
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

หมายเหตุที่ 1 : ขอมูลทั่วไปและหลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

       1.1 ขอมูลทั่วไป 
     1) สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ 2556     
ตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 130 ตอนที่ 
15 ก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2556   
     2) วัตถุประสงคหลักของสํานักงาน ฯ คือ 
         1. วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ที่พัก ศูนยประชุม และกิจการ       
ที่ตอเนื่องเพ่ือการพัฒนาพิงคนคร 
         2. พัฒนาโครงขายการคมนาคม การขนสง และการสาธารณูปโภคเพ่ือสงเสริมภารกิจ
ตาม (1) 
         3. ประสานงานและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ภาคเอกชนที่เก่ียวของในการพัฒนาพิงคนคร 
         4. อนุรักษและสงเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่นในพ้ืนที่การพัฒนาพิงคนคร 
         5. สงเสริมใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน   
ในพื้นท่ีพัฒนาพิงคนคร โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 
     3) สถานที่ตั้งสํานักงาน 
         สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) มีสํานักงานใหญ ตั้งอยูที่ 456 หมู 1 
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 
         โดยมีสํานักงานภายใตการควบคุม ดังนี้ 

1. สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 
  ตั้งอยูที่เลขที่ 33 หมู 12 ตําบลหนองควาย  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 50230 

2. ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
  ตั้งอยูที่เลขที่ 456 หมู 1 ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  
  50300 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ 
        นโยบายบัญชีการบัญชีที่สําคัญของสํานักงาน ฯ สรุปไดดังนี้ตอไปนี ้

       2.1 หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
               2.1.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2                  

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 และแกไขเพิ่มเติม 
            2.1.2 การแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด          

ที่ กค0423.2/ว410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ 
        2.2 หนวยงานเสนอรายงาน 
    งบการเงินนี้เปนงบการรวม ประกอบดวย สํานักบริหารงานกลาง สํานักงานเชียงใหม     
ไนทซาฟารี ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ และ สํานักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ 
        2.3 รอบระยะเวลาบัญชี 

   สํานักงานฯ กําหนดรอบระยะเวลาบัญชีตามปงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
ถึง วันที่ 30 กันยายน ในงวดถัดไป 
        2.4 การรับรูรายไดและคาใชจาย 
     สํานักงานฯ บันทึกรับรูรายไดคาใชจายตามเกณฑคงคาง ยกเวนรายไดบางประเภท
ดังตอไปนี้ 
     2.4.1 รายไดจากงบประมาณ รับรูเมื่อไดรับเงิน 
     2.4.2 รายไดจากการขายสินคาและบริการ รับรูเมื่อสงมอบสินคาหรือบริการใหกับผูซื้อ
หรือผูใชแลว 
     2.4.3 รายไดจากการเชาทรัพยสินหรือเงินสนับสนุน รับรูตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาหรือ
ขอตกลงตามเกณฑสิทธิ 
     2.4.4 รายไดจากเงินชวยเหลือหรือเงินสนับสนุน 
            กรณีมีขอจํากัดในการใช รับรูตามเกณฑที่ เปนระบบและสมเหตุสมผลตลอด
ระยะเวลาที่จําเปนตอการจับคูรายไดจากเงินชวยเหลือกับคาใชจายที่เกี่ยวของ 
            กรณีไดรับเงินชวยเหลือเปนทรัพยสิน ใหรับรูจากเงินชวยเหลือตามสัดสวนของ     
คาเสื่อมราคาสินทรัพยนั้น ตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย 
     2.4.5 รายไดจากการรับบริจาค 
            กรณีไดรับเงินบริจาค เพื่อใชจายในการดําเนินงานโดยไมระบุวัตถุประสงคหรือไมมี
ขอจํากัด จะรับรูเมื่อไดรับเงิน 
            กรณีไดรับเงินบริจาค ที่ระบุวัตถุประสงคให ใชจายเพื่อการใดการหนึ่ งโดย
เฉพาะเจาะจงจะรับรูรายไดในงวดเดียวกับการเกิดคาใชจายเพื่อการนั้น โดยใชเกณฑที่เปนระบบและ
สมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จําเปนตอการจับคูรายไดจากการรับบริจาคกับคาใชจายที่เก่ียวของ 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 

          กรณีไดรับเงินเปนสินทรัพยใหรับรูรายไดจากการรับบริจาคตลอดอายุการใชงานของ
สินทรัพย และใหแสดงรายไดจากการรับบริจาคไวในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของสํานักงานฯ 

   2.4.6 รายไดจากการดําเนินงานอื่นนอกเหนือจากขางตน รับรูตามเกณฑคงคาง 

        2.5 การรับรูคาใชจาย  รับรูตามเกณฑคงคาง 
        2.6 วัสดุคงเหลือ 
             บันทึกรับรูในราคาทุนที่ไดมา และแสดงตามราคาทุนที่คํานวณโดยวิธี เขากอนออกกอน 
        2.7 สินคาและวัตถุดิบคงเหลือ  

                      สํานักงานฯ แสดงราคาสินคาคงเหลือแสดงในราคาทุน ราคาทุนของสินคาคงเหลือคํานวณ
โดยวิธีเขากอน ออกกอน 

        2.8 การใชประโยชนในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย 
                       2.8.1 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีหนังสืออนุญาตให เชียงใหม       
ไนทซาฟารีในการควบคุมดูแลของ องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(องคการมหาชน) ซึ่งในปจจุบันไดมีพระราชกฤษฎีกาโอนยายกิจการเชียงใหมไนทซาฟารีมาเปนหนวยงาน    
ในกํากับของ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ใหใชพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย 819-2-60 ไร           
เพื่อจัดตั้งสวนสัตวกลางคืน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล ตามประกาศ คณะกรรมการ
บริหารหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122        
ตอนพิเศษ 21 ง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2548 และตามบันทึกขอความของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช                    
ที่ ทส.0913.54/15771 ลงวันที่ 22 กันยายน 2546 เรื่องการขออนุญาตใชประโยชนในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย 

              2.8.2 การใชที่ดินราชพัสดุเพื่อดําเนินการโครงการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติจังหวัดเชียงใหม กรมธนารักษอนุญาตใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาใชที่ราชพัสดุ           
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 (บางสวน) เนื้อที่ 335-0-00 ไร บริเวณหนองฮอ ตําบลชางเผือก     
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม ตามมติ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 และตามหนังสือจังหวัดเชียงใหมที่ กค.0307.37/1860 ลงวันที่           
27 สิงหาคม 2551 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 

                 2.9 สินทรัพยชีวภาพ (สัตวและตนไม) และคาตัดจําหนาย 
                      สินทรัพยชีวภาพ (สัตว) หมายถึง สัตวเลี้ยงที่ซื้อมาเพิ่ม และ ลูกสัตวที่เกิดขึ้นหักดวย    
ยอดลดลง หรือตายโดยบันทึกดวยราคาทุนตัดจําหนายโดยไมคํานึงถึงการคิดคาเสื่อมราคาแตใชการประเมิน
ดอยคาของสินทรัพยแทนโดยแบงตามชวงอายุ เปน 3 ชวง คือ 
                      2.9.1 ชวงอายุ Weaning (ตั้งแตแรกเกิดจนถึงหยานม) 
                      2.9.2 ชวงอายุ Adult (อายุตอเนื่องจาก Weaning ถึงอายุ 80%) ของอายุขัย 
                      2.9.3 ชวงอายุ Elder (อายุ 80%) ของอายุขัย 
                      และมีการทบทวนราคาใหมทุกปในระหวางการปดรอบบัญชีในปนั้น ๆ สวนตางที่เกิดขึ้น     
ใหบันทึกเปนคาเผื่อการดอยคาสินทรัพยชีวภาพและใหรวมเปนสวนหนึ่งของงบแสดงผลการดําเนินงาน     
ทางการเงินสําหรับปที่ทําการประเมิน 
                      สินทรัพยชีวภาพ (ตนไม) แสดงดวยราคาทุนเดิมหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม ซึ่งคํานวณ   
ดวยวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีสินทรัพยตลอดอายุการใชประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพย
ดังตอไปนี ้
                      สินทรัพยชีวภาพ (ตนไม)   20 ป 
                2.10 อาคาร อุปกรณ สิทรัพยโครงสรางพื้นฐาน และคาเสื่อมราคา 

             อาคาร อุปกรณ สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานแสดงดวยราคาทุนเดิมหักคาเสื่อมราคาสะสม 
โดยสินทรัพยถาวรสวนที่ไดรับโอนจากองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(องคการมหาชน) จะบันทึกดวยราคาที่ไดรับโอน ซึ่งแสดงดวยมูลคาสุทธิของสินทรัพย และที่ไดรับโอนจาก
สํานักปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จะบันทึกดวยราคาทุน 
        2.11 คาเสื่อมราคาและการตัดจําหนาย 

             คํานวณโดยวิธีเสนตรง อายุการใชงานและอัตราคาเสื่อมราคาอาคาร สิ่งปลูกสราง ครุภัณฑ
และอุปกรณ ที่สํานักงานฯ ไดรับโอนมาจากองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
(องคการมหาชน) คิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานที่ยังคงเหลืออยูของสินทรัพยนั้น และที่ไดรับโอนจาก
สํานักปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จะคิดคาเสื่อมราคาตามอายุการใชงานของสินทรัพยนั้น 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 

             สําหรับสินทรัพยที่สํานักงานจัดหามาภายหลัง คํานวณคาเสื่อมราคาโดยใชวิธีเสนตรงเพื่อ
ลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใชประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี้ 
ยกเวนที่ดินและคาพัฒนาที่ดิน ซึ่งถือวาประมาณการอายุการใหประโยชนมีไมจํากัด 
             สวนปรับปรุงที่ดิน   5 ป 

   อาคารและสิ่งปลูกสราง   5-20 ป 
   สวนปรับปรุงภูมิทัศน   5 ป 
   สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน  20 ป 
   สวนแสดงสัตว    20 ป 
   ระบบสาธารณูปโภค   20 ป 
   สวนปรับปรุงอาคาร   5 ป 
   ครุภัณฑ    3-10 ป 
   ยานพาหนะ    5 ป 
   ครุภัณฑอ่ืน    5 ป 

       รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนาย กําหนดโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนที่ไดรับและ
จะรวมไวในงบรายไดและคาใชจาย งานระหวางกอสราง และทรัพยสินรอการโอน ไมมีการคิดคาเสื่อมราคา 

      2.12 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 
       สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณ    

โดยวิธีเสนตรง เพื่อลดลงราคาตามบัญชีของสินทรัพยตลอดอายุการใชประโยชนที่ประมาณการไวของ
สินทรัพย ดังนี้ 

   โปรแกรมคอมพิวเตอร   3 ป 
   สิทธิการขาย    3 ป 
   สิทธิบัตร    6 ป 

      2.13 การดอยคา 
       ยอดสินทรัพยคงเหลือตามบัญชขีองสํานักงานฯ  ไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานวามี

ขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีท่ีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน 
       ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืนและ

จะบันทึกในรายไดหรือคาใชจาย 
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สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ (ตอ  

   การกลับรายการดอยคา 
   ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยของสํานักงานฯ จะถูกกลับรายการ เมื่อมูลคาที ่   

คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรู
ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน    

      2.14 ผลประโยชนพนักงาน 
   โครงการสมทบเงิน 

       สํานักงานฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับเจาหนาที่ ซึ่งบริหารจัดการโดยผูจัดการ
กองทุนที่เปนหนวยงานภายนอก โดยสํานักงานฯ และเจาหนาที่ที่สมัครเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ     
จะจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดไวตามขอบังคับสํานักงานฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล  
สํารองเลี้ยงชีพ จะจายเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดไวตามขอบังคับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องคการมหาชน) วาดวยการพัฒนาและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 

       สํานักงานฯ จะไมมีภาระผูกพันทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากอนุมานที่ตองจายชําระ
เพิ่มเติมจากจํานวนที่จายสมทบไวแลวหากกองทุนไมมีสินทรัพยเพียงพอที่จะจายชําระภาระผูกพันจากการ
ใหบริการของเจาหนาที่ทั้งในงวดปจจุบัน และงวดกอน ดังนั้นจํานวนเงินที่สํานักงานฯ จายสมทบเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ จะรับรูเปนคาใชจายสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ 

      2.15 ขอคลาดเคลื่อน 
    กรณีที่สินทรัพยหมวดครุภัณฑยานพาหนะ มีมูลคาสุทธิตามบัญชีเทากับราคาซาก

สํานักงานฯ จะดําเนินการตัดออกจากบัญชีก็ตอเม่ือสํานักงานฯ ไดมีการจําหนายสินทรัพยออกไป 
      2.16 สวนทุน/สินทรัพย (สุทธิ) 
       สวนทุน/สินทรัพยสุทธิ คือ ผลตางระหวางยอดรวมของสินทรัพยรวมกับหนี้สินรวม        

โดยสินทรัพยสุทธิ ประกอบดวย 
       2.16.1 การโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณจาก

หนวยงานเดิม มาเปนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ไดกําหนดไวในบทเฉพาะกาล มาตรา 40 กําหนดใหมีการโอนบรรดาอํานาจ
หนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณจากหนวยงานเดิม มาเปนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องคการมหาชน) โดยการดําเนินการดังกลาวไดมีการเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ รวม 2 ครั้ง ดังนี้ 

       1) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 อนุมัติใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ 
กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยว     
อยางยั่งยืน (องคการมหาชน) เฉพาะในสวนของสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารีมาเปนของสํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ขอมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2556 ดังนี้ 

 
 



7 

 

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

หมายเหตุที่ 2 : นโยบายบัญชีที่สําคัญ (ตอ 

            (1) ทรัพยสิน ไดแก เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
ที่ดินและอาคารสิ่งกอสราง สินทรัพยชีวภาพ-สัตว และตนไม 1,496,655,064.27 บาท 
          (2) สิทธิ ไดแก สิ่งที่พึงมีพึงไดตามกฎหมาย เชน สิทธิ/ทรัพยสินทางปญญา  
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิเรียกรอง สิทธิอื่นๆ  231,484,090.40 บาท 
          (3) หนี้ ไดแก ขอผูกพันที่จะตองจายหรืออาจจะตองจายเปนเงิน สิ่งของหรือ
บริการไมวาจะเปนขอผูกพันอันเกิดจากการกูยืม การค้ําประกัน การซื้อการจาง โดยใชเครดิตอื่นใด 
178,245,236.67 บาท 

(4) งบประมาณ ไดแก เงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
ขามป เงินนอกงบประมาณ (เงินบริจาคและรายได/ผลประโยชนที่เกิดขึ้น) และเงินลงทุน โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 สํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารี มีงบประมาณและทนุ จํานวน 328,743,401.91 บาท         

        การโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของ
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) เฉพาะในสวนของ
สํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารี มาเปนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ตองใช
ระยะเวลา 3 เดือน จึงดําเนินการแลวเสร็จตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เนื่องจาก
จะตองใชระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกตองของบรรดาทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณ และมี
ประเด็นขอกฎหมายกรณีเงินรายไดของสํานักงานพื้นที่พิเศษเชียงใหมไนทซาฟารีและพื้นที่เชื่อมโยง ซึ่งเดิมอยู
ในสังกัดขององคการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) และมีรายได
สะสมในรูปเงินทุนขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน)  
โดยสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารีเขาใจวาจะไดรับโอนมาเปนเงินทุนของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)              
ซึ่งเปนสังกัดใหมดวย จึงตองใชเวลาในการปรึกษาหารือและพิจารณาขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งในที่สุด       
ไดขอสรุปวา องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ไมสามารถ
โอนเงินทุนในสวนดังกลาวใหสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)ได เนื่องจากเปนเงินทุนขององคการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 
              2) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 ตุลาคม 2556 อนุมัติใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ 
กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม จาก
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาใหกับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ดังนี้ 
         (1) ทรัพยสิน ไดแก สิ่งปลูกสรางและระบบสุขาภิบาล จํานวน 15 รายการ 
มูลคารวม 2,459,867,779 บาท และครุภัณฑ จํานวน 396 รายการ มูลคารวม 111,900,000 บาท 
            (2) สิทธิ ไดแก สัญญากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสราง หนังสือค้ําประกัน
สัญญา พรอมทั้งการรับประกันผลงานตามสัญญา จํานวน 6 สัญญา และสิทธิครอบครองและใชประโยชนที่ดิน     
ราชพัสดุแปลงทะเบียนหมายเลขที่ ชม. 1745  ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เนื้อที่ 
335 ไร-งาน-ตารางวา 


