
ภ.จว.ล ำปำง ร่วมตรวจยึดไม้ของกลำงท่ี บ้ำนผำลำด หมู่ 4 ต.พระบำท อ.เมือง จว.ล ำปำง  

ค ำอธิบำยภำพท่ีอธิบำยรูปภำพหรือกรำฟิก 

วันที่ของจดหม าย ข่าว ปีท ี่ 1 ฉบับที ่ 1 

ช่ื อ ธุ ร กิ จ  

ช่ือจดหมำยข่ำว  

     เม่ือ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ เวลำ ๑๑.๐๐ น. โดยกำรอ ำนวยกำร
สัง่กำรของ    พล.ต.ต.นิยม  ดว้งสี  รรท.ผบก.ภ.จว.ล ำปำง, 
พ.ต.อ.นันทวิทย ์ เทียมบุญธง,พ.ต.อ.สมพงษ ์ สวนคร้ำมดี ,
พ.ต.อ.สุเทพ  ฐำปนวรกุล,พ.ต.อ.ธนกฤต  เรือนแกว้ , พ.ต.อ.
บุณยวตั  เกดิกล ่ำ รอง ผบก.ภ.จว.ล ำปำง ,พ.ต.อ.กฤษดำ พนัธ์
เกษม  ผกก.สส.ภ.จว.ล ำปำง  ,ชุด ชป.ศปทส.ภ.จว.ล ำปำง 
ร่วมกบัเจำ้หนำ้ท่ีส่วนป้องกนัและปรำบปรำมภำคเหนือ , 
เจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ กก.๔ บก.ปทส. , เจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ สภ.เมือง
ล ำปำง                                                                ...อ่ำนต่อ.....  



ช่ื อ ธุ ร กิ จ  

เจำ้หนำ้ต ำรวจ ศปทส.ภ.๕ , เจำ้หนำ้ท่ี กอ.รมน.จว.ล ำปำง  , เจำ้หนำ้ท่ีส ำนกัจดักำรทรัพยำกรป่ำไมท่ี้ ๓ ล ำปำง  ,  เจำ้หนำ้ท่ี
ทหำร กกล.รส.มทบ.๓๒ ล ำปำง  , เจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ  กก.ตชด.ท่ี ๓๓ เชียงใหม่  ,  เจำ้หนำ้ท่ีต ำรวจ สภ.ห้ำงฉัตร , เจำ้หนำ้ท่ี
ส ำนกัทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มล ำปำง  และเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปกครอง อ.เมืองล ำปำง           
 - ท ำกำรตรวจยดึ/ร้องทุกข์กล่ำวโทษ   
    ๑.นำยไพรัช  แซ่จ๋ำว  บำ้นเลขท่ี ๑๒  หมู่ ๕   ต.บำ้นออ้น อ.งำว จว.ล ำปำง  เจำ้ของบำ้น 
    ๒.นำงจนัธิมำ แตรวงแหวน  บำ้นเลขท่ี ๔๑๑ หมู่ ๔   ต.พระบำท อ.เมืองล ำปำง  จว.ล ำปำง  ภรรยำเจำ้ของบำ้น  
    ๓.นำงเรือนทอง  แกว้สมพงษ ์ บำ้นเลขท่ี ๒๕๒/๑  ถนนท่ำครำวนอ้ย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองล ำปำง  จว.   ล ำปำง ผูข้อใชไ้ฟฟ้ำ  
   ๔.นำยชรินทร์  เขียวสำย  บำ้นเลขท่ี ๘๒๔ หมู่ ๑๒   ต.แม่เมำะ  อ.แม่เมำะ  จว.ล ำปำง  เอกสำรพยำนหลกัฐำนท่ีตรวจพบ
อยูบ่ริเวณบำ้น(บิลซ่อมรถ) 
  ๕.นำยพิรัชอุทยั  ค ำภิโรงพิรัชย ์ บำ้นเลขท่ี ๕๔/๓   ซอย ๙(ถนนล ำพูน)วดัเกต  อ.เมือง  จว.เชียงใหม่ (เอกสำร
พยำนหลกัฐำนท่ีตรวจพบอยูบ่ริเวณบำ้น(แผ่นป้ำยทะเบียนรถ)  
  - พร้อมดว้ยของกลำง 
 ๑.ไมส้ักท่อน จ ำนวน ๓๐ ท่อน ปริมำตร ๗.๕๓ ลบ.ม.  
 ๒.ไมก้ระยำเลยท่อนหวงห้ำม (ประดู่)  จ ำนวน  ๒  ท่อน   ปริมำตร ๐.๒๓  ลบ.ม.  
 ๓.ไมชิ้งชันท่อน จ ำนวน ๒ ท่อน  ปริมำตร ๐.๒๙ ลบ.ม.  
 ๔.ไมส้ักแปรรูป  จ ำนวน ๑,๒๑๐ แผ่น/เหล่ียม  ปริมำตร  ๒๔.๙๙ ลบ.ม.   
 ๕.ไมก้ระยำเลยหวงห้ำมแปรรูป (ประดู่,มะค่ำโมง) จ ำนวน ๒๑  แผ่น/เหล่ียม  ปริมำตร ๓.๗๕    ลบ.ม. 
 ๖.ไมชิ้งชนัแปรรูป จ ำนวน ๑๐๒  แผ่น/เหล่ียม  ปริมำตร ๒.๑๔  ลบ.ม. 
รวมไมท้ั้งหมด จ ำนวน ๑,๓๖๗ ท่อน,แผ่น/เหล่ียม  ปริมำตร ๓๘.๙๓  ลูกบำศกเ์มตร คิดค่ำเสียหำยของรัฐเป็นเงิน  
๒,๑๓๕,๐๐๐.-บำท (สองลำ้นหน่ึงแสนสำมหม่ืนห้ำพนับำทถว้น)  
        เหตุเกดิท่ี บำ้นไม่ทรำบเลขท่ี บำ้นผำลำด(วงัหลวง) หมู่ ๔  ต.พระบำท อ.เมืองล ำปำง จว.ล ำปำง  เม่ือ  ๑๐  พ.ค. ๒๕๕๙  
เวลำ  ๑๑.๐๐  น. โดยกล่ำวหำว่ำ กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญติัป่ำไม ้พุทธศกัรำช ๒๔๘๔ 
      -มำตรำ ๔๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมพระรำชบญัญติัป่ำไม ้ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ฉบบัท่ี ๑๐๖/๒๕๕๗  เร่ือง 
แกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป่ำไม ้ลงวนัท่ี ๒๑  กรกฎำคม พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ ฐำนภำยในเขตควบคุมกำรแปรรูปไม ้
ร่วมกนัมีไมส้กัแปรรูปไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดร้ับอนุญำต”  -มำตรำ ๔๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมพระรำชบญัญติัป่ำไม ้ตำม
ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ฉบบัท่ี ๑๐๖/๒๕๕๗  เร่ือง แกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป่ำไม ้ลงวนัท่ี ๒๑  
กรกฎำคม พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ ฐำนภำยในเขตควบคุมกำรแปรรูปไม ้ร่วมกนัมีไมชิ้งชนัแปรรูปไวใ้นครอบครองโดยไม่ได้
รับอนุญำต”  -มำตรำ ๔๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมพระรำชบญัญติัป่ำไม ้ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ฉบบัท่ี 
๑๐๖/๒๕๕๗  เร่ือง แกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป่ำไม ้ลงวนัท่ี ๒๑  กรกฎำคม พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ ฐำน “ร่วมกนัมีไม้
แปรรูปชนิดอ่ืนเป็นจ ำนวนเกนิกว่ำ ๐.๒๐ ลบ.ม. ไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดร้ับอนุญำต”   -มำตรำ ๖๙ ฐำน “ร่วมกนัมีไวใ้น
ครอบครองซ่ึงไมห้วงห้ำมอนัยงัมิไดแ้ปรรูปโดยไม่มีรอยตรำค่ำภำคหลวงหรือรัฐบำลขำยไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดร้ับ
อนุญำตจำกพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี”   -มำตรำ ๖๙ ฐำน วรรคสอง(๑),(๒) แกไ้ขเพ่ิมเติมพระรำชบญัญติัป่ำไม ้ตำมประกำศคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ  ฉบบัท่ี ๑๐๖/๒๕๕๗  เร่ือง แกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป่ำไม ้ลงวนัท่ี ๒๑  กรกฎำคม 
พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ ฐำน “ร่วมกนัมีไมส้ัก,ไมชิ้งชนั อนัยงัมิไดแ้ปรรูปไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดร้ับอนุญำตจำกพนักงำน


