
  

 

 

 จากกรณีท่ีนายโรจน์ สุมงคลกุล อดีตผู้ประกอบการคู่สัญญากับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) ได้ย่ืนหนงัสือร้องเรียน พล.อ.ไพบลูย์ คุ้มฉายา รมว.ยตุธิรรม และประธานศนูย์อ านวยการตอ่ต้านการทจุริตแหง่ชาติ 
(ศอตช.) และ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)ให้มีการตรวจสอบการทุจริตในโครงการติดตัง้
เคร่ืองบรรจนุมยเูอชที มลูคา่ 420 ล้านบาท ของส านกังาน อ.ส.ค.ภาคกลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ ส าหรับโครงการดงักล่าว 
นายโรจน์ได้ย่ืนร้องเรียนมาตัง้แตว่นัท่ี 7 เม.ย. โดยระบุถึงพฤติกรรมไม่โปร่งใสตา่งๆ อาทิ ท าอย่างรวบรัดให้การอนมุตัิแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาสัน้ไม่ถึงหนึ่งเดือน ไม่มีการก าหนดไว้ในแผนการลงทุนประจ าปีของ อ.ส.ค.ไม่ผ่านการศึกษาความ
จ าเป็น และความคุ้มคา่กับการลงทนุ ซึ่งในค าร้องดงักล่าวได้ระบุถึงนายณรงค์ฤทธ์ิ วงศ์สวุรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. และ
นายสมพร ศรีเมือง หวัหน้าส านกังาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ซึง่เป็นคนใกล้ชิดวา่มีสว่นเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีด้้วย 

 วนัท่ี 18 พ.ค.59 นายพิศษิฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการการตรวจเงิน
แผ่นดนิ (สตง.) เปิดเผยว่า สตง.ในฐานะหนว่ยงานปกป้องการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินท่ีจะต้องให้เกิดประโยชน์คุ้ มค่า ภายหลังได้รับเร่ืองร้องเรียน
โครงการจดัหาเคร่ืองบรรจุ High Speed เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
ของอ.ส.ค. แล้ว โดยเม่ือวันท่ี 17 พ.ค.ท่ีผ่านมา ส านักตรวจสอบการ
บริหารพสัดแุละสืบสวนท่ี 2 ได้มีหนงัสือแจ้งให้ อ.ส.ค.ชีแ้จง การขออนมุตัิ
วงเงินงบประมาณ 420 ล้านบาท ว่ามีเหตผุลความจ าเป็นอย่างไร เป็นไป
โดยชอบหรือไม ่สตง. ให้ อ.ส.ค. ชีแ้จง 6 ประเดน็ส าคญั คือ  

 1. เคร่ืองจกัรปัจจบุนั มีก าลงัผลิตเทา่ไร เหตใุด อ.ส.ค.ต้องจดัหาเคร่ืองจกัรใหม ่ 

 2. กรณีเคร่ืองจกัรเดิมขดัข้อง บ.เอจีส แสดงความรับผิดชอบตอ่ความเสียหายอย่างไร ตลอดจนมีการยกเลิกสญัญา
หรือจะด าเนินการอยา่งไรกบัผู้ เชา่รายเดมิ  

 3. อ.ส.ค.เตรียมสถานท่ีรองรับเคร่ืองจกัรใหมท่ี่ไหน หรือไม ่ 

สตง. สั่ ง อ.ส.ค. แจงปม สัญญาตดิตัง้เคร่ืองบรรจุนม High Speed 420 ล้าน ล็อกสเปกหรือไม่ 

เตือนสญัญาท่ีเซ็นไปจะต้องรับผิดอาญา ซ า้รอยค่าโง่คดีคลองด่าน 
ด้าน ผอ.อ.ส.ค. เผย เซน็สญัญา พร้อมรายงานผู้ ใหญ่ กระทรวงเกษตรฯ ทราบแล้ว 



 4. ให้ อ.ส.ค.ส่งหลกัฐานการสืบราคาว่ามีวิธีการและขัน้ตอนอย่างไร จึงสรุปท่ีประมาณการราคาค่าเช่า 420 ล้าน
บาท  

 5. เหตใุด อ.ส.ค.จึงเลือกเชิญผู้ประกอบการเพียง 2 ราย คือ บ.เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จ ากดั และ บริษัท เอส 
ไอ จี คอมบิบล็อค จ ากดั เข้าร่วมเสนอราคา และ 6. ภายหลงัสญัญาเช่าเคร่ือง กบั บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จ ากดั ซึ่ง
เป็นคูส่ญัญารายใหม ่อาคารตา่งๆ ท่ีบริษัทสร้างขึน้ จะเป็นกรรมสิทธ์ิของฝ่ายใด ตามสญัญาข้อใด 

 ทัง้นี ้สตง.อาศยัอ านาจ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน มาตรา 42 ให้ อ.ส.ค.ส่ง
เอกสารเพิ่มเตมิ ดงันี ้ 

 ข้อ 1. ส าเนาบนัทกึรายงานสภาพปัญหาเคร่ืองจกัรย่ีห้อ IPI กบับริษัท เอจีส  

 ข้อ 2. ส าเนาปริมาณนมดบิท่ีเข้าสูโ่รงนมมวกเหล็ก ตัง้แตปี่ 2554–ปัจจบุนั  

 ข้อ 3. ส าเนาการประชมุบอร์ด อ.ส.ค. ครัง้ท่ี 4/2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชมุบอร์ด อ.ส.ค. ครัง้ท่ี 4/2559 
และ 5/2559 

 ประเดน็ส าคญั อยูท่ี่ข้อ 4. ส าเนาเอกสารการตัง้งบประมาณเพ่ือเชา่เคร่ืองจกัรใหม ่และแผนงานเพิ่มเตมิ  

 ข้อ 5. ส าเนาร่างขอบเขตงาน (TOR) ของสญัญาเดมิกบับริษัท เอจีส  

 ข้อ 6. ส าเนาเอกสารการจัดหาเคร่ืองบรรจุนม High Speed ทัง้หมด ได้แก่ รายงานขอซือ้ขอจ้าง ค าสั่งแต่งตัง้
กรรมการชดุตา่งๆ เอกสารประมาณการราคาเช่าเคร่ืองจากตาม TOR เอกสารการคดัเลือกผู้ เสนอราคาเข้ามาเป็นคูส่ญัญา
ใหม ่ 

 ข้อ 7. สญัญาเชา่เคร่ืองกบั บริษัท เอส ไอ จี คอมบบิล็อค จ ากดั (สญัญาใหม)่ 

 นายพิศษิฐ์ กล่าวถึง TOR ข้อท่ี 9 ราคากระดาษบรรจนุม U.H.T ขนาด 200 และ 125 มิลลิลิตร คิดคา่ราคากระดาษ
คงท่ี 1 ปี ไม่น้อยกว่า 300 ล้านกล่อง ในราคากล่องละ 1 บาท 25 สตางค์ ระยะเวลาตามสญัญา 7 ปี อ.ส.ค.ต้องจ่ายเงิน
อย่างน้อย 2,100 ล้านบาท ประเด็นข้อสงสยัทัง้หมด ให้ อ.ส.ค.ส่งเอกสารชีแ้จง ตอบกลบัมาภายในวนัท่ี 31 พ.ค.นี ้หากอ.
ส.ค.ละเลย จะมีความผิด มาตรา 64 และผิดตามค าสัง่ คสช. ฉบบัท่ี 24/2557 

 ผู้ว่า สตง. ย า้ด้วยว่า เร่ืองนีถ้้าตดัสินใจผิดพลาด เกิดเป็นความเสียหายต้องมีการรับผิดชอบ และถ้ามีเจตนาแอบ
แฝง หรือประโยชน์ท่ีทบัซ้อนเพ่ือประโยชน์ของใคร สดุท้ายต้องมีการรับผิดทางอาญา เหมือนท่ีเกิดกับกรณีค่าโง่คลองดา่น 
ยิ่งถ้ามีคนเตือนแล้วไมฟั่ง ไมห่าข้อสรุปท่ีแนช่ดั ผลีผลามด าเนินการ ถือวา่เป็นพิรุธ เป็นเคร่ืองชีเ้จตนาอยา่งหนึง่ 

 
 ด้านนายณรงค์ฤทธ์ิ วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ยอมรับว่า อ.ส.ค. 
ลงนามในสญัญาเช่าเคร่ืองจกัรใหม่กบั บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จ ากดั เม่ือ
วันท่ี 13 พ.ค.ท่ีผ่านมา โดยได้มีการชีแ้จงเหตุผล ความจ าเป็นกับผู้ ใหญ่ใน
กระทรวงเกษตรแล้ว 
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