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เรีอง กวะถาม 

เรียน เลขาชิกาว fเพะ รี3มนดรี

สิงท้สํงมาด้วย สำเนากร ะด้ถาม ซิo เรีอง กระด้ถามละ a สำเนา (เรฯ)

สำนักงานเลขาสการสภาผูแทนราษฎรขอสํงสำเนากวะ^ถามรึงประธาน 

สภา§แทนราษฎรอนุญาตไท้ถามได้แล้วคามนัญรึด้ายหนังสือนิ พรีอมด้นนีได้รึคสํงไปยิง 

รีรมนครีด้เส่ยวข็อง เด้อคำเนินการตอบไนวาชด้จจานุเบกษาด้วยแล้ว

S.Ilโร
สำนักงาน เ ลขาสกาา*ฐแ1เทเราษฎร 

ถนน^ทองไน กท ซิowoo

ด้นยายน ๒๕๔๒

ขอแสดงความนับสอ
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(นางอุศาขม I สาพะ เสน ด้น*(คำ)

รอง เลขาสกาวสภา§แทนราษฎร รีกษาวาชกาวแทน 

เ ลขาสการสภา§แทนราษฎร

กองการประชุม 

ไทร. ๒๔๔ซิ๑๒๖-๗ 

ไทรสาร ๒๔๔๑๑๒๗
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(ตานหนืงสอ ที สผ ๐00๘/^^" ลงวินที tAi กินยายน ๒£๔๒)

๑. กระ#ถามที ๖£๔ ร, เรีอง

๒. กระ#ถามที ๖๖๐ ร. เรึอง

ต. กระ#ถามที ๖๖๑ ร. เรีอง

๔. กระ#ถามที ๖๖๒ ร. เรีอง

๔. กระ#ถามที ๖๖ต ร. เรีอง

๖. กระ#ถามที ๖๖๔ ร. เรีอง

การ เนิดเสรีทางการ#าทำไท้มีการนำเจ้าสุรา ไวน์ 

และ เนิยรีจากก่างประ เทดเจ้ามาจำหน์ายและบรึไภค 

ทำไท้เกิดปัญหาทางเศวษรกิจ (นายกๆ)

ของนายนิยม วรปัญญา สมาซิกสภา#แทนราษฎร 

จังหวิดลพบุรี
ปัญหาท้นเนืองมาจากไควงกาวเปสื่ยนเส้นทางซีวิต 

เกษียณก่อนกำหนด (นายกๆ)

ของนาบเปรม#กดิ เทียยุระ สมาซิกสภา#แทนราษฎร 

จังหวิดขอนแก่น

การก่อสรีางบุรณะถนนลาดยาง รพช. ซิวงที#าน#ว 

อำเภอเมยวดี (มหาดไทย)

ของนาย เ อกภาพ พลซิอ สมาซิกสภา#แทนราษฎร 

จังหวิดร้อยเท้ด

ธนาคารกรุงไทย จำกิด (มหาชน) ประสบปัญหาวิกฤต 

(การดส้ง)

ของนายนิยม วรปัญญา สมาซิกสภา#แทนราษฎร 

จังหวิดลพบุรี
กาวไท้สืนเชี่อเทีอซิออาคาร บานทีอบุ่อา#ยของ 

ธนาคารพาชิ!ชย์ (นายกๆ)

ของนายนิยม ววปัญญา สมาชิกสภา#แทนราษฎร 

จังหวิดลพบุรี

ปัญหากาวขายสลากกินแก่งร้รบาลไดยไจ้#ท้ดไนปัติ

(นายกๆ)

ของนางมยุรา อุวเคนทรี สมาซิกสภา#แทนราษฎร 

จังหวิดมหาสารคาม

๗. กร*#ถามที ๖๖ร ร. เรีอง สถานที#องเทียวไนจังหวิดลพบุรี (นายกๆ)

ของนายอำนวย คล้งผา สมาชิกสภา#แทนราษฎร 

จังหวิดลพบุรี
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๘. n?t๖๖๖ ว- เริรง กาวสํงเสริมไท้ปลูกทานคะวินเท้อเป็นท้ชเศวษ3กิจ

(นายกๆ)

ของนาย เปรมกิกดิ เท้ยยุวะ สมาขิกสภาคูแทนราษฎร 

วิงหวิดขอนแกิน
๙. กวะ$ถานที่ ๖๖ตเ ว. เรึอง มาครกาวส์งเสริมอาสาสม่ครปยุสด'วิ (เกษดรๆ)

ของนายเปรมกิก?เ เท้ยยุวะ สมาขิกสภาคูนทนราษฎร 

วิงทวิดขอนแกิน

๑0. กวะคูถามท้ ๖๖๘ ร. เรีอง กาวท้ตเนาก^มแม่{ทนเกษควกวท้พลึตชาไบหม่อน

(เกษตรๆ)

ของนายเปรมกิกส เท้ยยุระ สมาขิกสภาคูแทนราษฎร 

วิงหวิดขอนแกิน



{ส์าเนา)
ร์บที่ ๙*๐/๒*๙๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒*๙๒ ลัานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

กระผู้ถามที่ ๖*๙ ร.

สภาฐแทนราษฎร

๓๐ กรกฎาคม ๒*๙๒

เรื่อง การเปิดเสรีทางการค้าท้าให้มีการนำเข้าสุรา ไวน์ และเบียร์จากด่างประเทศเข้ามาจำหน่าย 

และบรี'๒ค ท้าให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ 

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเข้าขอตั้งกระผู้ถาม ถามนายก!'ฐมนตรี สิงต่อไปนี้

ด้วยข้าพเข้าได้!ปการ!องเรียนจากราษฎรจำนวนมากว่า ปีหนึ่ง ๆ มีผู ,้น่าเข้าสุรา ไวน์ 

และเบียร์จากต่างประเทศจำนวนมาก ขอให้!ฐบาลรีบแกิไขเพื่อป้องกันเศรษฐกิจของประเทศตกตํ่า 

เพราะประเทศไทยสามารถผสิตได้เอง และเป็นสนค้าค่งออกไปแข่งชันกับต่างประเทศได้เนึ่องจากมีพึชที่สกัด 

เป็นนํ้าตาลไข้เป็นวัตคุดิบอย่างเพียงพอ จึงขอเรียนถามว่า

ร). ตั้งแต่ปี ๒*๓๖ - ๒*๙๒ ได้มีการนำเข้าสุรา ไวน์ และเบียf มาจำหน่ายในแต่ละป  ี

เป็นมูลค่าเท่าได ขอทราบรายละเอยด

๒. ประชาชนที่ลังสุรา ไวน์ และเบียร์ แด่ละชนิดมาบรีโภคเองปีหนึ่ง ๆ เป็นมูลค่าเท่าใด 

การนำเข้าไข้วิธการใด นำเข้ามาทางเครื่องบิน และลังด้วยวัธิการอื่นอกหรีอไม  ่อย่างไร ขอทราบ 

รายละเอียด

๓. ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศในแต่ละครั้งจะผู้อสุรา เบียร์ และไวน์นำกลับเข้ามา 

ในประเทศรวมกันเฉลี่ยคนละประมาณ ๒๐,0๐0 บาท มีข้อเท้จจริงอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

{โปรดพสก)
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<r. สำนักงานตารวจแน่งชาดิ มีหน่วยงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวง

การค่างประเทค มีเอกสัครราชมูตประจำอยู่ต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม มีหน่วยงานในลังกัดคึอ 

การท่าอากาศยานแน่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง มีหน่วยงานในสังกัดคึอ กรมคุสกากร กรมสรรพสามิต 

และกรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์มีเข้าหน้าที่ประจำตำแหน่งอยู่ในค่างประเทศ การจะอนุญาตให้สินค้า 

เข้าออก หน่วยงานคงกล่าวจ้างต้นมีแผนคาเนินการเสนอแนะร่วมกันแค้ไขการขาดคุดการค้าลดการนำเข้า  

สินค้าา'!เมเฟิอย สุรา ไวน์ และเปียf จากค่างประเทศ จะได้หรอไม่ ประการใด และสถิตระยะเวลา ๑0 ปี 

ที่ผ่านมาได้นำเจ้าเป็นมูลค่าเท่าใด ชอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถีออย่างยิ่ง

{ลงชี่ชิ) นิยม วรป้ญญา

(นายนิยม วรปัญญา)

สมาขีกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี 

พรรคชาตไทย

สำเนาถูกต้อง
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(นางวัชรีวรรณ ฝ่ายทอง)

หัวหน้าฝ่ายกระผู้ถาม กองการประชุม

เสาวป็ย์, พิมพ์


