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พระราชกฤษฎีกา
ยุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรยุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๔๔ (๓)
แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกายุบเลิกสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยุบเลิกสานักงานพั ฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) แต่ให้สภาพนิติบุคคล
ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ยังคงดารงอยู่ตราบเท่าเวลาที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้
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มาตรา ๔ ให้ โ อนศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๗ รอบ
พระชนมพรรษาซึ่งเป็นของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และบรรดาอานาจหน้าที่ กิจการ
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติดังกล่าว
ตามบัญชีรายการทรัพย์สินที่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครและกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ร่วมกันจัดทาขึ้น ไปเป็นของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ในระหว่างที่ยังดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ งไม่แล้วเสร็จ ให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
บริ ห ารจั ด การศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
ด้วยความช่วยเหลือร่วมมือของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ไปพลางก่อน
ให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับ
ศูน ย์ประชุมและแสดงสิน ค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาตามบัญ ชีรายชื่อที่
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครกาหนด พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) เพราะเลิกหรือยุบตาแหน่ง และได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยา
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๕ ให้ โอนสานั กงานเชี ยงใหม่ไนท์ ซาฟารีซึ่ งเป็ น ของสานั กงานพั ฒ นาพิ งคนคร
(องค์การมหาชน) และบรรดาอานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ของ
สานักงานพัฒ นาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในส่วนของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นของ
องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
และให้ เจ้าหน้ าที่ข องสานั ก งานพั ฒ นาพิ งคนคร (องค์ การมหาชน) ซึ่งปฏิ บั ติงานในส่วนที่ เกี่ย วกั บ
สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เพราะเลิกหรือยุบตาแหน่ง และได้รับค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาตามที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด
ในระหว่างที่ยังดาเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
มีอานาจบริหารจัดการสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและกิจการที่ต่อเนื่องจนกว่าการดาเนินการดังกล่าว
จะแล้วเสร็จ
มาตรา ๖ ในกรณีที่มีปัญหาในการดาเนินการตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรี
เป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ และให้คาวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด
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มาตรา ๗ ในกรณีที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง หรือองค์การสวนสัตว์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะคัด เลือกผู้ปฏิบั ติงานของสานักงานพัฒ นาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) เพื่อไปปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง หรือองค์การสวนสัตว์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง หรือองค์การสวนสัตว์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาความตกลงกับสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของบุคลากรนั้น และอาจตกลงกันให้นับเวลา
การทางานต่อเนื่องจากการปฏิบัติงานในสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้
มาตรา ๘ เมื่อได้ดาเนินการตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แล้ว ให้ถือว่าการดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของสานักงานพัฒ นาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัด ตั้งสานักงานพัฒ นาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ เสร็จสิ้นลงแล้ว และให้รัฐมนตรี
ผู้ รั กษาการตามพระราชกฤษฎี ก าดั งกล่ าว ด าเนิ น การตามมาตรา ๔๔ (๒) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศยุติการดาเนินการของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อประกาศตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ ให้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอันยกเลิก
มาตรา ๙ ให้ คณะกรรมการพั ฒ นาและส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอให้คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบทรัพย์สินและชาระบัญชี รวมทั้งการโอนหรือการจาหน่ายทรัพย์สินที่ยัง
คงเหลืออยู่และการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรซึ่งยังคงเหลืออยู่ของสานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ ใ ห้
ส านั กงานพั ฒ นาพิ งคนคร (องค์ การมหาชน) และหน่ วยงานภายในปรับเปลี่ ยนสถานภาพ บทบาท และ
ภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้ยุบเลิกสานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และให้โอนบรรดาอานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ
และรายได้ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ไปเป็น
ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไปเป็นขององค์การสวนสัตว์
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม และเมื่ อ ได้ ด าเนิ น การโอนภารกิ จ ต่ าง ๆ ของส านั ก งาน
พั ฒ นาพิ งคนคร (องค์ การมหาชน) ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เสร็ จสิ้ นแล้ ว สมควรให้ พระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ ง
สานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอันยกเลิก จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

