
 สรุปขาวประจําวันท่ี  10 มี.ค.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- ภาพขาว  จับตัดไม  (เดลินิวส  11 มี.ค. 66  หนา 1) 

- จับแกงคาไมเถื่อนรุกตัดปาสงวน  (ไทยโพสต  10 มี.ค. 66  หนา 1,15) 

- คอลัมนเดลินิวสกอนขึ้นแทน..เชียงใหมจับโรงไมเถื่อน  (เดลินิวส  11 มี.ค. 66  หนา 14) 

- คอลัมนหมายเหตุประเทศไทย..จะอยูรอดจากฝุนพิษ PM2.5 ไดอยางไร  (ไทยรัฐ  11 มี.ค. 66  หนา 5) 

สื่อออนไลน 

- แมฮองสอน มอดไมลอบตัดสักทอง เขตรักษาพันธุสัตวปาแมยวมฝงขวา  (สยามรัฐ  10 มี.ค. 66  

https://siamrath.co.th/n/429143) 

- ตํารวจปทส.สนธกํิาลัง บุกทลายขบวนการคาไมเถ่ือนรายใหญ เหิมตั้งโรงงานแปรรูป  (บานเมือง  9 มี.ค. 66  

https://www.banmuang.co.th/news/crime/319554) 

- สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 เชียงใหมรวมกับฝายปกครอง ทลายโรงงานแปรรูป  (สยามรัฐ 9 มี.ค. 66  

https://www.siamfocustime.com/391868/) 

- สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 เชียงใหม ทลายโรงงานแปรรูปไม  (มวลชนออนไลน  9 มี.ค. 66  

https://www.muanchononlinenews.com/239029) 

- เชียงใหม จับขบวนการคาไมเถ่ือนรายใหญตั้งโรงงานแปรรูปกลางปา  (คมชัด AEC TV Online  9 มี.ค. 66  

https://aec-tv-online2.com/?p=1040217) 

สื่อออนไลน 

-  

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



ปีที่: - ฉบับที่: 26812
วันที่: เสาร์ 11 มีนาคม 2566
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: จับตัดไม้

รหัสข่าว: C-230311035027(10 มี.ค. 66/07:44) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 15.21 Ad Value: 27,378 PRValue : 82,134 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9612
วันที่: ศุกร์ 10 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภูมิภาค - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 15

หัวข้อข่าว: จับแก๊งค้าไม้เถื่อนรุกตัดป่าสงวน

รหัสข่าว: C-230310008001(10 มี.ค. 66/06:25) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 54.54 Ad Value: 81,810 PRValue : 245,430 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9612
วันที่: ศุกร์ 10 มีนาคม 2566
Section: First Section/ภูมิภาค - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 15

หัวข้อข่าว: จับแก๊งค้าไม้เถื่อนรุกตัดป่าสงวน

รหัสข่าว: C-230310008001(10 มี.ค. 66/06:25) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 54.54 Ad Value: 81,810 PRValue : 245,430 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26812
วันที่: เสาร์ 11 มีนาคม 2566
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 14(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: เชียงใหม่จับโรงไม้เถื่อน

รหัสข่าว: C-230311035018(10 มี.ค. 66/07:41) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 10.80 Ad Value: 10,260 PRValue : 30,780 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23790
วันที่: เสาร์ 11 มีนาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 5(บน)

คอลัมน์: หมายเหตุประเทศไทย: จะอยู่รอดจากฝุ่นพิษ PM2.5 ได้อย่างไร

รหัสข่าว: C-230311039067(10 มี.ค. 66/07:53) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 44.83 Ad Value: 44,830 PRValue : 134,490 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

   

 



เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 01.30 น. นายมิตร อุตมะ ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร ได

นํากําลังเจาหนาที่สายตรวจฯ  และเจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาแมยวมฝงขวา นําโดย นายศักดิ์สิทธิ์  บุตร

อุดม  หัวหนาเขตรักษาพันธุสตัวปาแมยวมฝงขวา จนท.ตํารวจสถานีตาํรวจภูธรแมลานอย ไดสนธิกําลังรวมกัน

ตรวจสอบตรวจยึดไมสกัแปรรูปที่บริเวณหวยจิ๊จะ ทองท่ีบานแมแลบ ตําบลแมลานอย  อําเภอแมลานอย  

จังหวัดแมฮองสอน ไดตรวจลาดตระเวนภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ เมื่อมาถึงบริเวณลําหวยจ๊ิจะ ปรากฏไดยินเสียง

เครื่องเลื่อยโซยนตดังมาจากลําหวย จึงไดเขาทาํการลาดตระเวนตามเสียงเลื่อยโซยนตพบชายกลุมหนึ่งกําลัง

ทําการแปรรูปไม คณะเจาหนาที่จึงไดแสดงตัวเพื่อเขาจับกุม เม่ือชายกลุมดังกลาวเห็นเจาหนาที่ จึงไดอาศัย

ความชาํนาญในพื้นท่ีประกอบกับความมืดวิ่งหลบหนี และทิ้งอุปกรณการกระทําผิดไวในทีเ่กิดเหต ุเนื่องจาก

เปนเวลากลางคืน เจาหนาจึงไดวางกําลังในทีเกิดเหตุและควบคุมของกลางไว 

 

 

 

 

ตอมาเวลา 07.00 น.วันรุงข้ึน ( 8 มี.ค.66 ) เจาหนาที่สายตรวจปราบปรามและพวก จึงไดประสานกับ

พนักงานสอบสวน สภ.แมลานอย นํากําลังเขามารวมตรวจสอบ พบตอไมสัก จํานวน 1 ตอ ตรวจวัดขนาด

ความโต ประมาณ 283 เซนตเิมตร  และนอกจากนั้นยังพบกองไมสักแปรรูปและเศษไมปลายไม ปกไมวาง



กระจายทั่วพื้นท่ี จึงไดทาํการตรวจนับ วัดขนาด ไมสักแปรรูป จํานวน 19 แผน/เหลี่ยม คิดเปนปรมิาตรรวม 

0.51 ลูกบาสกเมตร และไดตีประทับ ตรา ต11164 และตรา ย 1702 ไวที่ไมสักแปรรูปทุกแผน/เหลี่ยม ไวเปน

หลักฐาน โดยคิดคาเสียหายของรัฐพึงไดรบัเปนจํานวนเงิน 61,200 บาท 

 

สวน ไมสักของกลางบางสวนอันประกอบดวย ไมสักแปรรูป 1 แผน/เหลี่ยม ปรมิาตร 0.24 ลกูบาสกเมตร และ

ไมสักทอน 1 ทอน ปริมาตร 1.60 ลูกบาสกเมตร ไมสามารถขนยายออกจากท่ีเกิดเหตุไดเน่ืองจากมีขนาด ใหญ

และไมสะดวกตอการขนยายหากเคลื่อนยายอาจทําใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาตไิด จึงไดขออนุมัติ 

พนักงานสอบสวนทิ้งไวในที่เกิดเหตุ และนําเรื่องสง พนง..สส.สภ.แมลานอย เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป  

 

 

 

 

 

 



 

ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจาํจังหวัดเชียงใหม กก.4 บก.ปทส. พรอมดวยเจาหนาที่ตํารวจ ตชด.33 , 

เจาหนาท่ีตํารวจ กก.ปพ.บก.สส.ภาค 5 , เจาหนาท่ีตํารวจ สภ.แมวาง , เจาหนาที่ฝายปกครองอําเภอแมวาง 

และ เจาหนาท่ีหนวยปองกันรักษาปาที่ ชม.13 เขาปดลอมตรวจคนบานไมกลางปา ซึ่งมีการตั้งโรงงานแปรรูป

ไม เขตปาสงวนแหงชาติปาแมขานและปาแมวาง พื้นที่บานสันปูเลย หยอมบานตีนหมอน ต.ดอนเปา อ.แมวาง 

จ.เชียงใหม ขณะเขาตรวจคนคนงานที่กําลังทํางานวิ่งหนี แตกกระเจิงไปคนละทศิละทาง และอาศัยความ

ชํานาญในพื้นที่หลบหนีไปไดหลายคนเจาหนาท่ีสามารถตามจับกุมตัวได 1 คน ทราบชื่อนายประเวศ  (ปด

นามสกุล)อาย ุ49 ปชาวบาน หมู 1 ต.ดอนเปา อ.แมวาง จ.เชียงใหม สวนกําลังเจาหนาที่อีกชุดไดตรวจคน

พื้นที่รอบๆพบ ไมสักแปรรูป,ไมประดู) แปรรปู,และไมซอแปรรูปรวมท้ังหมด 13 แผน และอุปกรณการแปรรูป

ไมหลายรายการเชน โตะแทนวงเดอืน , สวานไฟฟา , เครื่องฉลุไมไฟฟา , เลื่อยมือ , เครื่องขัดไมไฟฟา 

นอกจากนี้เจาหนาที่ตรวจคนในบานหลังดังกลาว พบลูกกระสุนปน ขนาด 5.56 มม.100 นัด,กระสุนปนไรเฟล 

16 นัด , กระสุนเคร่ืองยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มม. 1 ลูก,ซองกระสุนปน เอ็ม 16 รวม 2 อัน และอุปกรณ

ระบบกลองวงจรปด 1 ชุด  

  



เจาหนาท่ีแจงขอหา ทําไมหวงหามโดยมิไดรับอนุญาตฯ,ทําการแปรรูปไม, มีไมหวงหามไวในครอบครองโดย

ไมไดรับอนุญาต,ทําไมในเขตปาสงวนแหงชาติโดยไมไดรับอนุญาตฯ,มีเครื่องกระสุนปนท่ีนายทะเบียนไม

สามารถออกใบอนุญาตใหไดไวในครอบครองโดยผิดกฎหมาย กอนจะนําตัวผูตองหาพรอมของกลางทั้งหมด สง

พนักงาน  

สภ.แมวาง จ.เชียงใหม ดําเนินคดี 

เจาหนาท่ีชุดจับกุมเปดเผยวา จากการตรวจสอบประวัติอาชญากรของผูตองหาเคยพัวพันกับการคายาเสพติด

หลบหนีการจับกุมของเจาหนาที่ไปปลูกบานไมอยูกลางปาทุรกันดาร หางจากชุมชนประมาณ 6 กม.และได

ลักลอบตัดตนไมในพื้นที่นํามาปลูกบานและสงไมแปรรูปไปจําหนายใหกับลูกคาขาประจาํโดยจางแรงงานเปน

ชาวบานในพื้นที่จนกลายเปนขบวนการคาไมเถ่ือนรายใหญในพื้นที่ นอกจากนี้นายประเวศ  ยังไดลงทุนติดตั้ง

ระบบกลองวงจรปดรอบๆพื้นท่ีโดยใชไฟฟาจากเครื่องปนไฟฟา เพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของเจาหนาที่ ที่จะ

เขามาจับกุมตัว หากพบเจาหนาที่เขามาในพื้นที่ก็จะหลบไปอยูพื้นที่อ่ืนจึงรอดจากการถูกจับหลายครั้ง 

 



 

สาํนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที1เชยีงใหม่ร่วมกับฝ่ายปกครองอาํเภอแม่วางและจนท.ตาํรวจสภ.

แม่วางจ.เชียงใหม่ ทลายโรงงานแปรรูปไม้ นายทุนอิทธพล ยดึไม้แปรรูปและกระสุนปืนสงคราม 

เพยีบ… 

ตามทีนโยบายอธิบดีกรมป่าไมป้ลดัทส.และรมวทส.ไดส้งัการใหทุ้กพืนทเีขม้งวดกวดขนัการลกัลอบตดัไม้

ทาํลายป่า นนั 

เมอืวนัที 8 มีนาคม 2566 ผูอ้าํนวยการ สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี1เชียงใหมไ่ดส้งัการใหห้น่วยป้องกนั

รกัษาป่าที ชม.13 (สนัป่าตอง) ร่วมกันเจา้หนา้ทีฝ่ายปกครองอาํเภอแม่วาง เจา้หนา้ทีตาํรวจป่าไม ้และ

เจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ.แมว่าง ไดร้ว่มกนัเขา้ตรวจสอบสถานทีทีสืบทราบวา่เป็นผูมี้อิทธิพลลกัลอบทาํไมใ้น

เขตพืนทตีาํบลดอนเปา อาํเภอแมว่าง จงัหวดัเชียงใหม ่จงึไดเ้ขา้ตรวจสอบรว่มกนั จากการตรวจสอบพบ

เพิงพกัทีทาํขนึชวัคราวจาํนวน 2 หลงั พบไมแ้ปรรูปกองอยู่ขา้งเพิงพกัเป็นจาํนวนมาก และพบปีกไม ้ปลาย

ไมก้องกระจดักระจายเต็มพืนที ใกล้ๆ  กบักองไมแ้ปรรูปพบมีเลือยวงเดือนและอปุกรณก์ารแปรรูปไมห้ลาย



รายการ ซงึลกัษณะพืนทีโดยรอบบรเิวณทีเกิดเหตมีุสภาพเป็นป่าจงึเชือไดว้า่ไมแ้ปรรูปดงักลา่วลกัลอบตดั

มาจากป่าบรเิวณใกล้ๆ  จากนันเจา้หนา้ทีจึงไดท้าํการตรวจสอบดา้นในเพิงพกัพบ กระสนุปืน ขนาด 5.56 

มม. จาํนวน 100 นัด กระสนุปืนไรเฟิล ขนาด 7.62 X 63 มม. จาํนวน 16 นดั ซองกระสนุปืน เอ็ม 16 

จาํนวน 2 ซอง และกระสนุเครอืงยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มม. จาํนวน 1 ลกู วางอยู่ทีพืนบา้น 

 

นอกจากนี้ยังพบกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ (จอมอนิเตอร, ฮารดดิส) โดยตอพวงไฟฟามาจากหมอแบตเตอรรี่ 

ซึ่งกลองวงจรปดดังกลาวเปดอยูและสามารถใชการได สามารถมองเห็นพื้นที่โดยรอบ จึงเชื่อไดวาขณะ

เจาหนาท่ีไดเขาตรวจสอบผูกระทําผิดไดมองเห็นเจาหนาท่ึผานกลองวงจรปดจึงไดทําการหลบหนีไป 

เจาหนาท่ีจึงไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นวา พื้นที่บริเวณดังกลาวอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมขานและปา

แมวาง ซึ่งทางราชการกรมปไมไดประกาศใหปาแมขาน และปาแมวางในทองที่ตําบลแมวิน ตําบลบานกาด 

ตําบลดอนเปา ตาํบลทุงป อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เปนปาสงวนแหงชาติปาแมขานและปาแมวาง ตาม

กฎกระทรวง ฉบับที่ 368 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 เม่ือวันที่ 

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 85 ตอนที่ 111 บานหลังดังกลาวปลูกสราง

ขึ้นมาใหมอันเปนผลพวงมาจากการบุกรุกพื้นที่ปาโดยพลการ ไมไดรบัอนุญาตตามกฎหมาย และบุคคลซึ่งเปน



เจาของบานหลังดังกลาวไดเขามาอยูอาศัยโดยมิชอบดวยกฎหมาย และทําการลักลอบตัดไมท่ีขึ้นอยูในปาใกลๆ 

กับท่ีเกิดเหตุ ชักลากและนําไมออกมาจากปาแลวทําการแปรรูปไมอยูบริเวณบานที่กําลังกอสรางใหม โดยมี

เจตนาที่จะยึดถือครอบครองที่ปาเปนของตนเองหรือผูอ่ืน โดยจะอางอิงสิ่งปลูกสรางเปนหลักฐานการ

ครอบครองท่ีดินพื้นที่ปาไม ซึ่งอยูในความดูแลรักษาของกรมปาไม จึงไดทําการตรวจยึดของกลางประกอบดวย 

1. ไมส้กัแปรรูป จาํนวน 4 แผ่น/เหลียม ปริมาตร 0.085 ลบ.ม. 

2. ไมห้วงหา้ม (ประดู่) แปรรูป จาํนวน 3 แผ่น/เหลียม ปริมาตร 0.123 ลบ.ม. 

3. ไมห้วงหา้ม (ซอ้) แปรรูป จาํนวน 6 แผ่น/เหลียม ปริมาตร 0.336 ลบ.ม. 

4. เครืองกระสนุปืน ขนาด 5.56 มม. จาํนวน 100 นดั 

5. เครืองกระสนุปืนไรเฟิล ขนาด 7.62 X 63 มม. จาํนวน 16 นดั 

6. ซองกระสนุปืน เอ็ม 16 จาํนวน 2 อนั 

7. เครืองกระสนุเครืองยิงลกูระเบิด ขนาด 40 มม. จาํนวน 1 ลกู 

8. อปุกรณก์ารแปรรูปไม ้โต๊ะแท่นวงเดอืนติดตงัมอเตอรไ์ฟฟ้าและใบเลือยวงเดือนขนาด 14 นิว จาํนวน 1 

ชดุ 

9. สวา่นไฟฟ้า ยีหอ้ BLACK DECKER สีสม้ จาํนวน 1 เครือง 

10. เครืองฉลไุมไ้ฟฟ้า ยีหอ้ BOSCH สีนาํเงิน จาํนวน 1 เครือง 

11. เลือยมือ จาํนวน 2 ปึน 

12. ขวาน จาํนวน 1 เล่ม 

13. เหล็กฉาก จาํนวน 1 อนั 

14. เครืองขดัไมไ้ฟฟ้า (ลกูหม ูยีหอ้ ฮิตาชิ จาํนวน 1 เครอืง 

ดาํเนินการกล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน สภ.แมว่าง โดยกล่าวหาว่ากระทาํผิดพระราชบัญญติัป่าไม ้



พทุธศกัราช 2484 

– มาตรา 11 ประกอบมาตรา 73 ฐาน “ทาํไมห้วงหา้มโดยมไิดร้บัอนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ที ” 

– มาตรา 48 ประกอบ มาตรา 73 ภายในเขตควบคมุการแปรรูปไม ้ทาํไม,้ มีไมห้วงหา้มชนิดอืนแปรรูปมี

ปริมาตรเกิน 0.2 ลบ.ม. ไวใ้นครอบครองโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบญัญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2559 

– มาตรา มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 (มาตรา 13) ฐาน “ทาํไมใ้นเขตป่าสงวนแหง่ชาติโดยไมไ่ดร้บั

อนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ที” 

พระราชบญัญัติอาวธุปืน เครืองกระสนุปืน วตัถรุะเบิด ดอกไมเ้พลิง และสิงเทียมอาวุธ พ.ศ. 2490 ฐาน 

– มีเครอืงกระสนุปืนทีนายทะเบียนไมส่ามารถออกใบอนุญาตใหไ้ดไ้วใ้นครอบครองโดยผิดกฎหมาย 

 



 

 

 



จงึเชือไดว่้าขณะเจา้หนา้ทีไดเ้ขา้ตรวจสอบผูก้ระทาํผิดไดม้องเห็นเจา้หนา้ทึผ่านกลอ้งวงจรปิดจงึไดท้าํการหลบหนีไป 

เจา้หนา้ทีจงึไดร้ว่มกนัพิจารณาแลว้เห็นว่า พืนทีบรเิวณดงักล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานและป่าแม่วาง ซึง

ทางราชการกรมป่ไมไ้ดป้ระกาศใหป่้าแม่ขาน และป่าแม่วางในทอ้งทีตาํบลแม่วิน ตาํบลบา้นกาด ตาํบลดอนเปา ตาํบลทุ่ง

ปี อาํเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขานและป่าแม่วาง ตามกฎกระทรวง ฉบบัที 368 (พ.ศ. 

2511) ออกตามความในพระราชบญัญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เมือวนัที 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ประกาศใน

ราชกิจจานเุบกษาเล่มที 85 ตอนที 111 บา้นหลงัดงักล่าวปลกูสรา้งขึนมาใหม่อนัเป็นผลพวงมาจากการบุกรุกพืนทีป่าโดย

พลการ ไมไ่ดร้บัอนญุาตตามกฎหมาย และบคุคลซึงเป็นเจา้ของบา้นหลงัดงักล่าวไดเ้ขา้มาอยู่อาศยัโดยมชิอบดว้ย



กฎหมาย และทาํการลกัลอบตดัไมที้ขนึอยู่ในป่าใกล้ๆ  กบัทีเกิดเหต ุชกัลากและนาํไมอ้อกมาจากป่าแลว้ทาํการแปรรูปไม้

อยู่บรเิวณบา้นทีกาํลังก่อสรา้งใหม่ โดยมีเจตนาทีจะยดึถือครอบครองทีป่าเป็นของตนเองหรือผูอื้น โดยจะอา้งอิงสิงปลกู

สรา้งเป็นหลกัฐานการครอบครองทีดินพืนทีป่าไม ้ซงึอยู่ในความดแูลรกัษาของกรมป่าไม ้จงึไดท้าํการตรวจยดึของกลาง

ประกอบดว้ย 

1. ไมส้กัแปรรูป จาํนวน 4 แผ่น/เหลียม ปริมาตร 0.085 ลบ.ม. 

2. ไมห้วงหา้ม (ประดู่) แปรรูป จาํนวน 3 แผ่น/เหลียม ปรมิาตร 0.123 ลบ.ม. 

3. ไมห้วงหา้ม (ซอ้) แปรรูป จาํนวน 6 แผ่น/เหลียม ปรมิาตร 0.336 ลบ.ม. 

4. เครืองกระสนุปืน ขนาด 5.56 มม. จาํนวน 100 นดั 

5. เครืองกระสนุปืนไรเฟิล ขนาด 7.62 X 63 มม. จาํนวน 16 นดั 

6. ซองกระสนุปืน เอ็ม 16 จาํนวน 2 อนั 

7. เครืองกระสนุเครอืงยิงลกูระเบิด ขนาด 40 มม. จาํนวน 1 ลกู 

8. อปุกรณก์ารแปรรูปไม ้โต๊ะแท่นวงเดือนติดตงัมอเตอรไ์ฟฟ้าและใบเลือยวงเดือนขนาด 14 นวิ จาํนวน 1 ชดุ 

9. สว่านไฟฟ้า ยีหอ้ BLACK DECKER สีสม้ จาํนวน 1 เครือง 

10. เครืองฉลไุมไ้ฟฟ้า ยีหอ้ BOSCH สีนาํเงิน จาํนวน 1 เครือง 

11. เลือยมือ จาํนวน 2 ปึน 

12. ขวาน จาํนวน 1 เล่ม 

13. เหล็กฉาก จาํนวน 1 อนั 

14. เครืองขดัไมไ้ฟฟ้า (ลกูหม ูยีหอ้ ฮิตาชิ จาํนวน 1 เครือง 

ดาํเนินการกล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวน สภ.แมว่าง โดยกล่าวหาว่ากระทาํผิดพระราชบญัญตัิป่าไม ้พทุธศกัราช 2484 

– มาตรา 11 ประกอบมาตรา 73 ฐาน “ทาํไมห้วงหา้มโดยมิไดร้บัอนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ที ” 

– มาตรา 48 ประกอบ มาตรา 73 ภายในเขตควบคมุการแปรรูปไม ้ทาํไม,้ มีไมห้วงหา้มชนิดอืนแปรรูปมีปริมาตรเกิน 0.2 

ลบ.ม. ไวใ้นครอบครองโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

พระราชบญัญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พระราชบญัญตัิป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2559 

– มาตรา มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 (มาตรา 13) ฐาน “ทาํไมใ้นเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ไดร้บัอนญุาตจาก

พนกังานเจา้หนา้ที” 

พระราชบญัญตัิอาวุธปืน เครืองกระสนุปืน วัตถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และสิงเทียมอาวธุ พ.ศ. 2490 ฐาน 

– มีเครืองกระสนุปืนทีนายทะเบียนไมส่ามารถออกใบอนุญาตใหไ้ดไ้วใ้นครอบครองโดยผิดกฎหมาย 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


