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เรีอง กระทู้ถาม

เรียน เลขาธิการคฌะรีรมนตรี

สิงที่สํงมาด้วย สำเนากระทู้ถาม ©๔ เรีอง กระทู้ถามละ ร สำเนา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอสิงสำเนากระทู้ถามชี่งประธาน 

สภาผู้แทนราษฎรอนุญาตไท้ถามได้แส้วตามปัญซีด้ายหนังสือนิ พรีอมด้นนีได้จ้ดส์งไปชิง 

ว้รมนตรีที่เกียวข้องเพึอดำเนินการคอบไนราชกิจจานุเบกษาด้วยแส้ว

ขอแสดงความนับถีอ

(นางกิรีส้กษณ์ ปันบำรุงกิจ) 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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๑. กระรู่)ถามที่ ๖๐๑ ร. เรือง

1ร. กระ,8ถามที่ ๖๐๒ ร. เรือง

ต. กระรู่)ถามที่ ๖๐๓ ร- เ^อง

๔. กระบู้ถามที่ ๖๐๔ ร. เรือง

๔. กระบู้ถามที่ ๖0๔ ร. เรือง

๖. กระบู้ถามที่ ๖๐๖ ร. เรือง

ฅเ. กระบู้ถามที่ ๖๐๗ ร. เรือง

กรร!การตายของนาย'โสม นิดคำหาร ราษฎรวังหวัด

ขอนแก่น (นายกๆ)

ของนายเปรมคักดิ เพึยบุระ สมาชิกสภาบู้แทนราษฎร 

วังหวัดขอนแก่น

อัตราดอกเบียเงินบู้ของสหกรณ์ครูแพงกว่าของธนาคาร 

พาดิชย์ (นายกๆ)

ของนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาบู้แทนราษฎร 

วังหวัดลพบุรี

ขอไห้รืรูบาลควบคุมราคาน้ำดีมไท้ต่ำกว่าราคาน้ำมันเบนชิน 

ไซล่า ร้อยละ ๔๐ เพึ่อแก้ปัญหาความเศึอดร้อนของราษฎร 

(นายกๆ)

ของนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาบู้แทนราษฎร 

วังหวัดลพบุรี

ขอไห้ร้รูบาลแก้ไขปัญหากรสการประปานครหลวงและ 

การประปาส์วนภูมิภาคจะขีนอัตราค่าบริการไข้น้ำประปา 

(นายกๆ)

ของนายนิยม วรปัญญา สมาซิกสภาบู้แทนราษฎร 

วังหวัดลพบุรี

การสนับสนุนนักกิพึาฟุตบอลไทยไปเล่นกีพึาฟุตบอลอาซีพ 

ไนต่างประเทศ (นายกๆ)

ของนายเปรมคักดิ เพืยบุระ สมาชิกสภาบู้แทนราษฎร 

วังหวัดขอนแก่น

การสอบคัดเสือกตำแหน่งบู้อำนวยการไรงเรียน บู้ชิวบ 

บู้อำนวยการไรงเรียน ของกรมสามัญศึกษา (ศึกษาธิการ) 

ของนายเปรมศ้กดิ เฟิยบุระ สมาชิกสภาบู้แทนราษฎร 

วังหวัดขอนแก่น

การแต่งด้งไยกย้ายจ้าราชการเที่อมิไห้อยู่นานเกินไป 

(นายกๆ)

ของนายนิยม วรปัญญา : สมาชิกสภาบู้แทนราษฎร 

วังหวัดลพบุรี
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๘. กระทู้ถามที่ ๖๐๘ ร.

๙. กระทู้ถามที่ ๖0๙ ร.

๑๐. กระทู้ถามที่ ๖๑๐ ร.

๑๑. กระ§ถามที่ ๖๑๑ ร.

๑๖. กระทู้ถามที่ ๖๑๖ ร.

๑๓. กระท้ถามที่ ๖๑๓ ร.

เรีอง การปลูกตน“เมเที่อเฉลิมพระเกียรสและทูลเกส้าเป็น

พระราชกุศลานว‘โรกาสที่พวะบาทสมเด็จพระเจ้าอ^หิว 

ครองราชย์ครบ ๕๐ ปี และเจริญพระชนม์มายุครบ 

๖ รอบ (นายกๆ)

ของนายนิยม วรปัญญา สมาซีกสภาผู้แทนราษฎร 

จ้งหวัคลพบุรี

เรือง การาชิเครีองบินและเสลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจ 

(นายกๆ)

ของนายเปรมศ้กดิ เพึยยุระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดขอนแก่น

เรีอง การส่งเสริมบทบาทของสตรีานองค์การบริหารส่วนตำบล 

(มหาคไทย)

ของนายเปรมศ้กส เพึยยุระ สมาซิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดขอนแก่น

เรีอง ปัญหาแรงงานไทยานรัฐอิสราเอล (แรงงานๆ)

ของนายเปรมศ้กส เฟิยยุระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ซีงหวัคขอนแก่น

เรือง การจัดเก็บค่า,แำจากเกษตรกร (เกษตรๆ)

ของนางมยุรา อุรเ คนทรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดมหาสารคาม

เรีอง ขอให้กรมส่งเสริมการส่งออกเบิคเผยจ้อมูลและข่าวสาร 

ส่งออกต่อสือมวลชน (นายกๆ)

ของนายนิยม วรปัญญา สมาซิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดลพบุรี

๑๔. กระทู้ถามที่ ๖๑๔,รุ. เรือง การกระทำอนาจารหฃิงไทย (นายกๆ)

ของนายเปรมศ้กคิ เฟิยยุระ สมาซิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดขอนแก่น

๑๕. กระทู้ถามที่ ๖๑๕ ร. เรีอง การแก้ไขปัญหาารคเอดส์ตามแนวชายแคน ไทย -

สหภาพพม่า (นายกๆ)

ของนายเปรมศ้กดิ เพียบุ,ระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดขอนแก่น
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กระ!ฎ้ถามที่ ๖0ซิ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

ซิ๒ กรกฎาคม ๒**๒

เรื่อง กรณีการตายของนายโอม นิดค่าหาร ราษฎรจังหวัดขอนแก่น 

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระพู้ถาม ถามนายกรฐมนตรี ด้งต่อไปนี้

ด้วยเมื่อวันที่ ๙ มิถูนายน ๒**๒ เวลาประมาณ ซิ*.๐0 นาพักา นายโอม นิดค่าหาร 

ราษฎรบ้านโนนกระเดา หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวิยง จังหวัดชอนแก่น ได้ถูกคนร้ายไข้อาวุธปีน 

ยงเลียชวิตที่บ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหว้า หลังจากการตายของนายโอม นิดคำหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเวิยงได้ตั้งข้อกล่าวหาว่าผู้ดายพัวพันกับการค้ายาเสพย์ติด เมื่อเกิดการ 

หักหลังกันจึงถูกฆ่าปิดปาก นอกจากนั้นมีการกล่าวอ้างว่าผู้ดายมีเงินจากการค้ายาบ้าฝากไว้ในธนาคาร 

ถึงหกด้านบาทชิ่งไม่เป็นความจรีง โดยภรรยาของผู้ตายได้มาร้องขอความเปินธรรมว่าก่อนที่สามีจะถูก 

ฆ่าตายไต้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.อ.ภูเวิยง * นาย ไปบังคับ ชุ่เข็ญสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม 

ประจำหมู่บ้านเพี่อให้ปรกปรำว่าผู้ตายเป็นคนขายยาบ้า แต่สมาชิกแจ้งข่าวฯ ไม่ยืนยอมและยืนยันว่า 

ผู้ตายเป็นคนดี มีอาชพสจรีตเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้าน ชิ่งนางสมพร นิดคำหาร ภรรยาของผู้ตายเห็นว่า 

การตายของสามีเป็นที่น่าสงสัย และการกล่าวหาของตำรวจที่เบีนความเท็จทำให้เกิดความเสื่อมเลีย 

เกียรติยศต่อครอบครัวและ'วงฅํเตระถูส จึงขอเรียนถามว่า

ซิ. การฆ่านายโอม นิดคำหาร อย่างอุกอาจดงกล่าว เกิดจากการทำวิสามัญฆาตกรรม 

ผืดคัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรีอไม่ และจะมีการรับผิดขอบในความผิดพลาดหรึอไม่ อย่างไร 

ขอทราบรายละเอยด

(โปรดพลก)
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๒. รัฐบาลได้มอบนโยบายในการปราบปรานคูค้ายาเสพย์ดดให้กับตำรวจทั่วประเทศ 

ด้วยการทำวิสามัญมาดกรรมหรัอไม  ่และก่อนลงมึอปฏิบดการได้มีการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพียงใด 

เพื่อป้องกันความผดพลาด ขอทราบรายละเอยด 

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

(ลงชี่อ) เปรมลักดึ้ เพียยุระ

(นายเปรมลักดึ้ เพียยุระ)

สมาชิกสภาคูแทนราษฎร จงหวัดขอนแก่น 

พรรคความหวังใหม่

สำเนาถกต้อง
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(นางวัชรีวรรณ ฝ่ายทอง)

หัวหน้าฝ่ายกระาฎ้ถาม กองการประชุม

เสาวนีย์ พิมพ์'
ถ้^ ทาน


