้ง

โรงงานแปรรูปไม�โดยใช�เครื่องจักร ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม�โดยใช�แรงคน ใบอนุญาตตั้งโรงค�าไม�แปรรูป ใบอนุญาตค�าหรือมีไว�ใน

ครอบครองเพ่ือการค�า ซ่ึงสิ่งประดษิฐA เครื่องใช� หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาท่ีทําด�วยไม�หวงห�าม 

อธิบดีกรมป�าไม�กล�าวต�อไปว�า แต�สําหรับช�วงแรกน้ี กรมป�าไม�จะเป
ดให�บริการ e-Permit ในส�วนของการขอต�ออายุใบอนุญาตด�าน

อุตสาหกรรมไม�ในเขตกรุงเทพมหานครก�อนเป[นอันดับแรก โดยมีข้ันตอนท่ีง�าย และสะดวกใน 8 ข้ันตอน คือ 



1.ลงทะเบียนขอใช�งานได�ทางเว็บไซตAกรมป�าไม� https://www.forest.go.th/ คลิกแถบเมนูบริการ เลอืกบริการสาํหรับประชาชน คลิกเลือก

ระบบการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม� (e-Permit)โดยใช�อีเมลAในการรับรหัสยืนยัน OTP 

2. เมื่อได�รหัส OTP ก็ใช�รหัสในการลงทะเบียน หลังจากน้ันรอยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลA 

3.หลังจากท่ีได� Username / Password ท่ีแจ�งมาทางอีเมลAแล�ว จึงใช�ในการเข�าระบบเพ่ือยื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาต 

4.ให�ดําเนินการเลือกใบอนุญาตเดมิท่ีจะใช�ต�ออายุมากดยืนยันการต�ออายุ แนบเอกสารส�วนบุคคล ไฟลAบัญชีรายการไม� ผ�านระบบ กดส�งคํา

ขอ 

5.เจ�าหน�าท่ีจะตรวจสอบเอกสาร ลงรับคําขอ ส�งใบรับคําขอทางอีเมลA 

6.เมื่อเจ�าหน�าท่ีทําการอนุมัติใบอนุญาตตามคําขอแล�ว ระบบจะส�งอีเมลAให�ผู�ประกอบการ โดยในอีเมลAจะแจ�งให�ผู�ประกอบการชําระ

ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตตามท่ีขอ ท้ังน้ีอีเมลAจะมีใบแจ�งชําระเงินมาด�วย 

อธิบดีกรมป�าไม� กล�าวอีกว�า จากน้ันจะมาถึงข้ันตอนท่ี เจ็ด เป[นการชําระค�าธรรมเนียม โดยสามารถชําระผ�านทางระบบอิเล็กทรอนิกสA หรือ

ช�องทางอ่ืน ๆ พร�อมรับใบเสร็จรบัเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกสAโดยพิมพAใบเสร็จรับเงินท่ีhttps://epayment.cgd.go.th/e-

payment/public/billing/search และ แปด เมื่อผู�มีอํานาจลงนามแล�ว จะมีอีเมลAแจ�งว�าใบอนุญาตออกแล�ว ผู�รับอนุญาตสามารถเข�าไปดูได�

ในระบบตามท่ียื่นคําขอต�ออายุมา สามารถเข�าระบบเพ่ือพิมพAใบอนุญาตจากระบบหรือเก็บเป[นไฟลA โดยไม�ต�องมาตดิต�อขอรับใบอนุญาตท่ี

กรมป�าไม� ท้ังน้ี หากมีข�อสงสัยหรอืข�อซักถามกรุณาติดต�อเจ�าหน�าท่ี โทร. 02-5794852 หรือ 02-5614292 - 3 ต�อ 5201, 5203 

ปjจจุบัน กรมป�าไม�ได�นําระบบอิเลก็ทรอนิกสAมาใช�ในการลงทะเบียนไม�มีค�าในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ ระบบการข้ึนทะเบียน สวนป�าออนไลนAและ

ระบบด�านป�าไม� การส�งข�อมลูทางอิเล็กทรอนิกสAในระบบ National Single Window (NSW) เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการบริการประชาชน 

นายสุรชัย กล�าว 

 

 

 



   

  

"บ๊ิกตุpย" ลงสํารวจพัฒนาแหล�งนํ้าคลองวังโตนด พร�อมเร�งติดตามการก�อสร�าง 

ไทยรัฐออนไลนA 17 มิ.ย. 2565 https://www.thairath.co.th/news/local/east/2421867 

"บ๊ิกปYอม" ส�ง "พิเชฐ" ประชุมเร�งบูรณาการและติดตามโครงการก�อสร�างอ�างเก็บนํ้าคลองวังโตนด พร�อมลงพ้ืนท่ีสํารวจพัฒนาแหล�งนํ้า เพ่ือ

เพ่ิมศักยภาพแหล�งเก็บกักนํ้า 

เมื่อวันท่ี 17 มิ.ย. 65 พล.อ.ประวิตร วงษAสุวรรณ รองนายกฯ และประธานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแห�งชาติ (กนช.) ได�มอบหมายให� 

พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ารายภาคในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ร�วมประชุมบูรณาการและ

ติดตามโครงการก�อสร�างอ�างเก็บนํ้าคลองวังโตนด โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒนA ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นายสธีุ 

ทองแย�ม ผู�ว�าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสรุชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� นายรัชฎา สรุิยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติ สตัวAป�า 

และพันธุAพืช และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เข�าร�วมประชุมฯ 

พล.ร.อ.พิเชฐ กล�าวว�า การประชุมได�หยิบยกประเด็นความก�าวหน�า และปjญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนโครงการอ�างเก็บนํ้าคลองวังโตนด ณ 

ห�องประชุมอุทยานแห�งชาติเขาสบิห�าช้ัน ตําบลขุนซ�อง อําเภอแก�งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จากน้ันคณะได�ลงพ้ืนท่ีบินสาํรวจพ้ืนท่ี ซ่ึงเป[น

โครงการพัฒนาแหล�งนํ้าท่ีมีความสําคัญและจําเป[นต�องดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล�องกับยุทธศาสตรAการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าของภาครัฐ ซ่ึงเป[นส�วนหน่ึงของแผนหลักพัฒนาแหล�งนํ้าในลุ�มนํ้าของภาคตะวันออก เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแหล�งเก็บกักนํ้า, เพ่ิม

พ้ืนท่ีชลประทานตอนบนของพ้ืนท่ีลุ�มนํ้า และแก�ไขปjญหาขาดแคลนนํ้าในอนาคตด�วย 

 



 

  

  

 

เครือซีพีร�วมส�งกําลังใจให�ครอบครวัเจ�าหน�าท่ีป�าไม� 

บ�านเมือง วันศุกรA ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/activity/284709 

เครือซีพีร�วมส�งกําลังใจให�ครอบครวัเจ�าหน�าท่ีป�าไม� มอบทุนการศึกษาหน่ึงล�านบาท แก�บุตรเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการปYองกันรักษาป�า

และควบคุมไฟป�า หวังช�วยบรรเทาความเดือดร�อนและเป[นแรงใจให�ทุกฝ�าย 

 เครือเจรญิโภคภณัฑA เล็งเห็นถึงภารกิจและความสําคัญของเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการปYองกันและรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ในสังกัด

กรมป�าไม� รวมถึงสถานภาพความเป[นอยู�ของครอบครัวเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานดังกล�าว จึงมอบทุนการศึกษาแก�บุตรเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�าน

การปYองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า เพ่ือบรรเทาความเดือดร�อนของเจ�าหน�าท่ี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทนA ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป[นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ  ศิริกุล รองกรรมการผู�จดัการอาวุโส ด�านพัฒนาความ

ยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสมัพันธA เครือเจริญโภคภณัฑA เป[นผู�แทนมอบทุนการศึกษา จํานวน 306 ทุน รวมเป[นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ณ 

ห�องประชุมอารียAสัมพันธA กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม 



ดร.ยุทธพล อังกินันทนA ท่ีปรึกษารฐัมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวว�า กรมป�าไม� มีเจ�าหน�าท่ีพิทักษAป�าท่ีทํา

หน�าท่ีปYองกันและปราบปรามการกระทําผดิและการบุกรุกทําลายทรัพยากรป�าไม� รักษาป�าและควบคุมไฟป�า เกือบ 5 พันคน ท่ีต�องออกตรวจ

ตราลาดตระเวนในพ้ืนท่ีถ่ินทุรกันดาร ห�างไกลและอาจพักแรมในพ้ืนท่ีป�าในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต�างๆ จากกลุ�มบุคคลผู�หวัง

ประโยชนAจากทรัพยากรป�าไม� จนถึงข้ันบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก�ชีวิตทําให�ครอบครัวท่ีอยู�เบ้ืองหลังต�องได�รับความยากลําบาก

ในการดํารงชีวิต รวมท้ังต�องกังวลถึงค�าใช�จ�ายเก่ียวกับการศึกษาของบุตรหลานดังน้ัน การท่ีมีองคAกรท่ีเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากร

ผู�ปฏิบัติงานดังกล�าว ให�การสนับสนุนทุนการศึกษาแก�บุตรหลาน ถือเป[นการสร�างขวัญกําลังใจให�สามารถปฏิบัติงานได�อย�างเต็มกําลัง

ความสามารถเพ่ือปกปYองทรัพยากรป�าไม�ซ่ึงเป[นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ เพ่ือรักษาไว�เป[นมรดกส�งมอบแก�คนรุ�นหลังต�อไป 

“ขอขอบคุณบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑA จํากัด ท่ีได�เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาของบุตรเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการปYองกันรักษา

ป�าและควบคุมไฟป�า  โดยได�มอบทุนการศึกษา จํานวน 306 ทุน ประกอบด�วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับ

มัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป[นเงิน 1,000,000 บาท เช่ือว�าจะเป[นการเพ่ิมขวัญกําลังใจให�แก�

เจ�าหน�าท่ีพิทักษAป�าและควบคุมไฟป�าของเราทุกท�านท่ีพร�อมจะปฏิบัติงานในการปกปYองรักษาทรัพยากรป�าไม�ของชาติให�ดาํรงอยู�ต�อไป” 

นายจอมกิตติ  ศิริกุล รองกรรมการผู�จดัการอาวุโส ด�านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสมัพันธA เครือเจริญโภคภณัฑA กล�าวว�า ในฐานะ

องคAกรภาคเอกชนท่ีได�สนับสนุนทุนการศึกษาให�แก�บุตรเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการปYองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า เครือซีพีเล็งเห็นถึง

ความสําคัญด�านการศึกษาของเดก็ไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในครั้งน้ี เป[นทุนของบุตรเจ�าหน�าท่ีซึ่งมหีน�าท่ีสําคัญในการ

ปYองกันรักษาทรัพยากรป�าไม�ท่ีสําคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ�งดําเนินกิจการควบคู�กับการสร�างความยั่งยืน ท้ัง 3 มิติ คือ การสร�างเศรษฐกิจท่ี

ยั่งยืน  การสร�างสังคมชุมชนท่ียั่งยนื  และการสร�างสิ่งแวดล�อมท่ียั่งยนื  โดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่องสิ่งแวดล�อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ท่ีได�เข�ามาเป[นความท�าทายอันยิ่งใหญ�ของโลก  คุณศุภชัย ซีอีโอ เครอืซีพี  ได�แสดงถึงความมุ�งมั่นท่ีจะมีส�วนร�วมในการลดปjญหาโลกร�อน ได�

ประกาศกําหนดเปYาหมาย ให�เครอื CP มุ�งสู�การเป[นองคAกรท่ีมีความเป[นกลางทางคารAบอน ภายในปz 2030 หรือ ปz 2573 ซ่ึงหน่ึงในการช�วย

ลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มเีปYาหมายในการปลูกต�นไม�จํานวน 20 ล�านต�น ซ่ึงในวันน้ีได�เริ่มดําเนินการปลูกต�นไม�ในพ้ืนท่ีของบริษัทแล�วท่ัว

โลก นอกจากการปลูกต�นไม�ในพ้ืนท่ีของตนเองแล�ว  ท่ีผ�านมาเครือซีพีได�รับการสนับสนุนจากหน�วยงานภาครัฐทุกภาคส�วน ในการเข�าไป

ดําเนินงานในหลายพ้ืนท่ี โดยมเีปYาหมายร�วมกันคือการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว สร�างป�าสร�างอาชีพ และร�วมกันปกปYองรักษาทรัพยากรธรรมชาติให�

คนกับป�าอยู�ร�วมกันได�อย�างยั่งยืน 

“ในฐานะผู�แทนเครือซีพี ขอเป[นกําลังใจให�เจ�าหน�าท่ีทุกท�าน ด�วยเลง็เห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการ

ปYองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า หลายพ้ืนท่ี มีความยากลําบาก ห�างไกล และต�องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรปูแบบ การท่ีได�

ร�วมแบ�งเบาภาระ พร�อมสร�างขวัญและกําลังใจแก�เจ�าหน�าท่ีและครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งน้ีจะมีส�วนช�วยเหลือและเป[น

กําลังให�เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างแข็งขันต�อไป” 

 



 

   

   

ทส. โชวAผลงานปYองกันรักษาป�า พร�อมส�งมอบขวัญและกําลังใจแก�เจ�าหน�าท่ี 

สยามรัฐออนไลนA  19 มิถุนายน 2565 https://siamrath.co.th/n/358116 

ท่ีห�องประชุมอารียAสัมพันธA กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม    ดร. ยุทธพล อังกินันทนA ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม  เป[นประธานแถลงผลการดําเนินงานด�านการปYองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�าและพิธีมอบทุนการศึกษาให�กับบุตรของ

เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานด�านการปYองกันรักษาป�า และควบคุมไฟป�า โดยมผีู�บริหาร ทส. พร�อมด�วย นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู�จดัการ

อาวุโส  ด�านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธA เครือซีพี และ  คณะ ร�วมในพิธีอย�างพร�อมเพรียง  

ในโอกาสน้ี   นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� กล�าวรายงานผลการดําเนินงานการปYองกันรักษาป�า และควบคุมไฟป�า ปz 65 ท่ี

สามรถปYองกันการบุกรุกป�าแบบไม�ไว�หน�าถึง 1,043 คดี ดําเนินคดีแล�ว 707 คดี พร�อมสกัดจุด Hot Spot ได�อย�างเห็นผล โดยในปz 65 เกิด

เพียง 53,800 จุด เฉลี่ยต่าํสดุในรอบ 3 ปz แถมปYองกันพ้ืนท่ีป�าไม�ให�ถูกบุกรุกกว�า 2 หมื่นไร� 

โดย ดร. ยุทธพล ท่ีปรึกษา รมว.ทส. เป
ดเผยว�า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มุ�งเน�นดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลท่ี

ให�ความสําคัญเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป�าไม�ของประเทศ ในการปYองกันรักษาพ้ืนท่ีป�าท่ีมีความอุดมสมบูรณA และเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียว

ให�กับประเทศ ควบคู�ไปกับการเฝYาระวังไม�ให�เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีป�าใหม�  

นอกจากน้ี นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เล็งเห็นความสําคัญของเจ�าหน�าท่ี

ผู�ปฏิบัติงาน ตลอดจนการศึกษาของบุตรเจ�าหน�าท่ี จึงมอบนโยบายให�กรมป�าไม�สร�างหลักประกันความมั่นคงให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน 

รวมท้ังครอบครัว ซ่ึง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑA จํากัด ได�เล็งเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีซึ่งปฏิบัติงานในสํานัก

จัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ัวประเทศ  จึงได�สนับสนุนทุนการศึกษาให�กับบุตรเจ�าหน�าท่ีแก�กรมป�าไม� ในปzงบประมาณ 2565 ท้ังสิ้นจํานวน 306 

ทุน โดยมีตัวแทนบุตรเจ�าหน�าท่ีพิทักษAป�าเข�ารับมอบทุนจํานวน 8 ราย 

 



 

 

นรข.เขตอุบลฯ จับหนุ�มใหญ�พร�อมไม�พะยูง 4 ท�อน 

วันเสารA ท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/crime/284734 

นรข.เขตอุบลราชธานี โดย น.ท.พิเชษฐA  เมืองโคตร หน.สน.เรือโขงเจียม ร�วมกับ ร�อย มว.ลว.ไกล ท่ี2 กกล.สรุนารี ชุด สท.ท่ี6 กกล.สุรนารี 

หน�วยปYองกันรักษาป�า อบ.6  ตํารวจนํ้าโขงเจียม และ ฝ�ายปกครองอําเภอโขงเจียม แถลงข�าวจับกุม นายทศพล  (สงวนนามสกุล)  อายุ 40 ปz 

เป[นชาว ต.ช�องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  พร�อมของกลางไม�พะยูง จํานวน 4 ท�อน ปริมาตร 0.822 ลูกบาศกAเมตร และ รถยนตA โตโยต�า 

รุ�น HILUX REVO สีเทา ทะเบียนอุบลราชธานี  จํานวน 1 คัน พร�อมกับแจ�งข�อหา “กระทําความผิดฐานมีไม�หวงห�าม(ไม�พะยูง)ไว�ใน

ครอบครองโดยไม�ได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี”  โดย ตรวจยึดจับกุมได�ท่ีบรเิวณ บ�อขยะเทศบาลตําบลโขงเจียม ต.โขงเจียม อ.โขง

เจียม จ.อุบลราชธานี  จากน้ัน ได�นําผู�ต�องหาพร�อมของกลางท้ังหมดส�ง สภ.โขงเจียม จ.อุบลฯ  เพ่ือดาํเนินคดีตามกฏหมายต�อไป 

 

 

 

 



 

   

  

"แก�งค�าไม�" ข�ามชาติ ดัดแปลงพ้ืนรถกระบะซุก "ไม�พะยูง" แต�ไม�รอดสายตาจนท. 

คมชัดลึก ออนไลนA 17 มิ.ย. 2565 https://www.komchadluek.net/news/519145 

แก�งมอดไม� หวังตบหน�าเจ�าหน�าท่ี ดัดแปลงพ้ืนรถกระบะซุก "ไม�พะยูง" สุดท�ายไม�รอด เจอรวบคาด�านผ�อนปรนทางการค�า จ�อขยายผล

ขบวนการ "ค�าไม�ข�ามชาติ" 

17 มิ.ย.2565   พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผู�บัญชาการกองกําลังบูรพา สั่งการให�กองกําลังปYองกันชายแดน จ.สระแก�ว เข�มงวดกวดขันการลักลอบ

นําแรงงานต�างด�าวเข�าประเทศโดยผิดกฎหมาย และการลักลอบนําสิ่งของผิดกฎหมายเข�า-ออกบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอดแนว 

165 กม.ภายหลังมีการเป
ดด�านผ�านแดนทางบกตั้งแต�วันท่ี 1 พ.ค.65 เป[นต�นมา  โดยเจ�าหน�าท่ีตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 124 ชุดควบคุม

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 12  ร�วมด�วยเจ�าหน�าท่ีด�านศุลกากรอรัญประเทศ ,หน�วยปYองกันรักษาป�า ท่ี สก.12 , หน�วยปYองกันรักษาป�า ท่ี สก.

3 , เจ�าหน�าท่ีตํารวจ ชุด สบืสวน สภ.คลองนํ้าใส และเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ตม.จว.สระแก�ว เข�าจับกุมกลุ�มลักลอบนําไม�พะยูงส�งขายไปยังประเทศ

กัมพูชาจํานวนมาก 

ท้ังน้ี พ.ต.อ.ฐาปนนทA หน�องพงศA ผกก.กก.ตชด.12 เป
ดเผยว�า เจ�าหน�าท่ีสามารถจับกุมตัว นายสมพงษA (สงวนนามสกุล)   อายุ 39 ปz พร�อม

ด�วยของกลางประกอบด�วย 

1.ไม�พะยูงแปรรูป จํานวน 10 แผ�น/เหลี่ยม ปรมิาตร 0.70 ลูกบาศกAเมตร 

2.นํ้ามันดีเซล จํานวน 7 ถัง (ถังละประมาณ 30 ลิตร) และ 

3.รถยนตAกระบะ สีนํ้าเงิน ยี่ห�อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บบ-9346 สระแก�ว 

ท้ังหมด ซุกซ�อนอยู�ภายในรถกระบะตู�ทึบ บริเวณพ้ืนกระบะด�านล�างสุดโดยมีถุงและลังเสื้อผ�าของใช�อ่ืน ๆ ทับไว�อยู�  

เจ�าหน�าท่ีจึงทําการจับกุม พร�อมโดยตั้งข�อกล�าวหาว�า 

1.กระทําความผิดภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม� ร�วมกันมีไม�แปรรูปชนิดอ่ืน เป[นจํานวนเกิน 0.20 ลูกบาศกAเมตร ไว�ในครอบครองโดยไม�ได�

รับอนุญาต 

2.ร�วมกันมีไว�ในครอบครองซ่ึงไม�หวงห�ามอันยังมิได�แปรรูป โดยไม�มรีอยตราค�าภาคหลวงหรือรอยตรารฐับาลขาย  

ท้ังน้ี เจ�าหน�าท่ีสามารถจับกุมได�ท่ีจุดผ�อนปรนทางการค�าบ�านหนองปรือ ต.ผ�านศึก อ.อรญัประเทศ จ.สระแก�ว จึงทําการสอบสวนเพ่ือขยาย

ผลหาท่ีมาและขบวนการค�าไม�พะยูงข�ามชาติเพ่ิมเติม พร�อมกับร�วมกันทําบันทึกจับกุม และนําตัวผู�ต�องหาพร�อมของกลางท้ังหมด ส�งให�

พนักงานสอบสวน สภ.คลองนํ้าใส จ.สระแก�ว เพ่ือดาํเนินคดตีามกฎหมายต�อไป 



 

   

   

จนท.สระแก�วระดมกําลังสกัดจับแก�งค�าไม�ข�ามชาตลิอบขนไม�พะยูงและนํ้ามันดีเซลส�งขายเขมร 

แนวหน�า วันศุกรA ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/660921 

เมื่อเวลา 11.00 น.วันท่ี 17 มิ.ย.65 พ.ต.อ.ฐาปนนทA หน�องพงศA ผกก.กก.ตชด.12 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก�ว สืบทราบว�าจะมีแก�งค�าไม�พะยูง

ข�ามชาติลักลอบนําไม�พะยูงออกไปส�งขายให�กับนายทุนชาวกัมพูชา บริเวณจุดผ�อนปรนทางการค�าบ�านหนองปรือ ต.ผ�านศึก อ.อรญัประเทศ 

จ.สระแก�ว จึงสั่งการให� พ.ต.ท.ปรญิญา จันทะบุรี ผบ.ร�อย ฉก.ตชด.1 (ชุดควบคุมตาํรวจตะเวณชายแดนท่ี12) และ ร.ต.อ.กรกฎ ฉายวัฒนะ 

ผบ.มว.ปบ.หน.ชปข.ตชด.124 ประสานความร�วมมือกับ พ.ต.อ.รุ�ง ทองมนตA ผกก.ตม.จว.สระแก�ว สนธิกําลังร�วมกับเจ�าหน�าท่ีด�านศุลกากร

อรัญประเทศ, เจ�าหน�าท่ีหน�วยปYองกันรักษาป�าท่ี สก.12, หน�วยปYองกันรักษาป�าท่ี สก.3, เจ�าหน�าท่ีตํารวจ สภ.คลองนํ้าใส อ.อรญัประเทศ จ.

สระแก�ว 

บุกเข�าจับกุมนายสมพงษA (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 39 ปz ชาว จ.สระแก�ว พร�อมรถยนตAกระบะตู�ทึบยีห่�ออีซูซุ สีนํ้าเงิน ทะเบียน บบ 9346 

สระแก�ว ขณะขับรถยนตAคันดังกล�าวเข�าไปท่ีจุดผ�อนปรนทางการค�าบ�านหนองปรือ ต.ผ�านศึก อ.อรญัประเทศ จ.สระแก�ว มุ�งหน�าจะออกไป

กัมพูชา ตรวจค�นภายในรถพบไม�พะยูงแปรรูปชนิดแผ�น/เหลีย่ม ขนาดความกว�าง 50 ซม.ยาว 250 ซม.และหนา 10 ซม.จํานวน 10 แผ�น ใช�

ผ�าพลาสติคสีฟYา-ขาวห�อหุ�มไว�ทุกแผ�น ซุกซ�อนอยู�ในตู�ทึบ ตรวจสอบไม�มตีราค�าภาคหลวงใดๆ 

นอกจากน้ียังพบถังพลาสติคสีนํ้าเงิน ขนาด 30 ลิตร อีกจํานวน 7ถัง ซุกซ�อนอยู�ภายในรถ จึงควบคมตัวนายสมพงษA พร�อมรถยนตA ไม�พะยูง

และนํ้ามันดีเซล ของกลางส�งให�พนักงานสอบสวน สภ.คลองนํ้าใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก�ว ดาํเนินคดี และสืบสวนสอบสวนเพ่ือขยายผลหา

ท่ีมาของไม�และผู�ร�วมขบวนการต�อไป  

เจ�าหน�าท่ีชุดจับกุมเผยว�านายสมพงษA มีพฤติกรรมเป[นแก�งค�าไม�พะยูงข�ามชาติจะลักลอบนํ้าไม�พะยูง ซ่ึงยังไม�ทราบท่ีมาจะลักลอบนําออกไป

ส�งขายให�นายทุนชาวกัมพูชาในฝj�งกัมพูชา นอกจากน้ียังได�ลักลอบนํานํ้ามันดีเซล ลักลอบออกไปขายกัมพูชาด�วย ซ่ึงจะต�องถูกดําเนินคดทุีก

คดีด�วย 



 

   

 

จนท.จับแก�งลักลอบขนไม�พะยูงส�งขายกัมพูชาท่ีสระแก�ว 

 สยามรัฐออนไลนA  17 มิถุนายน 2565  https://siamrath.co.th/n/357776 

วันท่ี17มิ.ย.65 พล.ต.อมฤต บุญสยุา ผู�บัญชาการกองกําลังบูรพา สัง่การให�กองกําลังปYองกันชายแดน จ.สระแก�ว เข�มงวดกวดขันการลกัลอบ

นําแรงงานต�างด�าวเข�าประเทศโดยผิดกฎหมาย และการลักลอบนําสิ่งของผิดกฎหมายเข�า-ออกบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอดแนว 

165 กม.ภายหลังมีการเป
ดด�านผ�านแดนทางบกตั้งแต�วันท่ี 1 พ.ค.65 เป[นต�นมา โดยเจ�าหน�าท่ีตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 124 ชุดควบคุม

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 12 ภายใต�การอํานวยการของ  พ.ต.อ.ฐาปนนทA หน�องพงศA ผกก. กก.ตชด.12  สั่งการให� พ.ต.ท.ปริญญา จันทะบุรี 

ผบ.ร�อย ฉก.ตชด.1 ชุดควบคุมตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 12 ดําเนินการปฏิบัติงานการปYองกันละปราบปรามการกระทําผิด ตาม พ.ร.บ. ป�าไม�

ฯ โดยมอบหมายให� ร.ต.อ.กรกฎ ฉายวัฒนะ ผบ.มว.ปบ.หน.ชปข.ตชด.124 พร�อมกําลังพล ชุด ชปข.ตชด.124 , ชุดเคลื่อนท่ีเร็ว ฉก.ตชด.1 

พร�อมด�วย ชุดเคลื่อนท่ีเร็ว ชค.ตชด.12 ,เจ�าหน�าท่ีด�านศุลกากรอรัญประเทศ ,หน�วยปYองกันรักษาป�า ท่ี สก.12 , หน�วยปYองกันรักษาป�า ท่ี 

สก.3 , เจ�าหน�าท่ีตํารวจ ชุด สืบสวน สภ.คลองนํ้าใส และเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ตม.จว.สระแก�ว เข�าจับกุมกลุ�มลักลอบนําไม�พะยูงส�งขายไปยัง

ประเทศกัมพูชาจํานวนมาก 

ท้ังน้ี พ.ต.อ.ฐาปนนทA หน�องพงศA ผกก.กก.ตชด.12 เป
ดเผยว�า เจ�าหน�าท่ีสามารถจับกุมตัว นายสมพงษA สมบูรณA อายุ 39 ปz พร�อมด�วยของ

กลางประกอบด�วย 1.ไม�พะยูงแปรรูป จํานวน 10 แผ�น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.70 ลูกบาศกAเมตร 2.นํ้ามันดีเซล จํานวน 7 ถัง (ถังละประมาณ 30 

ลิตร) และ 3.รถยนตAกระบะ สีนํ้าเงิน ยี่ห�อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บบ-9346 สระแก�ว ขณะนําซุกซ�อนอยู�ภายในรถกระบะตู�ทึบ บริเวณพ้ืน

กระบะด�านล�างสุดโดยมีถุงและลังเสื้อผ�าของใช�อ่ืน ๆ ทับไว�อยู� 

โดยตั้งข�อกล�าวหาว�า 1.กระทําความผิดภายในเขตควบคุมการแปรรปูไม� ร�วมกันมีไม�แปรรูปชนิดอ่ืน เป[นจํานวนเกิน 0.20 ลูกบาศกAเมตร ไว�

ในครอบครองโดยไม�ได�รับอนุญาต 2.ร�วมกันมีไว�ในครอบครองซ่ึงไม�หวงห�ามอันยังมิได�แปรรูป โดยไม�มีรอยตราค�าภาคหลวงหรือรอยตรา

รัฐบาลขาย ซ่ึงสามารถจับกุมได�ท่ีจุดผ�อนปรนทางการค�าบ�านหนองปรือ ต.ผ�านศึก อ.อรญัประเทศ จ.สระแก�ว จึงทําการสอบสวนเพ่ือขยาย

ผลหาท่ีมาและขบวนการค�าไม�พะยูงข�ามชาติเพ่ิมเติม พร�อมกับร�วมกันทําบันทึกจับกุม และนําตัวผู�ต�องหาพร�อมของกลางท้ังหมด ส�งให�

พนักงานสอบสวน สภ.คลองนํ้าใส จ.สระแก�ว เพ่ือดาํเนินคดตีามกฎหมายต�อไป 



 

 

ตชด.12 สนธิกําลัง จับแก�งลักลอบขนไม�พะยูง ส�งขายประเทศเพ่ือนบ�าน 

บ�านเมือง วันศุกรA ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/crime/284691 

วันท่ี 17 มิ.ย.65 พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผู�บัญชาการกองกําลังบูรพา สั่งการให�กองกําลังปYองกันชายแดน จ.สระแก�ว เข�มงวดกวดขันการ

ลักลอบนําแรงงานต�างด�าวเข�าประเทศโดยผิดกฎหมาย และการลักลอบนําสิ่งของผิดกฎหมายเข�า-ออกบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

ตลอดแนว 165 กม.ภายหลังมีการเป
ดด�านผ�านแดนทางบกตั้งแต�วันท่ี 1 พ.ค.65 เป[นต�นมา โดยเจ�าหน�าท่ีตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 124 ชุด

ควบคุมตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 12 ภายใต�การอํานวยการของ  พ.ต.อ.ฐาปนนทA หน�องพงศA ผกก. กก.ตชด.12  สั่งการให� พ.ต.ท.ปรญิญา 

จันทะบุรี ผบ.ร�อย ฉก.ตชด.1 ชุดควบคุมตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 12 ดําเนินการปฏิบัติงานการปYองกันละปราบปรามการกระทําผดิ ตาม 

พ.ร.บ. ป�าไม�ฯ โดยมอบหมายให� ร.ต.อ.กรกฎ ฉายวัฒนะ ผบ.มว.ปบ.หน.ชปข.ตชด.124 พร�อมกําลังพล ชุด ชปข.ตชด.124 , ชุดเคลื่อนท่ีเร็ว 

ฉก.ตชด.1 พร�อมด�วย ชุดเคลื่อนท่ีเร็ว ชค.ตชด.12 ,เจ�าหน�าท่ีด�านศุลกากรอรญัประเทศ ,หน�วยปYองกันรักษาป�า ท่ี สก.12 , หน�วยปYองกัน

รักษาป�า ท่ี สก.3 , เจ�าหน�าท่ีตํารวจ ชุด สืบสวน สภ.คลองนํ้าใส และเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ตม.จว.สระแก�ว เข�าจับกุมกลุ�มลักลอบนําไม�พะยูงส�ง

ขายไปยังประเทศกัมพูชาจํานวนมาก 

ท้ังน้ี พ.ต.อ.ฐาปนนทA หน�องพงศA ผกก.กก.ตชด.12 เป
ดเผยว�า เจ�าหน�าท่ีสามารถจับกุมตัว นายสมพงษA อายุ 39 ปz พร�อมด�วยของกลาง

ประกอบด�วย 1.ไม�พะยูงแปรรูป จํานวน 10 แผ�น/เหลีย่ม ปริมาตร 0.70 ลูกบาศกAเมตร 2.นํ้ามันดีเซล จํานวน 7 ถัง (ถังละประมาณ 30 

ลิตร) และ 3.รถยนตAกระบะ สีนํ้าเงิน ยี่ห�อ อีซูซุ ทะเบียนสระแก�ว ขณะนําซุกซ�อนอยู�ภายในรถกระบะตู�ทึบ บริเวณพ้ืนกระบะด�านล�างสดุโดย

มีถุงและลังเสื้อผ�าของใช�อ่ืน ๆ ทับไว�อยู� โดยตั้งข�อกล�าวหาว�า 1.กระทําความผิดภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม� ร�วมกันมีไม�แปรรปูชนิดอ่ืน 

เป[นจํานวนเกิน 0.20 ลูกบาศกAเมตร ไว�ในครอบครองโดยไม�ได�รับอนุญาต 2.ร�วมกันมีไว�ในครอบครองซ่ึงไม�หวงห�ามอันยังมไิด�แปรรูป โดยไม�มี

รอยตราค�าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย ซ่ึงสามารถจับกุมได�ท่ีจุดผ�อนปรนทางการค�าบ�านหนองปรือ ต.ผ�านศึก อ.อรญัประเทศ จ.

สระแก�ว จึงทําการสอบสวนเพ่ือขยายผลหาท่ีมาและขบวนการค�าไม�พะยูงข�ามชาติเพ่ิมเติม พร�อมกับร�วมกันทําบันทึกจับกุม และนําตัว

ผู�ต�องหาพร�อมของกลางท้ังหมด ส�งให�พนักงานสอบสวน สภ.คลองนํ้าใส จ.สระแก�ว เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต�อไป 

 



 

   

ฝ�ายปกครองจังหวัดแพร� จับมือ ตาํวจ ป�าไม� บูรณาการ ตรวจค�น ยดึไม�ของกลางผิดกฎหมาย  

 สยามรัฐออนไลนA  19 มิถุนายน 2565 https://siamrath.co.th/n/358084 

เมื่อวันท่ี 18 มิ.ย.2565 เวลาประมาณ 14.00 น. อํานวยการโดยนายสมหวัง พ�วงบางโพ ผู�ว�าราชการจังหวัดแพร� นายวาทิต ปjญญาคม ปลัด

จังหวัดแพร� มอบหมายและสั่งการให�ฝ�ายปกครองจังหวัดแพร� ร�วมกับฝ�ายปกครองอําเภอสูงเม�น ฝ�ายปกครองตําบลสูงเม�น เจ�าหน�าท่ีป�าไม�ฯ 

เจ�าหน�าท่ีตํารวจ สภ.สูงเม�น ได�บูรณาการตรวจค�นตามหมายค�นของศาลจังหวัดแพร�บริเวณบ�านเลขท่ี 496 หมู�ท่ี 8 ตําบลสูงเม�น อําเภอสูง

เม�น จ.แพร� โดยได�ร�วมกันตรวจยดึไม�ของกลางและอุปกรณAในการกระทําผดิโดยได� จับกุมผู�ต�องหาได� 2 ราย 

ของกลางผู�ต�องหาท่ี 1 ไม�กระยาเลยแปรรูป (ไม�ประดู�) จํานวน 8 แผ�น/เหลี่ยมปริมาตร 0.63 ลบ.ม.ค�าเสียหายของรัฐ 46,900 บาท ไม�กระยา

เลยแปรรูป (ไม�มะค�าโมง) จํานวน 13 แผ�น/เหลีย่ม ปรมิาตร 0.39 ลบ.ม.คิดค�าเสยีหายของรัฐ 27,300 บาทรถยนตAบรรทุกส�วนบุคคลแบบ

ตอนเดียวยีห่�อโตโยต�า สีเทา หมายเลขทะเบียน บว 555 ร�อยเอ็ด จํานวน 1 คัน ผ�าใบคลุมรถ สีเทา จํานวน 1 ผืน ของกลางผู�ต�องหาท่ี 2 ไม�

กระยาเลยแปรรูป (ไม�ประดู�)จํานวน 60แผ�น/เหลีย่ม ปรมิาตร 1.60 ลบ.ม. คิดค�าเสียหายของรัฐ เป[นเงินจํานวน 112,000 บาท ไม�กระยาเลย

แปรรูป(ไม�มะค�าโมง) จํานวน 52 แผ�น/เหลี่ยม ปริมาตร 1.52 ลบ.ม. คิดค�าเสียหายของรัฐฐ 106,400 บาท ไม�ชิงชันแปรรูป จํานวน 2 แผ�น/

เหลี่ยม ปริมาตร 0.03 ลบ.ม. คิดค�าเสียหายของรัฐ 9,000 บาท แท�นเลื่อยทําด�วยไม� จํานวน 1 แท�น เพลาพร�อมมเูล�ยาว 37 น้ิวพร�อมใบ

เลื่อยเส�นผ�านศูนยAกลาง 12 น้ิว และ 26.5 น้ิว สายพาน 1 เส�น พร�อมมอเตอรA ขนาด 1.5 แรงม�า จํานวน 1 เครื่องแท�นเลื่อยสายพานแนวตั้ง

พร�อมมอเตอรAขนาด 2แรงม�า จํานวน 1 ชุด 

ท้ังน้ี จึงได�นําตัวผู�ต�องหาท้ังสองราย พร�อมของกลางส�งพนักงานสอบสวน สภ.สูงเม�น  ดําเนินคดตีามกฎหมายต�อไป โดยได�นําไม�ของกลาง

มอบให�หน�วยปYองกันรักษาป�าท่ี พร.8 (ห�วยขมิ้น) นําไปเก็บรักษาไว�เพ่ือตรวจสอบ 

 

 

 



     

    

    

CPF นําพนักงาน ร�วมกิจกรรมท�องเท่ียวเชิงนิเวศ-เรียนรู�การอนุรักษAธรรมชาติ เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี 

ผู�จัดการออนไลนA 17 มิ.ย. 2565 https://mgronline.com/business/detail/9650000057849 

บริษัท เจริญโภคภัณฑAอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สร�างการมีส�วนร�วมของพนักงานในองคAกร ดูแลสิ่งแวดล�อมด�วยการจัดกิจกรรม 

"Build Up Engagement Leadership" @เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี "เท่ียวท้ังที ทําดีได�ด�วย" ชวนพนักงานทํากิจกรรมท�องเท่ียวเชิงนิเวศ

และเรียนรู�การอนุรักษAธรรมชาติ นําทีมโดย นายสิริพงศA อรณุรตันา ประธานผู�บริหารฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจสตัวAบก ในฐานะ ประธาน

ยุทธศาสตรAรักษAนิเวศ ซีพีเอฟ นายสมพร เจิมพงศA รองกรรมการผู�จดัการบรหิาร สายธุรกิจสุกร นายณฤกษA มางเขียว รองกรรมการผู�จดัการ

บริหาร ธุรกิจอาหารสําเร็จรูป และนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันทA รองกรรมการผู�จดัการอาวุโส ด�านพัฒนาความยั่งยืนองคAกร ซีพีเอฟ 

กิจกรรมในครั้งน้ีเต็มไปด�วยบรรยากาศความอบอุ�นและสนุกสนาน พร�อมท้ังสอดแทรกความรู�การอนุรักษAทรัพยากรธรรมชาติ ป�าไม� ซ่ึงเป[น

หัวใจสําคัญของระบบนิเวศ เริ่มท่ี กิจกรรม 'การปลูกป�า' เรียนรู�วิธีการปลูกต�นไม�ท่ีถูกต�อง โดยมีต�นกล�าหลากหลายพันธุA ได�แก� ต�นจําปาป�า 

ประดู�ป�า เป[นต�น กิจกรรม 'เพาะกล�าไม�และทํา Seed ball' จากการผสมดินเหนียว ปุ�ยหมัก หรือดินดาํปลูกต�นไม�ท่ีผสมปุ�ยแล�วกับนํ้า ปj�น

เป[นก�อนพอเหมาะ นําไปผึ่งแดดหรือลม ต�อด�วยกิจกรรม 'การเดินป�า' สํารวจแหล�งอาหารสัตวAป�า ตามเส�นทางศึกษาธรรมชาติ แลกเปลี่ยน

ความรู�เก่ียวกับต�นไม�และพืชพรรณนานาชนิดท่ีอยู�บรเิวณ 2 ข�างทาง โดยเจ�าหน�าท่ีของกรมป�าไม� ชมจุดไฮไลทAและถ�ายภาพกับ 'ต�นตะเคียน

หิน' ขนาด 2 คนโอบ มีอายุยาวนาน 

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมดํารงชีพในป�า ทําอาหารโดยใช�อุปกรณAสําหรับออกภาคสนาม รวมท้ัง เรื่องเล�าเช�าน้ีจากชุมชน ร�วมพูดคุยถึงบทบาท

ของคนในชุมชน ในการมีส�วนร�วมฟ��นฟูธรรมชาติเขาพระยาเดินธง และป
ดท�ายด�วย การยิง Seed ball ให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรมช�วยกันส�งต�อ

เมลด็พันธุAดีๆ ให�เติบโตในป�าใหญ�อย�างสวยงาม 

นายสิริพงศA อรณุรตันา ในฐานะ ประธานยุทธศาสตรAรักษAนิเวศ ซีพีเอฟ กล�าวว�า บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมุ�งมั่นสร�างความมั่นคงทางอาหาร 

ซ่ึงต�องพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ จึงตระหนักถึงการมีส�วมร�วมในอนุรักษAและดูแลสิ่งแวดล�อม พร�อมปลูกฝjงพนักงานในเรื่องน้ี ภายใต�กลยุทธA

ความยั่งยืนด�าน "ดิน นํ้า ป�าคงอยู�” โดยจัดกิจกรรมท�องเท่ียวเชิงนิเวศและเรียนรู�การอนุรักษAธรรมชาติ ปลูกป�าท่ีโครงการเขาพระยาเดนิธง จ.



ลพบุรี ซ่ึงเป[นแหล�งทรัพยากรป�าไม�ของประเทศ เพ่ือฟ��นฟูสิ่งแวดล�อมให�แก�โลก รวมท้ังการส�งเสรมิให�พนักงานปลูกต�นไม�ในสวนท่ีบ�าน ท่ีพัก

อาศัย สร�างสิ่งแวดล�อมท่ีดสี�งต�อจากรุ�นสู�รุ�น 

ด�าน นางสาวกมลทิพยA สมัยสงฆA พนักงานจิตอาสา ซีพีเอฟ กล�าวว�า การร�วมกิจกรรมน้ี เป[นการเป
ดประสบการณAใหม� ได�เรยีนรู�และสร�าง

ความเข�าใจเรื่องสิ่งแวดล�อมเพ่ิมข้ึน รู�สึกดีใจและภมูิใจมากๆ ท่ีมีโอกาสได�ใกล�ชิดกับธรรมชาติแบบน้ี รวมถึงเรียนรู�การอนุรักษAและฟ��นฟู

ธรรมชาติ ซ่ึงจะส�งผลดตี�อชุมชนและประเทศ 

นายป
ยวุฒิ เอกพิพัฒนAเวชกุล พนักงานจิตอาสา ซีพีเอฟ กล�าวว�า ส�วนตัวเป[นคนช่ืนชอบการเดินป�า แต�การมาครั้งน้ีต�างจากทุกครั้ง น่ันคือ ได�

สัมผสักับธรรมชาติจริงๆ พร�อมท้ังมีผู�เช่ียวชาญด�านป�าไม�มาให�ความรู�และสร�างความเข�าใจ เพ่ือให�เกิดการอนุรักษAและหวงแหนสิ่งดีๆ  เหล�าน้ี 

และยังเป[นการสร�างสัมพันธAท่ีดรีะหว�างพนักงานด�วยกัน การมาร�วมกิจกรรมน้ีถือว�า คุ�มค�ามากจริงๆ ใครท่ีต�องการผ�อนคลายหรือชารAตแบต

ให�แก�ร�างกาย การเดินป�าศึกษาธรรมชาติเป[นตัวเลือกท่ีน�าสนใจอย�างมาก 

สําหรับ กิจกรรม "Build Up Engagement Leadership" @เขาพระยาเดินธง เป[นส�วนหน่ึงของ ชมรม CPF ท�องเท่ียวจิตอาสา ซ่ึงเป[นหน่ึง

ใน 15 ชมรมของ CPF เพ่ือสร�างความผูกพันระหว�างพนักงานกับองคAกร ผ�านการทํากิจกรรมต�างๆ ตามความสนใจ โดยชมรม CPF ท�องเท่ียว

จิตอาสา ยังมีกิจกรรม เตรียมพร�อมให�พนักงานได�ร�วมสนุกอีกมากมาย อาทิ HIKING, CAMPING, SIGHSEEING ควบคู�ไปกับการอนุรักษAและ

ฟ��นฟูธรรมชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

 

CPF นําพนักงาน ร�วมกิจกรรมท�องเท่ียวเชิงนิเวศ-เรียนรู�การอนุรักษAธรรมชาติ เขาพระยาเดินธง  

 สยามรัฐออนไลนA  17 มิถุนายน 2565 https://siamrath.co.th/n/357712 

บริษัท เจริญโภคภัณฑAอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สร�างการมีส�วนร�วมของพนักงานในองคAกร ดูแลสิ่งแวดล�อมด�วยการจัดกิจกรรม 

"Build Up Engagement Leadership" @เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี "เท่ียวท้ังที ทําดีได�ด�วย" ชวนพนักงานทํากิจกรรมท�องเท่ียวเชิงนิเวศ

และเรียนรู�การอนุรักษAธรรมชาติ นําทีมโดย นายสิริพงศA อรณุรตันา ประธานผู�บริหารฝ�ายปฏิบัติการธุรกิจสตัวAบก ในฐานะ ประธาน

ยุทธศาสตรAรักษAนิเวศ ซีพีเอฟ นายสมพร เจิมพงศA รองกรรมการผู�จดัการบรหิาร สายธุรกิจสุกร นายณฤกษA มางเขียว รองกรรมการผู�จดัการ

บริหาร ธุรกิจอาหารสําเร็จรูป และนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันทA รองกรรมการผู�จดัการอาวุโส ด�านพัฒนาความยั่งยืนองคAกร ซีพีเอฟ 

กิจกรรมในครั้งน้ีเต็มไปด�วยบรรยากาศความอบอุ�นและสนุกสนาน พร�อมท้ังสอดแทรกความรู�การอนุรักษAทรัพยากรธรรมชาติ ป�าไม� ซ่ึงเป[น

หัวใจสําคัญของระบบนิเวศ เริ่มท่ี กิจกรรม 'การปลูกป�า' เรียนรู�วิธีการปลูกต�นไม�ท่ีถูกต�อง โดยมีต�นกล�าหลากหลายพันธุA ได�แก� ต�นจําปาป�า 

ประดู�ป�า เป[นต�น กิจกรรม 'เพาะกล�าไม�และทํา Seed ball' จากการผสมดินเหนียว ปุ�ยหมัก หรือดินดาํปลูกต�นไม�ท่ีผสมปุ�ยแล�วกับนํ้า ปj�น

เป[นก�อนพอเหมาะ นําไปผึ่งแดดหรือลม ต�อด�วยกิจกรรม 'การเดินป�า' สํารวจแหล�งอาหารสัตวAป�า ตามเส�นทางศึกษาธรรมชาติ แลกเปลี่ยน

ความรู�เก่ียวกับต�นไม�และพืชพรรณนานาชนิดท่ีอยู�บรเิวณ 2 ข�างทาง โดยเจ�าหน�าท่ีของกรมป�าไม� ชมจุดไฮไลทAและถ�ายภาพกับ 'ต�นตะเคียน

หิน' ขนาด 2 คนโอบ มีอายุยาวนาน 

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมดํารงชีพในป�า ทําอาหารโดยใช�อุปกรณAสําหรับออกภาคสนาม รวมท้ัง เรื่องเล�าเช�าน้ีจากชุมชน ร�วมพูดคุยถึงบทบาท

ของคนในชุมชน ในการมีส�วนร�วมฟ��นฟูธรรมชาติเขาพระยาเดินธง และป
ดท�ายด�วย การยิง Seed ball ให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรมช�วยกันส�งต�อ

เมลด็พันธุAดีๆ ให�เติบโตในป�าใหญ�อย�างสวยงาม 
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