เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มกราคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก และป่าแม่กกฝั่งขวา
ในท้องที่ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้พื้ นที่ ป่า สงวนแห่ง ชาติป่ าห้ ว ยสัก และป่าแม่ กกฝั่ งขวา ในท้อ งที่ตํ าบลทุ่ งก่ อ
อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ข้อ ๒ ภายในแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการล่าสัตว์ป่า เก็บ
หรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าทุกชนิด ตามบัญชีท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บัญชีชนิดสัตว์ป่าท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยสัก และป่าแม่กกฝั่งขวา
ในท้องที่ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
กระต่ายป่า (Lepus pequensis)
กระรอกท้องแดง (Callosciurus erythraeus)
กระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes phayrei)
กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops mcclellandii)
ตุ่น หรือ ติ่ง (Euroscaptor klossi)
พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus)
ลิ่นพันธุ์มลายู หรือ ลิ่นชวา (Manis javanica)
หมูป่า (Sus scrofa)
อีเห็นข้างลาย หรือ อีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus)
สัตว์ป่าประเภทนก
ไก่ป่า (Gallus gallus)
นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus)
นกกระจิ๊ดธรรมดา (Phylloscopus inornatus)
นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius)
นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata)
นกกระติ๊ดตะโพกขาว (Lonchura striata)
นกกระเต็นน้อยธรรมดา หรือ นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis)
นกกระเต็นอกขาว หรือ นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis)
นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis)
นกกระสานวล (Ardea cinerea)
นกกวัก (Amaurornis phoenicurus)
นกกะรางคอดํา หรือ นกซอฮู้ (Garrulax chinensis)
นกเค้าแคระ (Glaucidium brodiei)
นกจับแมลงสีนํ้าตาล (Muscicapa dauurica)
นกชายเลนนํ้าจืด (Tringa glareola)
นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus)

ลําดับที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกเด้าดินทุ่ง หรือ นกเด้าดินทุ่งใหญ่ (Anthus richardi หรือ Anthus novaeseelandiae)
นกเด้าดินสวน (Anthus hodgsoni)
นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis)
นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi)
นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก (Pycnonotus jocosus)
นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster)
นกปีกลายสก็อต (Garrulus glandarius)
นกเป็ดผีเล็ก (Tachybaptus ruficollis)
นกโพระดกธรรมดา (Megalaima lineata)
นกยอดหญ้าสีดํา หรือ นกขีห้ มา (Saxicola caprata)
นกยอดหญ้าสีเทา (Saxicola ferrea)
นกยอดหญ้าหัวดํา (Saxicola torquata)
นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus)
นกยางไฟธรรมดา (Ixobrychus cinnamomeus)
นกยูง (Pavo muticus)
นกระวังไพรปากเหลือง (Pomatorhinus schisticeps)
นกแสก (Tyto alba)
นกอีลํ้า หรือ นกอีดํา (Gallinula chloropus)
นกอุ้มบาตร (Motacilla alba)
นกเอี้ยงสาริกา หรือ นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis)
นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis)
เป็ดแดง (Dendrocygna javanica)
เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus)
เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela)
สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลื้อยคลาน
งูจงอาง (Ophiophagus hannah)
งูสิง (Ptyas korros)
งูเหลือม (Python reticulatus)
งูเห่าหม้อ หรือ งูเห่าไทย (Naja kaouthia)
เต่านา (Malayemys subtrijuga)
เต่าเหลือง หรือ เต่าขี้ผึ้ง หรือ เต่าเทียน หรือ เต่าเพ็ก (Indotestudo elongata)

