ตารางสรุปคดีว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน)
เดือน
พืน้ ที่ถกู บุกรุก
ตุลาคม 2562

อุทยาน
แห่งชาติ
เขาใหญ่

พฤศจิกายน 2562

-

ธันวาคม 2562

มกราคม 2563

๑. บริเวณป่าเขานางจีน
ตาบลนนทรี อาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 5 ตุลาคม 2562
-

1.ป่าเขาเขียว ตาบลโพธิ์งาม
อาเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี
อุทยาน
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
แห่งชาติเขา 2.ป่าเขาลอย หมู่ที่ 13
ใหญ่
ตาบลโพธิ์งาม
อาเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 27 ธันวาคม 2562
อุทยาน
1.ท้องที่ป่าเขาเขียว
แห่งชาติ ตาบลโพธิ์งาม
เขาใหญ่ อาเภอประจันตะคาม
จังหวัดปราจีนบุรี
2.ท้องที่ตาบลเนินหอม
อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

ตรวจยึด (ของกลาง)
ปริมาตรรวม
/เนื้อที่รวม
0.14 ลบ.ม.

หมายเหตุ

1

จานวน
ผูต้ อ้ งหา
(คน)
2

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

1

1

ไม้พะยูง
1 ท่อน

0.026 ลบ.ม.

แร้วดักสัตว์
ตาข่ายดักปลา มีด
สิ่ว
ใบเลื่อย ขวาน
-

1

1

พืชตระกูลมอส

1

แจ้ง
ดาเนินคดี
5 ราย

จานวนคดี

ไม้พะยูง / ของป่า /
บุกรุกพืน้ ที่
ไม้พะยูง
4 ท่อน

พื้นที่
ถูกบุกรุก
6 แปลง

8 กิโลกรัม

-

เลื่อยโซ่
ยนต์
-

-

ปืน /อาวุธ

รถจักรยานยนต์
ไฟฉาย มีด

เนื้อที่รวม
รถแบคโฮ จานวน
11-3-96 ไร่
3 คัน
คานวนค่าความ
เสียหายเบื้องต้น 1,798,500
บาท

-

คดีอาญาที่
16/2563
ลงวันที่ 6
มกราคม 2563
คดีอาญาที่
51/2563
ลงวันที่ 15
มกราคม 2563

เดือน

จานวนคดี
พืน้ ที่ถกู บุกรุก

มกราคม 2563 (ต่อ)

อุทยาน
แห่งชาติ
เขาใหญ่

อุทยาน
แห่งชาติ
ทับลาน

จานวน
ผูต้ อ้ งหา
(คน)

ตรวจยึด (ของกลาง)
ไม้พะยูง / ของป่า /
บุกรุกพืน้ ที่

3. ท้องที่ตาบลเนินหอม
อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

1

-

ตรวจพบร่องรอยรถ
แบคโฮขับออกนอก
พื้นที่โดยมีการบุกรุก
แผ้วถางไปในเขต
อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่
1 แปลง

4. ท้องที่ป่าเขามดแดง
ตาบลเนินหอม
อาเภอเมืองปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

1

1

5. ท้องที่ป่าเขาลอย
ตาบลโพธิ์งาม
อาเภอประจันตะคาม
จังหวัดปราจีนบุรี

1

1.ท้องที่ป่าคลองน้าตก
ตาบลบุพราหมณ์
อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

1

ปริมาตรรวม
/เนื้อที่รวม

ปืน /อาวุธ

เนื้อที่รวม
12-1-92 ไร่
คานวนค่าความเสียหาย
เบื้องต้น 1,872,000บาท

-

ไม้พะยูง
(ถากกลม)
4 ท่อน

0.11 ลบ.ม.

-

1

ไม้พะยูง
1 ท่อน

0.026 ลบ.ม.

ไฟฉาย มีด

2

ซากกระจง เห็ดหิ้ง ไม้
กฤษณา ปาช่อน ปลา
ดุก ปลาไหล

-

ปืนลูกซอง กระสุน

เลื่อยโซ่
ยนต์

หมายเหตุ
คดีอาญาที่
55/2563
ลงวันที่ 20
มกราคม 2563

คดีอาญาที่
54/2563
ลงวันที่ 20
มกราคม 2563
คดีอาญาที่
569/2562
ลงวันที่ 28
มกราคม 2563
คดีอาญาที่
4/2563
ลงวันที่ 28
มกราคม 2563

เดือน

จานวนคดี
พืน้ ที่ถกู บุกรุก

กุมภาพันธ์ 2563

อทุยาน
แห่งชาติ
เชาใหญ่

1.บริเวณแม่น้าใสใหญ่
ตาบลบุฝ้าย
อาเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี

1

จานวน
ผูต้ อ้ งหา
(คน)
2

ตรวจยึด (ของกลาง)
ไม้พะยูง / ของป่า /
บุกรุกพืน้ ที่
ชิ้นไม้กฤษณา
5 กิโลกรัม
(ขณะยังสด)

ปริมาตรรวม
/เนื้อที่รวม

ปืน /อาวุธ
เลื่อยคันธนู ขวาน
สิ่ว ไฟฉาย ปืนลูก
ซองพร้อมกระสุน
ปืนแก๊บพร้อม
เครื่องกระสุน

เลื่อยโซ่
ยนต์

หมายเหตุ
คดีอาญาที่
68/2563
ลงวันที่ 25
กุมภาพันธ์2563

สรุปและจัดทาโดย ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

