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ຄ  ຳນ  ຳ 

 ສ  ຳນວນຄະດຈີ  ຳລອງ ມຄີວຳມສ  ຳຄນັຕ ໍ່ ກຳນພດັທະນຳກຳນສຶກສຳກດົໝຳຍ ຢ ໍ່ສະຖຳບນັກຳນ 

ສຶກສຳຕໍ່ຳງໆ, ເຮັດໃຫ້ເຂ້ົຳໃຈເປັນເອກະພຳບທຳງດຳ້ນທິດສະດີກດົໝຳຍ, ລະບຽບກຳນ, ຂ ັນ້ຕອນ 

ແລະ ວິທີກຳນນ  ຳໃຊກ້ດົໝຳຍ ຢໍ່ຳງຖກືຕອ້ງ, ຊດັເຈນ, ຮບັປະກນັກຳນສຳ້ງນກັກດົໝຳຍໃຫມ້ຄີນຸນະ 

ພຳບ. 

 ສະນ ັນ້, ມະຫຳວທິະຍຳໄລແຫໍ່ງຊຳດ, ກະຊວງຍຕຸທິ  ຳ, ອງົກຳນໄອຍະກຳນປະຊຳຊນົສ ງສດຸ 

ແລະ ສຳນປະຊຳຊນົສ ງສດຸ ໂດຍໄດຮ້ບັກຳນສະໜບັສະໜ ນຈຳກອງົກຳນໄຈກຳ (JICA) ປະເທດຍີໍ່ 

ປຸໍ່ນ ຂອງໂຄງກຳນຮໍ່ວມມພືດັທະນຳຊບັພະຍຳກອນມະນດຸໃນຂງົເຂດຍຕຸທິ  ຳ ຊຶໍ່ ງແມ ໍ່ນກຸໍ່ມພດັທະນຳ

ກຳນສກຶສຳ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ ໃນຂງົເຂດຍຕຸທິ  ຳໄດສ້ຳ້ງສ  ຳນວນຄະດຈີ  ຳລອງນີຂ້ຶນ້ມຳໂດຍມເີປ້ົຳໝຳຍ

ນ  ຳໃຊເ້ປັນເອກະສຳນປະກອບກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ຢ ໍ່ 4 ສະຖຳບນັດ ັໍ່ງກ ໍ່ຳວ. 

 ສ  ຳນວນຄະດີຈ  ຳລອງນີ້ຖືກສ້ຳງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສໍ່ເຫດກຳນຄະດີຕວົຈງິທີໍ່ ເກີດຂຶ້ນຢ ໍ່ໃນສງັຄມົ

ປດັຈບຸນັ. ສະນ ັນ້ ຖຳ້ຊືໍ່ , ນຳມສະກນຸ ລວມທງັຊືໍ່ ສະຖຳນທີໍ່  ຫຳກກງົກບັຊືໍ່ , ນຳມສະກນຸ ຂອງບກຸຄນົ 

ໃດບກຸຄນົໜຶໍ່ ງ ຫ ື ສະຖຳນທີໍ່ ໃດສະຖຳນທີໍ່ ໜຶໍ່ ງ ແມ ໍ່ນຂ ອະໄພໄວນ້ະທີໍ່ ນີດ້ວ້ຍ. 

 

  ຄະນະຊີນ້  ຳໂຄງກຳນ, 
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ຄ ຳເຫນັຂອງຄະນະຊ່ຽວຊຳນ 
 

ມະຫຳວທິະຍຳໄລແຫ່ງຊຳດ ແລະ ຄະນະນຕິສິຳດ ແລະ ລດັຖະສຳດ (ຕ ່ ໄປເອ ີ້ນວ່ຳ: “ສະຖຳບນັສກຶສຳກດົໝຳຍ” ), ສະ
ຖຳບນັຍຸຕທິ ຳແຫ່ງຊຳດ, ສະຖຳບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້ຳ ແລະ ຝຶກອບົຮມົສຳນຂອງສຳນປະຊຳຊນົສູງສຸດ ແລະ ສະຖຳບນັຄົ ີ້ນຄວ ີ້ຳ ແລະ 
ຝຶກອບົຮມົໄອຍະກຳນ ຂອງໄອຍະກຳນປະຊຳຊນົສູງສຸດ (ຕ ່ ໄປຈະເອ ີ້ນວ່ຳ: “ສະຖຳບນັຝຶກອບົຮມົຕ ່ ເນ ່ ອງ”) ຂອງລຳວ ໄດ ີ້
ພດັທະນຳລະບບົກຳນສກຶສຳໃນຂງົເຂດຍຸຕທິ ຳ ໂດຍໄດ ີ້ປະສຳນງຳນກນັຢ່ຳງສອດຄ່ອງ ແລະ  ດ ຳເນ ນວຽກງຳນຢ່ຳງເປັນຂັ ີ້ນ
ຕອນ. ສະຖຳບນັສກຶສຳກດົໝຳຍ, ສະຖຳບນັຍຸຕທິ ຳແຫ່ງຊຳດ ແລະ ສະຖຳບນັຝຶກອບົຮມົຕ ່ ເນ ່ ອງໄດ ີ້ແບ່ງໜີ້ຳທ ່ ຮບັຜດິຊອບ 
ໃນກຳນກ ຳນດົບດົບຳດ ເພ ່ ອໃຫ ີ້ຄວຳມຮູ ີ້ ແລະ ຝຶກອບົຮມົ ຕຳມລະດບັຂອງແຕ່ລະສະຖຳບນັ. ໃນນັ ີ້ນ, ແຕ່ລະສະຖຳບນັໄດ ີ້
ແບ່ງໜີ້ຳທ ່ ຮບັຜດິຊອບກນັຄ : ລະດບັສະຖຳບນັສກຶສຳກດົໝຳຍແມ່ນສຸມໃສ່ກຳນຮຽນຮູ ີ້ດ ີ້ຳນທດິສະດ ກດົໝຳຍ, ລະດບັສະຖຳ
ບນັຍຸຕທິ ຳແຫ່ງຊຳດແມ່ນສຸມໃສ່ພຳກທດິສະດ  40 ສ່ວນຮີ້ອຍ, ພຳກປະຕບິດັຕວົຈງິ 60 ສ່ວນຮີ້ອຍ ແລະ ລະດບັສະຖຳບນັ
ຝຶກອບົຮມົຕ ່ ເນ ່ ອງແມ່ນສຸ່ມໃສ່ພຳກທດິສະດ  10 ສ່ວນຮີ້ອຍ, ພຳກປະຕບິດັຕວົຈງິ 90 ສ່ວນຮີ້ອຍ. ຫ ກັສູດຕ່ຳງໆເຊັ່ ນ ວທິ 
ກຳນສດິສອນ ໃນລະດບັຂອງແຕ່ລະສະຖຳບນັ ແມ່ນໄດ ີ້ຮບັກຳນປະສຳນງຳນ ໂດຍໄດ ີ້ແລກປ່ຽນຂ ີ້ມູນກນັລະຫວ່ຳງພຳກສ່ວນ
ທ ່ ກ່ຽວຂ ີ້ອງ, ໄດ ີ້ກ ຳນດົ ແລະ ດ ຳເນ ນວຽກງຳນ ຫ ງັກຳນພຈິຳລະນຳຢ່ຳງເປັນປົກກະຕ ິ ຕຳມກຳນແບ່ງໜີ້ຳທ ່ ຮບັຜດິຊອບດັ່ ງທ ່
ໄດ ີ້ກ່ຳວມຳນ ີ້ ກ ຖ ວ່ຳ ເປັນກຳນດ ຳເນ ນວຽກງຳນຢ່ຳງເປັນຂັ ີ້ນຕອນ ຊຶ່ ງມ ຄວຳມສ ຳຄນັໃນກຳນສີ້ຳງນກັວຊິຳຊ ບກດົໝຳຍໃຫີ້ມ 
ຄວຳມສະດວກລຳບລ ່ ນ. 

ພີ້ອມກນັນັ ີ້ນ, ຍງັສຳມຳດສງັລວມໄດີ້ຄວຳມສຳມຳດພ ີ້ນຖຳນທ ່ ນກັວຊິຳຊ ບກດົໝຳຍຄວນມ , ດັ່ ງລຸ່ມນ ີ້: 
1. ຄວຳມເຂົ ີ້ຳໃຈດ ີ້ຳນທດິສະດ  ກ່ຽວກບັກດົໝຳຍພ ີ້ນຖຳນ. 
2. ຄວຳມເຂົ ີ້ຳໃຈດ ີ້ຳນກຳນອະທບິຳຍມຳດຕຳ (ປະເດນັຫ ກັຂອງເນ ີ້ອໃນມຳດຕຳ) ກ່ຽວກບັກດົໝຳຍພ ີ້ນຖຳນ 
3. ຄວຳມເຂົ ີ້ຳໃຈ ກ່ຽວກບັກຳນດ ຳເນ ນຄະດ  ( ທຳງແພ່ງ ແລະ ອຳຍຳ) 
4. ຄວຳສຳມຳດເກບັກ ຳຂ ີ້ມູນ, ຫ ກັຖຳນທ ່ ຈ ຳເປັນ 
5. ຄວຳມສຳມຳດຢ ນຢັນຄວຳມຈງິໂດຍອ ງໃສ່ຫ ກັຖຳນ 
6. ຄວຳມສຳມຳດສ ບຫຳຄວຳມຈງິທ ່ ຈ ຳເປັນ ເພ ່ ອແກ ີ້ໄຂຄະດ  (ເຫດກຳນ) 
7. ຄວຳມສຳມຳດສະຫ ຸບໄດ ີ້ ໂດຍກຳນນ ຳເອຳົຄວຳມຈງິໄປໃຊ ີ້ໃນບນັທດັຖຳນ (ເນ ີ້ອໃນມຳດຕຳ) 

 

  ສິ່ ງເຫ ົ່ ຳນ ີ້ຄ ຄວຳມສຳມຳດ. ສະຫ ຸບໄດ ີ້ວ່ຳ, ສະຖຳບນັສກຶສຳກດົໝຳຍ, ສະຖຳບນັຍຸຕທິ ຳແຫ່ງຊຳດ, ສະຖຳບນັຝຶກອບົຮມົຕ ່
ເນ ່ ອງ ມ ຄວຳມຈ ຳເປັນຕ ີ້ອງໄດ ີ້ເລ ່ ມສ ີ້ຳງສຳຍອຳຊ ບທ ່ ເປັນ ນກັວຊິຳຊ ບກດົໝຳຍ ໂດຍກຳນສົ່ ງເສ ມຄວຳມສຳມຳດຂີ້ຳງເທງິນ ີ້ 
ໃຫ ີ້ແກ່ນກັຮຽນ ແລະ ຜູ ີ້ເຂົ ີ້ຳຝຶກອບົຮມົ. 
 ໂດຍມ  ສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນສ ຳນວນຄະດ ຈ ຳລອງ ເປັນສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນທ ່ ມ ປະສດິທຜິນົ ເພ ່ ອສ ີ້ຳງໃຫ ີ້ມ 
ຄວຳມສຳມຳດດັ່ ງທ ່ ໄດ ີ້ກ່ຳວມຳຂ ີ້ຳງເທງິ. ສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນນ ີ້ໄດ ີ້ນ ຳໃຊ ີ້ ບດົບນັທກຶເຫດກຳນສຸດທີ້ຳຍທ ່ ເກ ດຂ ີ້ນ (ບນັທກຶ
ກຳນຕດັສນິຄະດ ຂັ ີ້ນສຸດທ ີ້ຳຍຕ່ຳງໆ) ມຳເປັນວດັຖຸດບິ ແລະ ໄດ ີ້ດດັແປງຂ ີ້ມູນສ່ວນບຸກຄນົ, ຄວຳມຈງິ ແລະ ຫ ກັຖຳນຕ່ຳງໆ 
ປັບໃຊ ີ້ເປັນສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນ. ສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນສ ຳນວນຄະດ ຈ ຳລອງໄດ ີ້ຮບັກຳນສ ີ້ຳງຂຶ ີ້ນ ເພ ່ ອໃຫ ີ້ເກ ດປະສດິທຜິນົ  
ໂດຍສະເພຳະ ເຮດັໃຫ ີ້ເປັນສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນທ ່ ຈະພດັທະນຳຄວຳມສຳມຳດໃນຂ ີ້ 4 ເຖງິ 7 ຂ ີ້ຳງເທງິ ໃຫ ີ້ມ ປະສດິທຜິນົ, 
ເປັນສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນທ ່ ສຳມຳດຝຶກຝົນທກັສະກຳນຄດິ ແລະ ທກັສະກຳນອະທບິຳຍ ໃຫ ີ້ກບັນກັຮຽນ ແລະ ຜູ ີ້ຝຶກອບົຮມົ 
ຊຶ່ ງເປັນຜູ ີ້ນ ຳໃຊ ີ້. ນອກຈຳກນ ີ້, ຍງັເປັນສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນ ທ ່ ຈະຊ່ວຍໃນກຳນຮຽນຮູ ີ້ດ ີ້ຳນທດິສະດ  ແລະ ເສ ມສ ີ້ຳງຄວຳມ
ເຂົ ີ້ຳໃຈໃນຂັ ີ້ນຕອນກຳນດ ຳເນ ນຄະດ . ຈຳກກຳນນ ຳໃຊ ີ້ສ ່ ກຳນຮຽນກຳນສອນນ ີ້ ຍງັຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫີ້ແກ່ກຳນພດັທະນຳ
ທກັສະຄວຳມສຳມຳດໃນຂ ີ້ 1 ເຖງິ 3 ຂ ີ້ຳງເທງິອ ກດ ີ້ວຍ. 
 ທຳງໂຄງກຳນ, ໂດຍມ ກຸ່ມພດັທະນຳກຳນສກຶສຳ ແລະ ຝຶກອບົຮມົໃນຂງົເຂດຍຸຕທິ ຳ ເປັນໃຈກຳງ ຫວງັຢ່ຳງຍິ່ ງວ່ຳ 
ສ ຳນວນຄະດ ຈ ຳລອງທຳງແພ່ງ 1 ເຫ ັ ີ້ມ ແລະ ທຳງອຳຍຳ 2 ເຫ ັ ີ້ມ ທ ່ ໄດ ີ້ຖ ກພດັທະນຳຂຶ ີ້ນມຳໃຫ ີ້ເປັນຕົ ີ້ນແບບນ ີ້ ຈະໃຫ ີ້ຄວຳມຮູ ີ້ 
ຊຶ່ ງໄດ ີ້ຈຳກກຳນສີ້ຳງວຽກງຳນດັ່ ງກ່ຳວ ແລະ ຫວງັວ່ຳໃນອະນຳຄດົ ສ ຳນວນຄະດ ຈ ຳລອງອ ກຫ ຳກຫ ຳຍປະເພດ ຈະໄດ ີ້ຮບັກຳນ
ພດັທະນຳຂ ີ້ນ ຈຳກກຳນນ ຳເອຳົຄະດ ປະເພດຕ່ຳງໆ ທ ່ ເໝຳະສມົກບັລະດບັຄວຳມສຳມຳດຮບັໄດ ີ້ຂອງນກັຮຽນ ກ ຄ  ຜູ ີ້ເຂົ ີ້ຳຝຶກ
ອບົຮມົ ມຳປັບໃຊ ີ້ ເພ ່ ອໃຫ ີ້ມ ກຳນນ ຳໃຊ ີ້ກນັຢ່ຳງມ ປະສດິທຜິນົ ອ ກດ ີ້ວຍ. 

ຄະນະຊ່ຽວຊຳນປະຈ ຳໂຄງກຳນພດັທະນຳຊບັພະຍຳກອນມະນຸດ ໃນຂງົເຂດຍຸຕທິ ຳ (ໄລຍະ 2) 
Copyright by JICACopyright by JICA



ຄ ົ້ນຄວ ົ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງເອກະສານໂດຍ : 

ຄະນະນຕິສິາດ ແລະ ລດັຖະສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
1. ຮສ. ວຽງວໄິລ ທ່ຽງຈນັໄຊ  ຄະນະບໍດ ີ 
2.  ຮສ. ບຸນທ່ຽງ ພ ມມະຈນັ  ຮອງຄະນະບໍດ ີ 
3.  ປທ. ວໄິຊ ສຫີາປັນຍາ   ຫ ວໜົ້າພາກວຊິາກ ດໝາຍແພ່ງ 
4.  ປທ. ນາງ ວໄິລ ລງັກາວ ງ  ຫ ວໜົ້າພາກວຊິາລດັຖະສາດ 
5.  ປອ. ນາງ ດວງມາລາ ຄໍາສ ງກາ  ຫ ວໜົ້າພະແນກວຊິາການ 
6. ປທ. ນາງ ແກ ົ້ວພລິາ ອານຸວ ງ  ຫ ວໜົ້າໜ່ວຍວຊິາກ ດໝາຍແພ່ງ 

 ສະຖາບນັຍຸຕທໍິາແຫ່ງຊາດ ກະຊວງຍຸຕທໍິາ 
1. ປທ. ບຸນຕາ ສ.ຜາບມໄີຊ  ຫ ວໜົ້າສະຖາບນັ 
2. ປອ. ຈອມຄໍາ ບຸບຜາລວີນັ  ຫ ວໜົ້າກ ມສ ່ ງເສມີລະບ ບຍຸຕທໍິາ   
3. ປທ. ແສງພະຈນັ ວ ງໂພທອງ  ຮອງຫ ວໜົ້າຫ ົ້ອງການກະຊວງຍຸຕທໍິາ 
4. ປທ. ນາງ ເພດັສະໄໝ ໄຊມຸງຄຸນ ຮອງຫ ວໜົ້າສະຖາບນັ 
5. ປທ. ນາງ ປາດຖະໜາ ບຸນເພງັ  ຫ ວໜົ້າພະແນກຄຸ ົ້ມຄອງວຊິາການ 
6. ປທ. ນາງ ມະນຈີນັ ພລິາພນັ  ທະນາຍຄວາມ 

ສະຖາບນັຄ ົ້ນຄວ ົ້າ ແລະ ຝຶກອ ບຮ ມໄອຍະການ ອ ງການໄອຍະການປະຊາຊ ນສູງສຸດ 
1. ປທ. ນາງ ພອນເພດັ ອູ່ນແກ ົ້ວ  ຫ ວໜົ້າສະຖາບນັ  
2. ປທ. ນາງ ບ ວຄໍາ ປະດບັດ ີ  ຮອງຫ ວໜົ້າກ ມກວດກາ 
3. ປທ. ດາບສະດາຈນັ ວ ງໄຊ  ຫ ວໜົ້າຫ ົ້ອງການສະຖາບນັ 
4. ປຕ. ຄໍາອອນ ນາມນຸວ ງ  ຫ ວໜົ້າພະແນກຝຶກອ ບຮ ມ 
5. ປຕ. ນາງ ວຽງສະຫວນັ ແສງສຸລຍິາ ຮອງຫ ວໜົ້າພະແນກຄ ົ້ນຄວ ົ້າຫ ກັສູດ ແລະ ຂໍ ົ້ມູນຂ່າວສານ  

ສະຖາບນັຄ ົ້ນຄວ ົ້າ ແລະ ຝຶກອ ບຮ ມ ສານປະຊາຊ ນສູງສຸດ 
1. ປທ. ບຸນຂວາງ ທະວສີກັ  ຮອງປະທານສານປະຊາຊ ນສູງສຸດ 
2. ປທ. ສສີະຫວນັ ຫ ວງລາດ  ຜູ ົ້ພພິາກສາ, ຫ ວໜົ້າສະຖາບນັ  
3. ປທ. ໂພເງນິ ຈນັທະນະຄອນ  ຜູ ົ້ພພິາກສາຄະນະສານການຄ ົ້າ  
4. ປທ. ທບິພະສອນ ລາດວ ງໄຊ  ຮອງຫ ວໜົ້າສະຖາບນັ  
5. ປຕ. ສຸລນິທອນ ພ ມມະຈນັ  ຮອງຫ ວໜົ້າ ພະແນກຄ ົ້ນຄວ ົ້າ, ຂໍ ົ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫ ົ້ອງສະໝຸດ  
6. ປຕ. ນາງ ດາວອນ ຄໍາສ ີ  ຜູ ົ້ຊ່ວຍຜູ ົ້ພພິາກສາ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົ ເຂດ 2 ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

 

ເສ ື້ອປກົຮບູຄະດ ີ

 

ລ/ດ ລາຍການເອກະສານ ເລກທີ ລງົວນັທີ 
ມາ

ຈາກ 
ສະບບັ ໃບ 

ລ  າດບັເອກ

ກະສານ 

1 

ໜງັສ ສະເໜີຂອງ ປກສ ແຂວງ 

- ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟື້າລາວ 

ສາຂາແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

66/ກຕອ 17/2/2013  1 1 38 

2 

ໃບຢັື້ງຢ ນຂອງລດັວສິາຫະກດິ

ໄຟຟື້າລາວ ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ 

88/ພຟຟ 22/2/2013  1 1 39 

3 

ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ປກສ ເມ  ອງຈ  າ

ພອນ - ອງົການໄອຍະການເຂດ 

2 

228/

ປກສ.ຈພ 
8/7/2013  1 2 49 

4 

ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ອງົການໄອຍະ

ການເຂດ 2 - ອງົການໄອຍະ

ການແຂວງ 

273/

ອຍກ.ຂ2 
12/7/2013  1 1 50 

5 

ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ອງົການໄອຍະ

ການແຂວງ - ອງົການໄອຍະ

ການເຂດ2 

233/

ອຍກ.ສຂ 
22/7/2013  1 1 60 

6 

ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ອງົການໄອຍະ

ການເຂດ2 - ປກສ ເມ  ອງຈ  າ

ພອນ 

304/

ອຍກ.ຂ2 
24/7/2013  1 1 61 

7 ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ປກສ ເມ  ອງຈ  າ 245/ 26/8/2013  1 1 66 

Copyright by JICACopyright by JICA



ພອນ - ອງົການໄອຍະການເຂດ 

2 

ປກສ.ຈພ 

8 

ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ອງົການໄອຍະ

ການເຂດ 2 - ອງົການໄອຍະ

ການແຂວງ 

31/

ອຍກ.ຂ2 
2/9/2013  1 1 67 

9 
ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ອງົການໄອຍະ

ການແຂວງ - ສານແຂວງ 

286/

ອຍກ.ສຂ 
26/9/2013  1 1 74 

10 
ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ສານແຂວງ - 

ພະແນກຍຕຸທິ  າແຂວງ 

395/

ສປຊ.ຫກ 
21/4/2014  1 1 80 

 

                                     ....................., ວນັທີ ......./......./.......  

                                       ຈ ົ່າສານ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົ ເຂດ 2 ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

 

ເສ ື້ອປກົເນ ື້ອຄະດ ີ

 

ລ/ດ ລາຍການເອກະສານ ເລກທີ ລງົວນັທີ 
ມາ

ຈາກ 
ສະບບັ ໃບ 

ລ  າດບັ

ເອກ

ກະສານ 

1 ບດົບນັທຶກການແຈ ື້ງຄວາມ  27/1/2013  1 2 1 

2 

ບດົບນັທຶກການຊນັນະສດູ

ສະຖານທີີ່ ເກດີເຫດ ແລະ 

ຊາກສບົ ພື້ອມດື້ວຍ ຮບູພາບ 

 27/1/2013  1 10 2 

3 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  27/1/2013  1 2 3 

4 

ຄ  າສ ັີ່ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບ

ສວນ ຂອງ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າ

ພອນ (ໃສີ່ເຫດການ) 

(01/ປກສ) 27/1/2013  1 1 4 

5 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  30/1/2013  1 2 5 

6 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  30/1/2013  1 2 6 

7 

ບດົສະຫ ຼຸບລາຍງານ (ຜນົ

ກວດກາຊນັນະສດູຊາກສບົຄນົ

ຕາຍ) 

 30/1/2013  1 3 7 

8 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  31/1/2013  1 2 8 

9 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  31/1/2013  1 2 9 
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10 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  31/1/2013  1 2 10 

11 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  31/1/2013  1 3 11 

12 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  31/1/2013  1 1 12 

13 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  1/2/2013  1 2 13 

14 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  1/2/2013  1 2 14 

15 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  1/2/2013  1 2 15 

16 ໃບຕິດຕາມການເຂົື້າເຮັດວຽກ  26/1/2013  1 1 16 

17 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  1/2/2013  1 2 17 

18 

ບດົບນັທຶກຂອງກາງຄະດ ີ

ແລະ ຮບູພາບປະກອບ 
 1/2/2013  1 1 18 

19 ບດົລາຍງານຄະດ ີ (63/ປກສ.ຈພ) 1/2/2013  1 5 19 

20 ຄ  າສ ັີ່ງກກັຕວົ 
(910/ປກສ.ຈ

ພ) 

4/2/2013  1 1 20 

21 ຄ  າສ ັີ່ງກກັຕວົ 
(911/ປກສ.ຈ

ພ) 

4/2/2013  1 1 21 

22 ຄ  າສ ັີ່ງກກັຕວົ 
(912/ປກສ.ຈ

ພ) 

4/2/2013  1 1 22 

23 

ຄ  າສ ັີ່ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບ

ສວນ ຂອງ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າ

ພອນ (ໃສີ່ບຼຸກຄນົ) 

1007/

ປກສ.ຈພ 

4/2/2013  1 1 23 

24 

ຄ  າສ ັີ່ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບ

ສວນ ຂອງ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າ

ພອນ (ໃສີ່ບຼຸກຄນົ) 

1008/

ປກສ.ຈພ 
4/2/2013  1 1 24 

25 ຄ  າສ ັີ່ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບ 1009/ 4/2/2013  1 1 25 
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ສວນ ຂອງ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າ

ພອນ (ໃສີ່ບຼຸກຄນົ) 

ປກສ.ຈພ 

26 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  4/2/2013  1 3 26 

27 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  4/2/2013  1 2 27 

28 

ບດົລາຍງານຂ ຄ  າສ ັີ່ງກກັຂງັ

ພາງ 
(41/ປກສ.ຈພ) 4/2/2013  1 5 28 

29 ໃບສະເໜີຂ ຄ  າສ ັີ່ງກກັຂງັພາງ (706/ປກສ) 4/2/2013  1 1 29 

30 ໃບສະເໜີຂ ຄ  າສ ັີ່ງກກັຂງັພາງ (707/ປກສ) 4/2/2013  1 1 30 

31 ໃບສະເໜີຂ ຄ  າສ ັີ່ງກກັຂງັພາງ (708/ປກສ) 4/2/2013  1 1 31 

32 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  5/2/2013  1 2 32 

33 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  5/2/2013  1 2 33 

34 ຄ  າສ ັີ່ງກກັຂງັພາງ 207/ອຍກ.ຂ2 5/2/2013  1 1 34 

35 ຄ  າສ ັີ່ງກກັຂງັພາງ 208/ອຍກ.ຂ2 5/2/2013  1 1 35 

36 ຄ  າສ ັີ່ງກກັຂງັພາງ 209/ອຍກ.ຂ2 5/2/2013  1 1 36 

37 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  11/2/2013  1 3 37 

38 

ບດົລາຍງານຂ ຕ ີ່ ກ  ານດົເວລາ

ການກກັຂງັພາງ 
(50/ປກສ.ຈພ) 19/4/2013  1 5 40 

39 

ໃບສະເໜີຂ ຕ ີ່ ກ  ານດົເວລາການ

ກກັຂງັພາງ 

(721/ປກສ.ຈ

ພ) 
19/4/2013  1 2 41 

40 

ໃບສະເໜີຂ ຕ ີ່ ກ  ານດົເວລາການ

ກກັຂງັພາງ 

(722/ປກສ.ຈ

ພ) 
19/4/2013  1 2 42 
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41 

ໃບສະເໜີຂ ຕ ີ່ ກ  ານດົເວລາການ

ກກັຂງັພາງ 

(723/ປກສ.ຈ

ພ) 
19/4/2013  1 2 43 

42 ຄ  າສ ັີ່ງຕ ີ່ ການກກັຂງັພາງ 56/ອຍກ.ຂ2 22/4/2013  1 1 44 

43 ຄ  າສ ັີ່ງຕ ີ່ ການກກັຂງັພາງ 57/ອຍກ.ຂ2 22/4/2013  1 1 45 

44 ຄ  າສ ັີ່ງຕ ີ່ ການກກັຂງັພາງ 58/ອຍກ.ຂ2 22/4/2013  1 1 46 

45 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  10/7/2013  1 1 47 

46 ບດົສະຫ ຼຸບຄະດ ີ 228/ປກສ.ຈພ 8/7/2013  1 5 48 

47 

ແຈ ື້ງການ ( ນ  າສ ົີ່ງຜູື້ຖ ກຫາ 

ໄປຍງັຄຼຸມຂງັ ແຂວງ ) 

(92/ອຍກ. ຂ

2) 
12/7/2013  1 1 51 

48 

ແຈ ື້ງການ ( ນ  າສ ົີ່ງຜູື້ຖ ກຫາ 

ໄປຍງັຄຼຸມຂງັ ແຂວງ ) 

(93/ອຍກ. ຂ

2) 
12/7/2013  1 1 52 

49 

ແຈ ື້ງການ ( ນ  າສ ົີ່ງຜູື້ຖ ກຫາ 

ໄປຍງັຄຼຸມຂງັ ແຂວງ ) 

(94/ອຍກ. ຂ

2) 
12/7/2013  1 1 535 

50 ໃບຕິດຕາມສ  ານວນຄະດ ີ    1 2 54 

51 

ບດົສະຫ ຼຸບລາຍງານຜນົຂອງ

ການຄ ົື້ນຄວື້າຄະດ ີ
 18/9/2013  1 5 55 

52 ຄ  າສ ັີ່ງຕ ີ່ ການກກັຂງັພາງ 631/ອຍກ.ສຂ 22/7/2013  1 2 56 

53 ຄ  າສ ັີ່ງຕ ີ່ ການກກັຂງັພາງ 632/ອຍກ.ສຂ 22/7/2013  1 2 57 

54 ຄ  າສ ັີ່ງຕ ີ່ ການກກັຂງັພາງ 633/ອຍກ.ສຂ 22/7/2013  1 2 58 

55 

ຄ  າແນະນ  າ ຫວົໜື້າອງົການ

ໄອຍະການແຂວງ-ເຂດ 2  

(279/ອຍກ.ສ

ຂ) 
22/7/2013  1 4 59 

56 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  1/8/2013  1 2 62 
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57 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  9/8/2013  1 2 63 

58 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  22/8/2013  1 2 64 

59 ບດົລາຍງານຄະດ ີ 173/ປກສ.ຈພ 26/8/2013  1 4 65 

60 

ບດົລາຍງານການຄ ົື້ນຄວື້າ

ຄະດຂີອງວຊິາການ 
09/ອຍກ.ສຂ 20/9/2013  1 4 68 

61 

ບດົບນັທຶກກອງປະຊຼຸມວຊິາ

ກອນ (ອງົການໄອຍະການ

ແຂວງ) 

 

(07/ອຍກ.ສຂ) 
20/9/2013  1 4 69 

62 ຄ  າສ ັີ່ງຟື້ອງຜູື້ຖ ກຫາຂ ື້ນສານ 387/ອຍກ.ສຂ 24/9/2013  1 1 70 

63 ຄ  າສ ັີ່ງຟື້ອງຜູື້ຖ ກຫາຂ ື້ນສານ 388/ອຍກ.ສຂ 24/9/2013  1  71 

64 ຄ  າສ ັີ່ງຟື້ອງຜູື້ຖ ກຫາຂ ື້ນສານ 389/ອຍກ.ສຂ 24/9/2013  1  72 

65 

ຄ  າຖະແຫ ງຂອງຫວົໜື້າ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

(220/ອຍກ.ສ

ຂ) 
24/9/2013  1 4 73 

 

                      ....................., ວນັທີ ......./......./.......  

                                       ຈ ີ່າສານ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົ ເຂດ 2 ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

 

ເສ ື້ອປກົປະຊຸມສານ 

 

ລ/ດ ລາຍການເອກະສານ ເລກທີ ລງົວນັທີ 
ມາ

ຈາກ 
ສະບບັ ໃບ 

ລ  າດບັ

ເອກ

ກະສານ 

1 ໃບຕິດຕາມສ  ານວນຄະດ ີ       

2 ຄ  າສ ັັ່ງໃຫື້ນ  າເອົາຄະດີ

ອອກມາພິຈາລະນາ 

(14/ສປຊ.ສຂ) 22/10/2013  1 1 76 

3 ຄ  າສ ັັ່ງແຕັ່ງຕ ັື້ງຜ ື້ພິພາກສາ 

ແລະ ຈ ັ່າສານ 

(16/ສປຊ.ສຂ) 22/10/2013  1 1 77 

4 ບດົບນັທຶກປະຊຸມສານ  (173/ຂຕ.ອ) 29/10/2013  1 2 78 

5 ຄ  າຕດັສີນຄະດອີາຍາຂ ັື້ນ

ຕ ົື້ນ ຂອງສານ 

 (173/ຂຕ.ອ) 29/10/2013  1 5 79 

 

                         ....................., ວນັທີ ......./......./.......  

                                       ຈ ັ່າສານ 
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ລ/ດ ຊ ື່ ເອກະສານ ຜ ູ້ໃຫູ້ການ ວນັ,ເດ ອນ,ປີ ເວລາ ຄ ັູ້ງທີ ຜ ູ້ຮບັຜິດຊອບ ໜູ້າ

NO Document title Deponent Preparation Time Author Page

1 ບດົບນັທຶກການແຈ ູ້ງຄວາມ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ
27/1/2013 9:00 ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ 2

2
ບດົບນັທຶກການຊນັນະສ ດສະຖານທີື່ ເກດີເຫດ 

ແລະ ຊາກສບົ ພູ້ອມດູ້ວຍ ຮ ບພາບ
27/1/2013 11:30

ທື່ານ ຮອ ອ  າໄອື່ ຫຼວງປາກດ ີຄະນະ

ພະແນກສ ບສວນ-ສອບສວນ
10

3 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ
27/1/2013 11:37 1

ທື່ານ ໂນສະຫວນັ ກິື່ ງແກູ້ວ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່

ສອບສວນ ປກສ ເມ  ອງຈ  າພອນ
2

4
ຄ  າສ ັື່ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບສວນ ຂອງ ປກສ

 ເມ  ອງ ຈ  າພອນ (ໃສື່ເຫດການ)
 

27/1/2013 

(01/ປກສ)
15:30

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຫວົໜູ້າກອງບນັຊາ

ການ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

5 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ນາງ ໃຈ 

ຄ ນເຮ ອນ
30/1/2013 13:20 1

ທື່ານ ລ  າເພີນ ເພີນໃຈ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບ

ສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

6 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ນາງ ໃສ 

ແຈ ື່ມ ແຈ ູ້ງ
30/1/2013 13:30 1

ທື່ານ ພ ເຂົາ ແສງທອງ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບ

ສວນ ປກສ. ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

7
ບດົສະຫຸຼບລາຍງານ (ຜນົກວດກາຊນັນະສ ດ

ຊາກສບົຄນົຕາຍ)
30/1/2013 

ທື່ານ ເພັດສະໝອມ ທິບພະພອນ ກອງ

ເຕັກນກິຄະດອີາຍາ
3

8 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ຈອນນີູ້ 

ແສງສະຫວື່າງ
31/1/2013 9:10 1

ທື່ານ ສໄີພ ອະພິສດິ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບ

ສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

9 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສວີນັ 

ແສງສະຫວື່າງ
31/1/2013 11:30 2

ທື່ານ ສໄີພ ອະພິສດິ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບ

ສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

10 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ນາງ ອູ້ວນ 

ແສງສະຫວື່າງ
31/1/2013 11:30 1

ທື່ານ ພ ເຂົາ ແສງທອງ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບ

ສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

11 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສມົແພງ 

ແສງສະຫວື່າງ
31/1/2013 14:00 1

ທື່ານ ຈນັໄລ ດວງນູ້ອຍ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບ

ສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
3

12 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ຄ  າດ ີ

ດ  າດີ
31/1/2013 16:25 1

ທື່ານ ພ ເຂົາ ແສງທອງ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບ

ສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

13 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ
02-01-13 11:15 1

ທື່ານ ສໄີພ ອະພິສດິ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບ

ສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

14 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສວີນັ 

ແສງສະຫວື່າງ
02-01-13 13:30 3

ທື່ານ ພ ເຂົາ ແສງທອງ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບ

ສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

15 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ນາງ ຕຸູ້ຍ 

ແສງສະຫວື່າງ
02-01-13 14:35 3

ທື່ານ ແກູ້ວອດຸມົ ດວງໃຈ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່

ສອບສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

16 ໃບຕດິຕາມການເຂົູ້າເຮັດວຽກ
ທູ້າວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ
26/1/2013 ບ ລິສດັ ເບຍລາວ 1

17 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ ທູ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ 02-01-13 19:00 1
ທື່ານ ພ ເຂົາ ແສງທອງ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບ

ສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

ບນັຊີເອກະສານ (ຕາຕະລາງທີ 1)
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18 ບດົບນັທຶກຂອງກາງຄະດ ີແລະ ຮ ບພາບປະກອບ 02-01-13 20:00
ທື່ານ ພ ເຂົາ ແສງທອງ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບ

ສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

19 ບດົລາຍງານຄະດີ
1/2/2013 

(63/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
5

20 ຄ  າສ ັື່ງກກັຕວົ
ທູ້າວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ

4/2/2013 

(910/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

21 ຄ  າສ ັື່ງກກັຕວົ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

4/2/2013 

(911/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

22 ຄ  າສ ັື່ງກກັຕວົ ທູ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ
4/2/2013 

(912/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

23 ຄ  າສ ັື່ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບສວນ
ທູ້າວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ

4/2/2013 

(1007/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

24 ຄ  າສ ັື່ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບສວນ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

4/2/2013 

(1008/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

25 ຄ  າສ ັື່ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບສວນ ທູ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ
4/2/2013 

(1009/ປກສ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

26 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ
02-04-13 10:00 4

ທື່ານ ແກູ້ວອດຸມົ ດວງໃຈ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່

ສອບສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
3

27 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ ທູ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ 02-04-13 15:10 2
ທື່ານ ພ ເຂົາ ແສງທອງ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບ

ສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

28 ບດົລາຍງານຂ ຄ  າສ ັື່ງກກັຂງັພາງ
4/2/2013 

(41/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
5

29 ໃບສະເໜີຂ ຄ  າສ ັື່ງກກັຂງັພາງ
ທູ້າວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ

4/2/2013 

(706/ປກສ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

30 ໃບສະເໜີຂ ຄ  າສ ັື່ງກກັຂງັພາງ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

4/2/2013 

(707/ປກສ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

31 ໃບສະເໜີຂ ຄ  າສ ັື່ງກກັຂງັພາງ ທູ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ
4/2/2013 

(708/ປກສ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

32 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ
02-05-13 11:00 2

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່

ສອບສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

33 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ ທູ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ 02-05-13 11:00 3
ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່

ສອບສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

34 ຄ  າສ ັື່ງກກັຂງັພາງ
ທູ້າວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ

5/2/2013 

(207/ອຍກ.3)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1

35 ຄ  າສ ັື່ງກກັຂງັພາງ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

5/2/2013 

(208/ອຍກ.3)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
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36 ຄ  າສ ັື່ງກກັຂງັພາງ ທູ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ
5/2/2013 

(209/ອຍກ.3)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1

37 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ
02-11-13 10:00 5

ທື່ານ ວນັດ ີວາຍລີຸ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ

 ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
3

38
ໜງັສ ສະເໜີ ຂອງເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ຫາລດັວສິາຫະກດິ

ໄຟຟູ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງ ສຂ

17/2/2013

66/ກຕອ

ທື່ານ ຄ  າແທື່ນ ວໄິລສກັ ຮອງຫວົໜູ້າກອງ

ເຕັກນກິອາຍາ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
1

39
ໜງັສ ຢ ັູ້ງຢ ນ ຂອງສດັວສິາຫະກດິໄຟຟູ້າລາວ

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ

22/2/2013 88/

ພຟຟ
ທື່ານ ກູ້ອນຄ  າ ນ  າໂຊກ ຜ ູ້ອ  ານວຍການ 1

40 ບດົລາຍງານຂ ຕ ື່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງ
19/4/2013 

(50/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
5

41 ໃບສະເໜີຂ ຕ ື່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງ
ທູ້າວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ

19/4/2013 

(721/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

42 ໃບສະເໜີຂ ຕ ື່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

19/4/2013 

(722/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

43 ໃບສະເໜີຂ ຕ ື່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງ ທູ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ
19/4/2013 

(723/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

44 ຄ  າສ ັື່ງຕ ື່ ການກນັຂງັພາງ
ທູ້າວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ

22/4/2013 

(56/ອກຍ.ຂ2)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1

45 ຄ  າສ ັື່ງຕ ື່ ການກນັຂງັພາງ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

22/4/2013 

(57/ອກຍ.ຂ2)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1

46 ຄ  າສ ັື່ງຕ ື່ ການກນັຂງັພາງ ທູ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ
22/4/2013 

(58/ອກຍ.ຂ2)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1

47 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ
07-10-13 11:00 6

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່

ສອບສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

48 ບດົສະຫຼ ບຄະດ ີ( ຫາໄອຍະການເຂດ 2 )
8/7/2013 

(228/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
5

49 ສະໂນດນ  າສ ົື່ງ ( ຫາໄອຍະການເຂດ 2 )
8/7/2013 

(228/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

50
ສະໂນດນ  າສ ົື່ງ ( ໄອຍະການເຂດ 2 ສ ົື່ງສ  ານວນ

ຄະດຫີາ ໄອຍະການ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ )

12/7/2013 

(273/ອຍກ. ຂ3)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

51
ແຈ ູ້ງການ ( ນ  າສ ົື່ງຜ ູ້ຖ ກຫາ ໄປຍງັຄມຸຂງັ 

ແຂວງ )

ທູ້າວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ

12/7/2013 

(92/ອຍກ. ຂ2)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1

52
ແຈ ູ້ງການ ( ນ  າສ ົື່ງຜ ູ້ຖ ກຫາ ໄປຍງັຄມຸຂງັ 

ແຂວງ )

ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

12/7/2013 

(93/ອຍກ. ຂ2)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1

53
ແຈ ູ້ງການ ( ນ  າສ ົື່ງຜ ູ້ຖ ກຫາ ໄປຍງັຄມຸຂງັ 

ແຂວງ )
ທູ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ

12/7/2013 

(94/ອຍກ. ຂ2)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1Copyright by JICACopyright by JICA
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54 ໃບຕດິຕາມສ  ານວນຄະດີ 2

55 ບດົສະຫຸຼບລາຍງານຜນົຂອງການຄ ົູ້ນຄູ້ວາຄະດີ 18/9/2013 
ທື່ານ ສມົຄດິ ຈດິປະສງົ ພະນກັງານໄອ

ຍະການ (ຜ ູ້ຄ ົູ້ນຄວູ້າຄະດ)ີ
5

56 ຄ  າສ ັື່ງຕ ື່ ກກັຂງັພາງ (ຄ ັູ້ງທີ 2)
ທູ້າວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ

22/7/2013 631/

ອຍກ.ສຂ

ທື່ານ ທດົສະພນົ ກມຸພນັ ຫວົໜູ້າ ອງົການ

ໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
2

57 ຄ  າສ ັື່ງຕ ື່ ກກັຂງັພາງ (ຄ ັູ້ງທີ 2)
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

22/7/2013 632/

ອຍກ.ສຂ

ທື່ານ ທດົສະພນົ ກມຸພນັ ຫວົໜູ້າ ອງົການ

ໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
2

58 ຄ  າສ ັື່ງຕ ື່ ກກັຂງັພາງ (ຄ ັູ້ງທີ 2) ທູ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ
22/7/2013 633/

ອຍກ.ສຂ

ທື່ານ ທດົສະພນົ ກມຸພນັ ຫວົໜູ້າ ອງົການ

ໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
2

59 ຄ  າແນະນ  າ ( ເຖງີໄອຍະການເຂດ 2 )
22/7/2013 

(279/ອຍກ.ສຂ)

ທື່ານ ທດົສະພນົ ກມຸພນັ ຫວົໜູ້າ ອງົການ

ໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
4

60 ສະໂນດນ  າສ ົື່ງ ( ເຖງີໄອຍະການເຂດ 2 )
22/7/2013 

(233/ອຍກ.ສຂ)

ທື່ານ ທດົສະພນົ ກມຸພນັ ຫວົໜູ້າ ອງົການ

ໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
1

61
ສະໂນດນ  າສ ົື່ງ ( ອຍກ ເຂດ 2 ສ ົື່ງສ  ານວນ

ຄະດຫີາ ປກສ ມຈພ)

24/7/2013 

(304/ອຍກ.ຂ2)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1

62 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ນາງ ຕຸູ້ຍ 

ແສງສະຫວື່າງ
08-01-13 10:00 2

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່

ສອບສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

63 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ
08-09-13 9:00 7

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່

ສອບສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

64 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ
22/8/2013 10:30 3

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່

ສອບສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

65
ບດົລາຍງານຄະດ ີ(ປກສ ມຈພ ຫາ ອຍກ ເຂດ

 2 )

26/8/2013 

(173/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ບນຸໄມ ສສີກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ 

ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
4

66
ສະໂນດນ  າສ ົື່ງ (ປກສ ມຈພ ຫາ ອຍກ ເຂດ 2

 )

26/8/2013 

(245/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1

67
ສະໂນດນ  າສ ົື່ງ ( ອຍກ ເຂດ 2 ຫາ ອຍກ ສຂ

 )

2/9/2013 

(31/ອຍກ.ຂ2)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1

68 ບດົລາຍງານການຄ ົູ້ນຄູ້ວາຄະດຂີອງວຊິາການ
20/9/2013 

(09/ອຍກ.ຂ2)

ທື່ານ ດວງດ ີສມີາລາ ຮ ຫວົໜູ້າ ອງົການ

ໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
4

69 ບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມ
20/9/2013 

(07/ອຍກ.ສຂ)

ຫວົໜູ້າ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ

 ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ພະນກັງານວຊິາ

ການ 13 ຄນົ

4

70 ຄ  າສ ັື່ງຟູ້ອງຜ ູ້ຖ ກຫາຂ ູ້ນສານ
ທູ້າວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ

24/9/2013 

(387/ອຍກ.ສຂ)

ທື່ານ ດວງດ ີສມີາລາ ຮ ຫວົໜູ້າ ອງົການ

ໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
1

71 ຄ  າສ ັື່ງຟູ້ອງຜ ູ້ຖ ກຫາຂ ູ້ນສານ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

24/9/2013 

(388/ອຍກ.ສຂ)

ທື່ານ ດວງດ ີສມີາລາ ຮ ຫວົໜູ້າ ອງົການ

ໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
1Copyright by JICACopyright by JICA
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72 ຄ  າສ ັື່ງຟູ້ອງຜ ູ້ຖ ກຫາຂ ູ້ນສານ ທູ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ
24/9/2013 

(389/ອຍກ.ສຂ)

ທື່ານ ທດົສະພນົ ກມຸພນັ ຫວົໜູ້າ ອງົການ

ໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
1

73
ຄ  າຖະແຫຼງຂອງຫວົໜູ້າອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ

24/9/2013 

(220/ອຍກ.ສຂ)

ທື່ານ ທດົສະພນົ ກມຸພນັ ຫວົໜູ້າ ອງົການ

ໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
4

74 ສະໂນດນ  າສ ົື່ງ ( ຫາສານປະຊາຊນົ ສຂ )
26/9/2013 

(286/ອຍກ.ສຂ)

ທື່ານ ດວງດ ີສມີາລາ ຮ ຫວົໜູ້າ ອງົການ

ໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
1

75 ໃບຕດິຕາມສ  ານວນຄະດີ

76 ຄ  າສ ັື່ງໃຫູ້ນ  າເອົາຄະດອີອກມາພິຈາລະນາ
22/10/2013 

(14/ສປຊ.ສຂ)

ທື່ານ ພິມະສອນ ແສນຮກັ ຮອງ

ປະທານສານ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
1

77 ຄ  າສ ັື່ງແຕື່ງຕ ັູ້ງຜ ູ້ພິພາກສາ ແລະ ຈ ື່າສານ
22/10/2013 

(16/ສປຊ.ສຂ)

ທື່ານ ພິມະສອນ ແສນຮກັ ຮອງ

ປະທານສານ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
1

78 ບດົບນັທຶກປະຊຸມສານ
29/10/2013 

(173/ຂຕ.ອ)

ທື່ານ ນາງ ກ  າໄລ ແກູ້ວຕາ ຈ ື່າສານ 

ສານແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
2

79 ຄ  າຕດັສນີຄະດອີາຍາຂ ັູ້ນຕ ົູ້ນ ຂອງສານປະຊາຊນົ
29/10/2013 

(173/ຂຕ.ອ)

ທື່ານ ທອງໃບ ໃຈລ  າພນັ ປະທານສານ

 ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
5

80 ສະໂນດນ  າສ ົື່ງ ( ຫາພະແນກຍຕຸທິ  າ )
21/4/2014 

(395/ສປຊ.ຕກ.ຫກ)

ທື່ານ ວໄິຊ ພອນວນັ ຫວົໜູ້າຫູ້ອງການ

 ສານແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
1

81 ຄ ຳສ ັ່ ງປິດສ ຳນວນຄະດີ
16/6/2014 

(433/ຫຈພ.ພຍ.ສຂ)
ທັ່ ຳນ ປະພອນຈດິ ອຳໄພ ຫວົໜຳ້ຫອ້ງ
ກຳນຈ ດຕ ງ້ປະຕບິ ດຄ ຳຕ ດສນິຂອງສຳນ

1
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ເອກກະສານທີ 1 

 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ 

ພະແນກຕ  າຫຼວດ 

ບດົບນັທຶກແຈງ້ຄວາມ 

 

- ອີງຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນີນຄະດີອາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 47, 

54 ແລະ 87. 

 

ທ່ີກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເວລາ 9 ໂມງ 00 ນາທີ, 

ຂອງວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເຈົ້າໜ້າທ່ີຕ  າຫຼວດ ທ່ານ ພເູຂົາ ແສງທອງ ສິດປະຈ  າການ, ທ່ານ 

ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮອ້ຍໂທ, ໜ້າທ່ີຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢູ່ ກອງບນັຊາ

ການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ພອ້ມດວ້ຍ ທ່ານ ສີໄພ ອະພິສິດ, ຊ ັນ້ ຮອ້ຍ

ໂທ, ໜ້າທ່ີຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢູ ່ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ, ໄດຮ້ບັແຈງ້ຄວາມຈາກ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ເຊືອ້ຊາດ 

ລາວ, ສນັຊາດ ລາວ, ເຜ່ົາ ຜູ້ໄທ, ສາສະໜາ ພດຸ,  ລະດບັວດັທະນະທ  າ ມ 1, ບາ້ນຢູ່ປດັຈບຸນັ 

ແກ້ງກອກ , ໜ່ວຍ 17,ເມ ືອງ ຈ  າພອນ , ແຂວງ ສະຫວນັະເຂດ , ຖືບ ັດປະຈ  າຕ ົວ ເລກທີ 

001XXXXXX, ລງົວນັທີ 5 ມງັກອນ 2009 ອອກໃຫ ້ໂດຍ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.    

ເນືອ້ໃນການແຈງ້ຄວາມມຄີ ື

 ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 9 ໂມງ 00 ນາທີ, ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພະແນກຕ  າຫຼວດກອງ

ບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  ໄດຮ້ບັແຈງ້ຄວາມຈາກ ທາ້ວ ສວີນັ 

ແສງສະຫວາ່ງ ຊຶ່ ງມເີນືອ້ໃນວາ່ ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8 ໂມງ 00 ນາທີ ຜູກ້ຽ່ວໄດອ້ອກ

ໄປນາຫາພ ່  ໂດຍຂີ່ ລດົຈກັອອກໄປກບັເອືອ້ຍຊື່ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ, ເມ ື່ອໄປຮອດຖຽງນາບ ່ ພບົ

ພ ່ ຈ ຶ່ງໄດພ້າກນັຊອກຫາ ແລວ້ເຫັນພ ່ ນອນຢູຕ່າກາ້ໃນເວລາ 8 ໂມງ 30 ນາທີ, ເບືອ້ງຕ ົນ້ຄິດວາ່ພ ່

ນອນຫ້ິຼນຈຶ່ງຍາ່ງໄປເບິ່ ງແລວ້ເອີນ້ໃສພ່ ່ ວາ່ ລກຸແມເ້ຈົ້ານອນຫຍງັຢູຫ່ ັນ້ ແລວ້ໄດເ້ຂ້ົາໄປຍູໂ້ຕພ ່ ປາກດົ

ວາ່ຕວົຂອງພ ່ ແຂງຈຶ່ງຊາບວາ່ພ ່ ຕາຍແລວ້ ແລະ ໄດເ້ອີ້ນໃສ ່ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ຢູຖ່ຽງນາວາ່ 

ເອືອ້ຍ ອວ້ນ ພ ່ ຕາຍແລວ້. ຈາກນ ັນ້, ກ ພາກນັຫາມເອົາຊາກສບົພ ່ ຂຶນ້ຖຽງນາ, ຜູກ້ຽ່ວຈຶ່ງຂີ່ ລດົເຂ້ົາໄປ

ໃນບາ້ນແລວ້ບອກແມ,່ ເອືອ້ຍ ແລະ ອາ້ຍໄປເບິ່ ງພ ່ ຢູນ່າ. 

Copyright by JICACopyright by JICA



ເອກກະສານທີ 1 

ຈດຸປະສງົໃນການມາແຈງ້ຄວາມໃນຄ ັງ້ນີ້ ແມນ່ຢາກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທ່ີໄປກວດກາຊນັນະສູດເບິ່ ງ

ສາເຫດໃນການເສັຍຊີວິດຂອງພ ່ ຂາ້ພະເຈົ້າ ເພາະວາ່ຕາມຮາ່ງກາຍຂອງພ ່ ນ ັນ້ ເຫັນວາ່ມຮີອ່ງຮອຍ 

ແລະ ບາດແຜຖກືໄຟຊອ໋ດ. 

 ການແຈງ້ຄວາມໄດສ້ິ້ນສຸດລງົເວລາ 9 ໂມງ 35 ນາທີ, ຂອງວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 

ຂາ້ພະເຈົ້າຜູ ້ມາແຈງ້ຄວາມຂ ຢ ັງ້ຢືນ ແລະ ຮບັປະກນັຕ ່ ເຈົ້າໜ້າທ່ີວາ່ ທກຸໆຂ ຄ້ວາມທ່ີໄດແ້ຈງ້ມາຂາ້ງ

ເທິງນ ັນ້ລວ້ນແຕມ່ມີນູຄວາມຈງິທກຸຢາ່ງ, ຖາ້ຫາກແຈງ້ຄວາມເທັດຂາ້ພະເຈົາ້ຈະຂ ຮບັຜິດຊອບຕ ່ໜາ້ກດົ

ໝາຍ ແຫງ່ ສ ປ ປລາວ. 

ບດົບນັທຶກການແຈງ້ຄວາມສະບບັນີ,້ ໄດອ້າ່ນໃຫຜູ້ທ່ີ້ມາແຈງ້ຄວາມຟງັ ແລະ ຮບັຊາບແລວ້ເຫັນ 

ວາ່ມເີນືອ້ໃນຖກືຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັການແຈງ້ຄວາມຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທກຸປະການແລວ້.  

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງພອ້ມກນັລງົລາຍເຊັນໄວ ້ເພ່ືອເປັນຫຼກັຖານຕ ່ ໄປ. 

 

ຫວົໜາ້ຈປຸະຈ  າການ    ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ     ຜູບ້ນັທຶກ ແລະ ຮບັແຈງ້ຄວາມ    ຜູແ້ຈງ້ຄວາມ 

 

 

 

ພເູຂົາ ແສງທອງ      ສໄີພ ອະພິສິດ       ນາໄຊ  ໄຊເສດຖາ    ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ       
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ ຄະດອີາຍາ   

ພະແນກເຕັກນກິອາຍາ 

ບດົບນັທຶກ 

ການຊນັນະສດູສະຖານທີີ່ ເກດີເຫດ ແລະ ຊາກສບົ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012, ມາດຕາ 132;  

- ອງີຕາມ ບດົບນັທຶກການແຈງ້ຄວາມ ສະບບັລງົວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013; 

- ອງີຕາມ ໃບແຕີ່ງຕ ັງ້ຂອງຫວົໜາ້ພະແນກ ສບືສວນ-ສອບສວນ ຄະດອີາຍາ ກອງບນັຊາ 

ການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຄ ັງ້ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2017.   
  

ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013, ເວລາ 9 ໂມງ 00 ນາທີ ພາຍຫ ງັທີີ່ ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສືບສວນ-

ສອບສວນ ໄດຮ້ບັການແຈງ້ຄວາມຈາກ ທ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ຜູພ້ບົເຫັນຊາກສບົຄນົຕາຍ ຢູີ່

ທ ົີ່ ງນາບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ກ ໄດແ້ຕີ່ງຕ ັງ້ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ລງົ

ກວດກາສະຖານທີີ່ ເກດີເຫດ ຊຶີ່ ງມລີາຍຊືີ່ ດ ັີ່ງນີ:້  

1. ທີ່ານ ພທັ ຄ  າເພັດ ພມົມະຈກັ     ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ພະແນກນຕິເິວດ; 

2. ທີ່ານ ພຕັ ສກຸນັ ຄ  າສງົກາ     ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ພະແນກນຕິເິວດ;       

3. ທີ່ານ ພຕັ ບວົລນົ ລດັຕະນະວງົ    ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ຄະນະພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ; 

4. ຮອ ອ  າໄອີ່ ຫ ວງປາກດ ີ     ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ຄະນະພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ; 

5. ທີ່ານ ຮອ ຄ  າແທີ່ນ ວໄິລສກັ      ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ຮອງກອງເຕັກນກິອາຍາ ແຂວງ 

                            ສະຫວນັນະເຂດ; 

6. ທີ່ານ ຮອ ຈນັໄລ ດວງນອ້ຍ     ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ພະນກັງານສອບສວນ; 

7. ທີ່ານ ຮອ ຈນັສະໝດຸ ພມົມະຈນັ   ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ພະນກັງານສອບສວນ ແລະ ຜູ ້

    ບນັທຶກ; 

8. ທີ່ານ ຮທ ອ  າພອນ ພາສສີມົບນູ     ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ວຊິາການກວດພິສດູ; 

9. ທີ່ານ ຮຕ ເພັດສະໝອນ ທິບພະສອນ ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ວຊິາການກວດພິສດູ. 
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ໂດຍມພີາກສີ່ວນກີ່ຽວຂອ້ງເຂ້ົາຮີ່ວມນ  າ ຄື: 

1. ທີ່ານ ພຕັ ຄ  າໃສ ໃຈພກັດ ີ        ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ຫວົໜາ້ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ;  

2. ທີ່ານ ພຕັ ຂວນັຕາ ແກວ້ວໄິລ       ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ;  

3. ທີ່ານ ຮອ ແກວ້ອດຸມົ ດວງໃຈ       ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ; 

4. ທີ່ານ ຮອ ຈະເລີນສກັ ຮຸີ່ງເຮອືງ      ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ປກສ ກຸີ່ມ 04 ຫວ້ຍຊາຍ; 

5. ທີ່ານ ຮອ ສລິຸຍາ ວຽງແກວ້         ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ປກສ ກຸີ່ມ 04 ຫວ້ຍຊາຍ. 

ຊຶີ່ ງມພີະຍານເຂ້ົາຮີ່ວມ ດ ັີ່ງນີ:້ 

1. ທີ່ານ ຈະເລີນສກຸ ພວູງົ   ນາຍບາ້ນໆແກງ້ກອກ; 

2. ທີ່ານ ຄ  າຈນັ ບວົພນັທອງ       ປກສ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ; 

3. ທີ່ານ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ    ລກູຊາຍ (ຜູຕ້າຍ); 

4. ທີ່ານ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ   ລກູສາວ (ຜູຕ້າຍ); 

5. ທີ່ານ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ      ລກູສາວ (ຜູຕ້າຍ). 

ກ. ການດ  າເນນີການຊນັນະສດູ. 

ໄດລ້ງົເຖິງສະຖານທີີ່ ເກີດເຫດຕວົຈງິຢູີ່ ບ້ານ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈ  າພອນ, 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໃນເວລາ 11 ໂມງ 00 ນາທີ ແລະ ເລີີ່ ມຕ ົນ້ຊນັນະສດູສະຖານທີີ່ ເກດີ

ເຫດເວລາ 11 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ໃນເງືີ່ ອນໄຂສະພາບດິນຟ້າ

ອາກາດແຈງ້ສະຫວີ່າງ.   

ຂ. ຈດຸພິເສດສະຖານທີີ່ ເກດີເຫດກີ່ອນເວລາຊນັນະສດູ  

ບ ລິເວນເກດີເຫດແມ ີ່ນເປັນທົີ່ງນາກວ້າງ ແລະ ມໜີອງປາ, ບ ີ່ ມເີຄືອຄີ່າຍໄຟຟ້າຜີ່ານ, ໃນຄືນ

ເກດີເຫດແມ ີ່ນເປັນຄນືເດອືນເພັງ ເຮັດໃຫທ້ອ້ງຟ້າແຈງ້ສະຫວີ່າງດ.ີ  

ສະຖານທີີ່ ເກດີເຫດກີ່ອນເວລາຊນັນະສູດມກີານປີ່ຽນແປງບາງສີ່ວນ ຍອ້ນສາເຫດລກູຊາຍ

ຂອງຜູຕ້າຍໄດເ້ຄືີ່ ອນຍາ້ຍຊາກສບົຈາກຕາກາ້ມາຢູີ່ຖຽງນາ ແລະ ທ  າຄວາມສະອາດຊາກສບົກີ່ອນ

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ມາເຖງິ. 

ຄ. ບນັດາຮີ່ອງຮອຍ, ວດັຖຂຸອງກາງທີີ່ ພບົເຫັນຢູີ່ສະຖານທີີ່ ເກດີເຫດ ແລະ ຊາກສບົ 

ຜີ່ານການກວດກາຊາກສບົຕວົຈງິຮູວ້ ີ່າຜູຕ້າຍຊືີ່ ວີ່າ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ76 

ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ປດັຈບຸນັຢູີ່ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18,  ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ. 

 ບນັດາຮີ່ອງຮອຍຢູີ່ເບືອ້ງນອກຂອງຊາກສບົແມ ີ່ນພບົເຫັນຄ:ື 

 ພາກສີ່ວນຫວົ: ຢູີ່ຮມີຕາເບື້ອງຂວາ ແລະ ປາຍຄາງມຮີອຍໄໝ ້ໄລຍະຫີ່າງມຂີະໜາດ 12 

ຊງັຕແີມດັ;  

 ພາກສີ່ວນເລົາຄງີ: ມຮີອຍໂປກໂພງທົີ່ວຫ ງັ ແລະ ກ ົນ້.     
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ງ. ທີີ່ ຕ ັງ້ ແລະ ສະພາບຊາກສບົ 

- ທີີ່ ຕ ັງ້ຊາກສບົ ແມ ີ່ນຢູີ່ຖຽງນາ; 

- ພບົເຫັນຮີ່ອງຮອຍການຕ ີ່ ສູຢູ້ີ່ຕາກາ້ແຄມໜອງນ  າ້ (ຮີ່ອງຮອຍຢຽບຕາກາ້ມຸ ີ່ນ); 

- ໄລຍະຫີ່າງລະຫວີ່າງຕາກາ້ບີ່ອນມຮີີ່ອງຮອຍການຕ ີ່ ສູໄ້ປຫາຖຽງນາແທກໄດປ້ະມານ 

100 ແມດັ; 

- ບ ີ່ ພບົວດັຖທີຸີ່ ເປັນຂອງກາງຢູີ່ສະຖານທີີ່ ເກດີເຫດ; 

- ສະພາບຊາກສບົມກີານແຂງໝດົໂຕ, ມກີານທ  າຄວາມສະອາດຊາກສບົດວ້ຍການລາ້ງ

ຂີຕ້ມົອອກ. 

ຈ. ການຊນັນະສດູຊາກສບົຕວົຈງິ 

1. ປະຫວດັຂອງຜູເ້ສັຍຊວີິດ 

ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກນຸ ຂອງຜູເ້ສັຍຊວີດິ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ76 ປີ, 

ອາຊບີ ເຮັດນາ, ສນັຊາດ ລາວ, ບາ້ນເກດີ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17,  ເມອືງ ຈ  າພອນ, 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

2. ຈດຸພິເສດຊາກສບົ 

2.1. ຈດຸພິເສດດາ້ນນອກ 

 ເຄືີ່ ອງນຸີ່ງ. 

- ເສືອ້ນອກ ປຽກເປ້ືອນຂີຕ້ມົ, ແຂນເສືອ້ສ ັນ້ປຽກເປ້ືອນຂີຕ້ມົ, ສເີສືອ້ເປັນສໝີາກຄ ;້ 

- ເສືອ້ຊອ້ນໃນບ ີ່ ມ;ີ 

- ໂສງ້ຂາຍາວ, ສໝີາກຄ ;້ 

- ໂສງ້ຊອ້ນໃນສດີ  າ. 

2.2 ຮີ່ອງຮອຍຢູີ່ເຄືີ່ ອງນຸີ່ງ 

ເຄືີ່ ອງນຸີ່ງມຮີອຍເປ້ືອນຂີຕ້ມົ ແລະ ປຽກນ  າ້. 

3. ຮບູປະພນັຊາກສບົ 

ລວງສງູ 1,65 ແມດັ, ຜມົ ສີດ  າປນົຂາວ ຍາວ 5 cm, ໃບໜ້າແຫ ມ, ຫສູາມຫ ີ່ຽມ, ຕາ 

ຂາວສຈີດື, ຄິວ້ບາງ, ດງັຊືີ່ , ແຂວ້ປກົກະຕ ິ(ບ ີ່ ຫກັ). 

4. ການວດັແທກສີ່ວນຕີ່າງໆຂອງຊາກສບົ 

- ແຕີ່ສ ົນ້ນ ີ່ອງຕນີຫາກກົຂາ 1 ແມດັ, ແຕີ່ສ ົນ້ຕນີຫາປາຍໂປ້ຕນີ 24 ຊງັຕແີມດັ; 

- ແຕີ່ກກົຂາຫາຄ ຫອຍ 40 ຊງັຕແີມດັ, ແຕີ່ກກົແຂນຫາກາງຫາມ ື40 ຊງັຕແີມດັ;  

5. ບນັດາຮີ່ອງຮອຍ, ວດັຖຸຂອງກາງ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ແບບສມົທຽບທີີ່ ພວົພນັກບັ

ເຫດການ (ເກບັກ  າເອົາໄປກວດພິສດູ-ວິໄຈ). 

 ຮີ່ອງຮອຍ: ຮອຍຂີຕ້ມົຕິດຢູີ່ເຄືີ່ ອງນຸີ່ງຂອງຜູຕ້າຍ ເປັນຊະນດິດຽວກບັຂີ້ຕມົຢູີ່ຕາກາ້ບີ່ອນ 

ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ເສັຍຊວີດິ. 
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 ວດັຖຂຸອງກາງ: ມຂີີຕ້ມົ ແລະ ເຄືີ່ ອງນຸີ່ງຂອງຜູເ້ສັຍຊວີດິ. 

 ໄລຍະເວລາຂອງການເສັຍຊີວິດ: ຜູເ້ສັຍຊີວິດໄດເ້ສັຍຊີວິດມາແລວ້ບ ີ່ ເກນີ 13 ຊ ົີ່ວໂມງ 

(ຕາມການວນິດິໄສຂອງພະແນກນຕິເິວດວທິະຍາ ໃນເວລາ 14 ໂມງ 00 ນາທີ)  

ການຊນັນະສູດສະຖານທີີ່ ເກີດເຫດ ແລະ ຊາກສບົໃນຄ ັງ້ນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ໄດເ້ກັບກ  າ, ຫຸ້ມຫ ີ່

ບນັດາຮີ່ອງຮອຍ, ວດັຖຂຸອງກາງທີີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັເຫດການ ແລະ ໄດຖ້ ີ່າຍຮບູ.  

ນອກຈາກທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ແມ ີ່ນບ ີ່ ໄດເ້ອົາຫຍງັໄປນ  າອີກ, ຫ ງັຈາກນ ັນ້ກ ໄດອ້ີ່ານບດົ

ບນັທຶກການຊນັນະສດູດ ັີ່ງກ ີ່າວຊອ້ງໜາ້ບນັດາພາກສີ່ວນທີີ່ ເຂ້ົາຮີ່ວມຟງັ, ເມ ືີ່ອເຫັນດເີປັນເອກະພາບ

ແລວ້ຈຶີ່ງພອ້ມກນັລງົລາຍເຊັນ, ພິມລາຍນິວ້ມໄືວເ້ປັນຫ ກັຖານ. 

ສິນ້ສດຸການຊນັນະສດູໃນເວລາ 15 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013. 

 

  ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ຊນັນະສດູ                                     ຜູບ້ນັທຶກ 

1. ຮອ ອ  າໄອີ່ ຫ ວງປາກດ ີ                        ຮອ ຈນັສະໝດຸ ພມົມະຈນັ  

2. ພຕັ ບວົລນົ ລດັຕະນະວງົ 

3. ຮອ ຄ  າແທີ່ນ ວໄິລສກັ                     

4. ຮທ ອ  າພອນ ພາສີສມົບນູ                     

5. ຮຕ ເພັດສະໝອນ ທິບພະສອນ             

6. ພທັ ຄ  າເພັດ ພມົມະຈກັ       

7. ພຕັ ສກຸນັ ຄ  າສງົກາ 

8. ຮອ ຈນັໄລ ດວງນອ້ຍ 

9. ຮອ ຈນັສະໝດຸ ພມົມະຈນັ                      

 

       ພະຍານ          ພາກສີ່ວນກີ່ຽວຂອ້ງ                         

ທາ້ວ ຈະເລີນສກຸ ພວູງົ                          1. ພຕັ ຄ  າໃສ ໃຈພກັດ ີ

ທາ້ວ ຄ  າຈນັ ບວົພນັທອງ                        2. ພຕັ ຂວນັຕາ ແກວ້ວໄິລພອນ 

ທາ້ວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ                     3. ຮອ ແກວ້ອດຸມົ ດວງໃຈ 

ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ                        4 ຮອ ຈະເລີນສກັ ເຮອືງຮຸີ່ງ 

ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ                        5. ຮອ ສລິຸຍາ ວຽງແກວ້ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໄສ ☐, ຜ ຖ້ກືຫາ ☐, ພະຍານ ☐,  ຜ ເ້ຫັນເຫດການ 

☒ ຄ ັງ້ທີ I 

 

ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫ້ອງການບ້ານ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ     

ສະຫວັນນະເຂດ, ເວລາ 11 ໂມງ 37 ນາທີ ຂອງວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013, ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ

ທີ່ານ ໂນສະຫວນັ ກິີ່ ງແກວ້, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບ

ສວນ-ສອບສວນ ພ້ອມດວ້ຍ ທີ່ານ ອດຸມົ ພກັດ,ີ ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍ

ໃຫ້ການ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ,  

ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງ

ບກຸຄນົອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 

ຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນໄດອ້ອກຈາກບາ້ນໄປນາ ພໍຮອດນາກແໍມ ີ່ນເວລາ 8 ນາທີ 00 ນາທີ ແຕີ່ບໍີ່

ເຫັນພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າໄດໄ້ປຊອກຫາພໍີ່ ຢ ີ່ທາງຟາກຫ້ວຍຈຶີ່ ງເຫັນພໍີ່ ນອນຢ ີ່ແຄມຄນັນາຕິດຕາກາ້. ຈາກນ ັນ້, 

ຂາ້ພະເຈົ້າກໍຍີ່າງເຂ້ົາໄປຫາພໍີ່ ແລ້ວຈບັເບິີ່ ງເຫັນວີ່າຕວົຂອງພໍີ່ ແຂງແລ້ວ ຈຶີ່ ງໄດເ້ອີ້ນໃສີ່ ນາງ ອວ້ນ 

ແສງສະຫວີ່າງ ຜ ເ້ປັນເອື້ອຍວີ່າ ພໍີ່ ເຮົາຕາຍແລວ້, ຈາກນ ັນ້ ເອື້ອຍກຍໍີ່າງລງົໄປຫາແລວ້ກພໍາກນັໂຈມ

ເອົາພໍີ່ ຂຶນ້ມາ. 

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ຕາຍ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ76ປີ, 

ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ,  ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ.  

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງແມ ີ່: ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ, ອາຍ ຸ69 ປີ, ອາຊບີ ແມ ີ່ເຮອືນ, ບາ້ນຢ ີ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ,  ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 
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ສິ້ນສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸ

ຢີ່າງ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ    ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ          ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

 

ໂນສະຫວນັ ກິີ່ ງແກວ້               ອດຸມົ ພກັດ ີ           ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ          

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                        ເລກທີ 01/ປກສ.ຈພ                                 

                                                 ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 

ຄາໍສ ັັ່ງ 

ເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012, ມາດຕາ 

86, 87 ແລະ ມາດຕາ 91.  

ເຫັນຕາມການແຈງ້ຄວາມກັ່ຽວກບັເຫດການເກດີຂ ນ້ຄ ື ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 

9 ໂມງ 00 ນາທີ,  ມຄີນົຕາຍຢ ັ່ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຊືັ່  

ທາ້ວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວັ່າງ, ອາຍ ຸ76 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ປດັຈບຸນັຢ ັ່ບາ້ນ 

ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ເມ ືັ່ອໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ແລວ້ເຫັນວັ່າ ເຫດການດ ັັ່ງກ ັ່າວເປັນເຫດການຂອງການກະທາໍຜິດທາງອາຍາ 

ຊ ັ່ ງມພ້ືີນຖານ ແລະ ເງ ືັ່ອນໄຂພຽງພໍໃນການອອກຄາໍສ ັັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນໃສັ່ເຫດການ

ດ ັັ່ງກ ັ່າວ ເພືັ່ ອຊອກຫາບກຸຄນົຜ ກ້ະທາໍຜິດ.   

ດ ັັ່ງນ ັນ້, ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ຈ ັ່ງອອກຄາໍສ ັັ່ງເປີດການສືບສວນ-

ສອບສວນຕໍັ່ ເຫດການດ ັັ່ງກ ັ່າວນບັແຕັ່ເວລາ 15 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 

ເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

  

ພະນກັງານປະຕບິດັຄາໍສ ັັ່ງ               ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ  

  

 

   ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ        ບນຸໄມ ສສີກຸ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິິິິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 
 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☒, ຜ ຖ້ກືສງົໄສ ☐, ຜ ຖ້ກືຫາ ☐, ພະຍານ ☐,  ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☐ 

 ຄ ັງ້ທີ I 
 

  ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ,  ເວລາ 13 ໂມງ 20 ນາທີ ຂອງວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013. ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ   

ລາໍເພີນ ເພີນໃຈ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບ

ສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ສີໄພ ອະພິິສິິດ ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ນາງ 

ໃຈ ຄ ນເຮືອນ, ອາຍຸ 69 ປີ, ອາຊີບ ແມ ີ່ເຮືອນ, ເຊື້ອຊາດ ລາວ, ສນັຊາດ ລາວ, ສາສະໜາ ພດຸ,     

ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸພໍີ່ : ທາ້ວ ທິິດມາ (ຕ)    

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸແມ ີ່: ນາງ ສາ (ຕ)   

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸຜວົ: ທາ້ວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ (ຕ).    

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈິິງ, ສິິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິິນ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດແ້ຕີ່ງງານກບັພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ ມາໄດຫຼ້າຍປີແລວ້ ໄດລ້ ກນາໍກນັທງັໝດົ 

9 ຄນົ, ຊາຍ 4 ຄນົ ແລະ ຍິິງ 5 ຄນົ ຊຶີ່ ງມລີາຍຊືີ່ ດ ັີ່ງນີ:້, 

1. ທ້າວ ຈອນນີ້ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍຸ 53 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບ້ານຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;   

2. ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ50 ປີ, ອາຊີບ, ແມ ີ່ເຮືອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;   
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3. ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ47 ປີ, ອາຊີບ ແມ ີ່ເຮືອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;  

4. ທ້າວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ42 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;    

5. ທາ້ວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ40 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;   

6. ນາງ ຈນັທະນາ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ38 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;   

7. ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ34 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;   

8. ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍຸ 31 ປີ, ອາຊີບ ແມ ີ່ນເຮືອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;    

9. ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍຸ 27 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ   

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

 ຂາ້ພະເຈົ້າມລີ ກເຂຍີ 3 ຄນົ ຄື: 

1. ທາ້ວ ຄາໍແພງ ແສງວິິໄລ ຜວົຂອງ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ; 

2. ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຜວົຂອງ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ; 

3. ທາ້ວ ໄມ ຜວົຂອງ ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ. 

 ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດແ້ບີ່ງປນັມ ນມຣໍະດກົໃຫລ້ ກໝດົທກຸຄນົ ຊຶີ່ ງພວກລ ກສີ່ວນຫຼາຍກແໍມ ີ່ນພໍໃຈຕໍໍີ່ ກບັການ

ແບີ່ງປນັ, ແຕີ່ກມໍບີາງຄນົບໍີ່ ພໍໃຈ ໂດຍສະເພາະແມ ີ່ນຄອບຄວົລ ກສາວຜ ທີ້ 7, ສາໍລບັພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫຼາຍ ແສງ

ສະຫວີ່າງ ສີ່ວນຫຼາຍແມ ີ່ນນອນຢ ີ່ນາຜ ້ດຽວ, ຜີ່ານມາລາວເຄີຍເວ້ົາໃຫ້ຂາ້ພະເຈົ້າຟງັວີ່າ ຍາມກາງຄືນ

ລ ກເຂຍີມກັມາກາ້ນປາຢ ີ່ນາ, ລາວບໍີ່ ຢາກໃຫມ້າກາ້ນປາ ເພາະຢ້ານຢຽບຕາກາ້ ລາວກໄໍດຮ້າ້ຍ, ຢ ີ່ຕໍີ່ ມາ

ຄອບຄວົຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຜ້ິິດຖຽງກນັມາຕະຫຼອດ.  

ວນັທີ 25 ມງັກອນ 2013 ເວລາປະມານ  17 ໂມງ 30 ນາທີ ລ ກເຂຍີ ຊືີ່  ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະ

ອອນ ເລີກການມາແລ້ວກອໍອກໄປເກັບປາຢ ີ່ໜອງຂາ້ງຖຽງນາ, ເພາະເຈົ້າຂອງໜອງເອົາປາໝດົແລ້ວ   

ລ ກເຂຍີຂອງຂາ້ພະເຈົ້າກໄໍດໄ້ປເກບັຕາມຫຼງັໄດປ້າຫຼດົ ແລະ ອີ່ຽນ 1 ໂຕ ໃຫຍີ່ທໍີ່ ແຂນທ້າວ ວນັດ ີຄາໍ

ສະອອນ ມາແຕີ່ນາເວລາ 19 ໂມງ 30 ນາທີ.  
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ສິິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈິິງທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 
 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ               ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ             ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

 

  ລາໍເພີນ ເພີນໃຈ         ສໄີພ ອະພິິສິິດ               ນ. ໃຈ ຄ ນເຮອືນ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິິິິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 
 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໄສ ☐, ຜ ຖ້ກືຫາ ☐, ພະຍານ ☒,  ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☐ 

 ຄ ັງ້ທີ I 
 

ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ບ້ານ ຂາມເຖົ້າ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ,   

ເວລາ 13 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013, ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ກອງຄະດີອາຍາ ເມອືງ   

ຈາໍພອນ ທີ່ານ ພ ເຂົາ ແສງທອງ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່   

ພະແນກ ສືບສວນ-ສອບສວນ ພ້ອມດວ້ຍ ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ 

ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ນາງ ໃສ ແຈ ີ່ມແຈງ້, ອາຍ ຸ45 ປີ, ອາຊີບ ຄາ້ຂາຍ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ 

ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈິິງ, ສິິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ໃນຄ ັງ້ວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົ້າໄດຮ້ບັເໝົາຊືໜ້ອງປາຂອງ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະ

ຫວີ່າງ ຜ ຕ້າຍ, ຈຶີ່ງໄດພ້າກນັດ ດໜອງປາຂອງທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ໃນມືນ້ ັນ້ຈນົຮອດເວລາ 

17 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັດຽວກນັ ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງເຫັນ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ຜ ເ້ປັນລ ກເຂີຍ

ຂອງ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ (ຜ ຕ້າຍ), ໄດເ້ອົາໝ້ໍຊອ໋ດມາຊອ໋ດປາຢ ີ່ໜອງທີີ່ ພວກຂາ້ພະເຈົ້າ

ດ ດ, ຂາ້ພະເຈົ້າພອ້ມດວ້ຍ ທ້າວ ໄກີ່, ນາງ ຕາ, ທ້າວ ແສງ ແລະ ທ້າວ ໄຊປນັຍາ ທງັໝດົທີີ່ ກ ີ່າວ

ມານ ັນ້ແມ ີ່ນຢ ີ່ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້ ລວ້ນແລວ້ແຕີ່ເຫັນ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເອົາໝ້ໍຊອ໋ດມາຊອ໋ດປາຢ ີ່

ໜອງໃກກ້ບັບີ່ອນເກດີເຫດ (ນາຂອງທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ), ຈນົຮອດເວລາ 17 ໂມງ 00

ນາທີ ຂອງວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013. ພວກຂາ້ພະເຈົ້າໄປດ ດປານາໍກນັ ແມ ີ່ນໄດອ້ອກມາໝດົເຫ ືອ

ແຕີ່ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຊອ໋ດປາຢ ີ່ໜອງຄນົດຽວ ສີ່ວນທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ແມ ີ່ນຢ ີ່

ຖຽງນາໃກກ້ບັໜອງບີ່ອນທີີ່  ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຊອ໋ດປາ, ຕໍີ່ ມາຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 

ເວລາ 10 ໂມງ 00 ນາທີ ຈືີ່ ງມ ີທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ມາບອກ ນາງ ກິິີ່ ງ ວີ່າ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວີ່າງ ຕາຍແລວ້ຢ ີ່ນາຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງຊາບເລືີ່ ອງ. 
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ສິິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈິິງທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ              ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ             ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

 

ພ ເຂົາ ແສງທອງ                  ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ             ນາງ ໃສ ແຈ ີ່ງແຈງ້ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  

ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ 

ກອງເຕັກນກິອາຍາ         

                           ເລກທີ 41/ກຕອ 

                                                 ວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013 

ບດົສະຫ ຼຸບລາຍງານ 

(ຜນົກວດກາການຊນັນະສດູຊາກສບົຄນົຕາຍ) 
 

ຮຽນ: ທາ່ນຫວົໜາ້ຫອ້ງຕ  າຫ ວດ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

            ເລ່ືອງ: ລງົກວດກາຊາກສບົຄນົຕາຍ. 

 

- ອງີຕາມ ການລາຍງານຈາກ ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ  

ເຂດ ວາ່ ມຄີນົຕາຍຢູ່ຖຽງນາແຄມປ່າ ເຂດບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ; 

- ອງີຕາມ ການແຕງ່ຕ ັງ້ຂອງຫວົໜາ້ພະແນກ ສບືສວນ-ສອບສວນ ຄະດອີາຍາ ກອງບນັຊາການ 

   ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ຄ ັງ້ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013. 
 

ໄດແ້ຕງ່ຕ ັງ້ພະນກັງານລງົກວດກາສະຖານທ່ີເກດີເຫດມ ີດ ັງ່ນີ:້ 
 

 ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີລງົກວດກາສະຖານທ່ີເກດີເຫດມ:ີ 

1. ທາ່ນ ພຕັ ບວົລນົ ລດັຕະນະວງົ   ຄະນະພະແນກ ສບືສວນ-ສອບສວນ; 

2. ທາ່ນ ຮອ ອ  າໄອ ່ຫ ວງປາກດ ີ     ຄະນະພະແນກ ສບືສວນ-ສອບສວນ; 

3. ທາ່ນ ຮອ ຄ  າແທນ່ ວໄິລສກັ       ຮອງກອງເຕັກນກິອາຍາ ແຂວງ;   

4. ທາ່ນ ຮທ ອ  າພອນ ພາສສີມົບນູ       ວຊິາການກວດພິສດູ; 

5. ທາ່ນ ຮຕ ເພັດສະໝອນ ທິບພະສອນ      ວຊິາການກວດພິສດູ; 

6. ທາ່ນ ພທັ ຄ  າເພັດ ພມົມະຈກັ          ພະແນກນຕິເິວດ; 

7. ທາ່ນ ພຕັ ສຼຸກນັ ຄ  າສງົກາ               ພະແນກນຕິເິວດ;         

8. ທາ່ນ ຮອ ຈນັໄລ ດວງນອ້ຍ               ພະນກັງານສອບສວນ; 
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9. ທາ່ນ ຮອ ຈນັສະໝຼຸດ ພມົມະຈນັ            ພະນກັງານສອບສວນ. 

 ພາກສວ່ນທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມກວດກາຊນັນະສດູສະຖານທ່ີເກດີເຫດມ:ີ 

1. ທາ່ນ ພຕັ ຄ  າໃສ ໃຈພກັດ ີ           ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ;  

2. ທາ່ນ ພຕັ ຂວນັຕາ ແກວ້ວໄິລ             ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ;  

3. ທາ່ນ ຮອ ແກວ້ອຼຸດມົ ດວງໃຈ            ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ; 

4. ທາ່ນ ຮອ ຈະເລີນສກັ ຮຼຸງ່ເຮອືງ         ປກສ ກຼຸມ່ 04 ຫວ້ຍຊາຍ; 

5. ທາ່ນ ຮອ ສຼຸລິຍາ ວຽງແກວ້             ປກສ ກຼຸມ່ 04 ຫວ້ຍຊາຍ; 

6. ທາ່ນ ສຼຸບນິ ພມົມະວງົ                 ປກສ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ;          

7. ທາ່ນ ຄ  າຈນັ ບວົພນັທອງ             ປກສ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ; 

8. ທາ່ນ ສມົແພງ ແສງສະຫວາ່ງ             ລກູຊາຍ (ຜູຕ້າຍ); 

9. ທາ່ນ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ            ລກູສາວ (ຜູຕ້າຍ); 

10. ທາ່ນ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ          ລກູສາວ (ຜູຕ້າຍ). 

I. ຜນົຂອງການກວດກາຊນັນະສດູສະຖານທ່ີເກດີເຫດ 

- ໄດລ້ງົເຖິງສະຖານທ່ີເກີດເຫດໃນເວລາ 11 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 

ແລະ ສິນ້ສຼຸດລງົໃນວນັທີ 15 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັດຽວກນັ; 

- ຜາ່ນການກວດກາຊນັນະສດູສະຖານທ່ີເກດີເຫດຕວົຈງິເຫັນວາ່ ແມນ່ຢູແ່ຄມຖຽງນາແຄມປ່າ ເຂດ

ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;   

- ຜາ່ນການກວດກາຊາກສບົຕວົຈງິ ຮູວ້າ່ຜູຕ້າຍຊື່ ວາ່ ທ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍຼຸ 76 ປີ, 

ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈຼຸບນັ ແກງ້ກອກ, ໜ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ; 

ບນັດາຮອ່ງຮອຍຢູເ່ບື້ອງນອກຂອງຊາກສບົແມນ່ພບົເຫັນຄື: 

 ພາກສວ່ນຫວົ: ຢູແ່ຄມຕາເບືອ້ງຂວາ ແລະ ປາຍຄາງມຮີອຍໄໝ.້ 

 ພາກສວ່ນເລົາຄງີ: ຢູດ່າ້ນຫ ງັມຮີອຍໂປກໂພງຂອງຫ ງັທ ົ່ວຫ ງັ ແລະ ກ ົນ້. 

- ພບົເຫັນຮອ່ງຮອຍການຕ ່ ສູ ້ຢູຕ່າກາ້ແຄມໜອງນ  າ້ (ຮອ່ງຮອຍຢຽບຕາກາ້ມຼຸນ່); 

- ໄລຍະຫາ່ງລະຫວາ່ງຕາກາ້ບອ່ນມຮີອ່ງຮອຍການຕ ່ ສູໄ້ປຫາຖຽງນາ ແທກໄດປ້ະມານ 100 ແມດັ. 

II.  ບາງສະພາບທ່ີເກບັກ  າໄດໃ້ນສະຖານທ່ີເກດີເຫດ 

ອງີຕາມ ການເກບັກ  າຂ ມ້ນູຂອງເຈົ້າໜາ້ທ່ີ ແລະ ຄ  າໃຫກ້ານຂອງ ທາ້ວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ

, ອາຍຼຸ 27 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບ້ານຢູ່ປດັຈຼຸບນັ ແກງ້ກອກ, ໜ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈ  າພອນ, 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ວ່າ ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013, ເວລາ 8 ໂມງ 00 ນາທີ 

ຂາ້ພະເຈົ້າກບັເອື້ອຍຊື່  ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍຼຸ 44 ປີ. ໄດອ້ອກຈາກເຮອືນເພ່ືອມາດ  າ

ນາແຊງ ແລະ ເອົາເຂ້ົາມາສ ົ່ງໃຫພ້ ່  ເພາະພ ່ ມານອນຢູນ່າໄດ ້3-4 ວນັ ຈ ່ ງກບັເມອືເຮອືນເທ່ືອໜ ່ ງ

, ເມ ື່ອມາຮອດຖຽງນາແລວ້ບ ່ ເຫັນພ ່  ເອື້ອຍຈ ່ ງບອກໃຫ້ໄປຊອກຫາ ຂາ້ພະເຈົ້າກ ເລາະໄປຊອກ
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ທາງແຄມຫ້ວຍເບື້ອງ ບາ້ນ ຂາມເຖົ້າ, ຮອດເວລາ 8 ໂມງ 30 ນາທີ, ຈ ່ ງເຫັນພ ່ ນອນຢູ່ແຄມ

ຕາກາ້, ກ ເຂ້ົາໄປປຼຸກຄິດວາ່ພ ່ ນອນຫ ບັ ແຕສ່ຼຸດທ້າຍພ ່ ກ ຕາຍແລວ້. ຈາກນ ັນ້, ກ ໄດເ້ອີ້ນໃສເ່ອື້ອຍ

ໃຫມ້າເບິ່ ງແລວ້ກ ພາກນັຫາມເອົາພ ່ ມາຖຽງນາ.  

III.  ການສງັເກດຕີລາຄາຂອງເຈົ້າໜາ້ທ່ີ 

ຜາ່ນການລງົກວດກາສະຖານທ່ີເກດີເຫດ ແລະ ຊາກສບົເບື້ອງນອກຂອງຜູ້ຕາຍ ແລະ ການ

ເກບັຂ ມ້ນູຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ, ໂດຍອງີໃສໃ່ບສະຫ ຼຸບຕລີາຄານຕິເິວດຂອງພະແນກເຕັກນກິອາຍາ ກອງ

ບນັຊາການ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຕີລາຄາເບື້ອງຕ ົນ້ເຫັນວາ່ ສາເຫດຂອງການຕາຍ

ຂອງ ທ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ແມນ່ຕາຍຍອ້ນໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ຖກືຄາດຕະກ  າ), ຊ ່ ງເຫັນໄດ້

ຈາກສະພາບການແຂງຕວົຂອງຊາກສບົ ແລະ ຫ ກັການທາງນຕິິເວດ ເຫັນວາ່ ການເສັຍຊີວິດ

ແມນ່ເນື່ ອງຈາກໄຟຟ້າຊອ໋ດ ໃນເວລາປະມານ 1 ໂມງ 00 ນາທີ ຕອນເຊ້ົາ ຂອງວນັທີ 27 

ມງັກອນ 2013. 

- ຕ ່ ກບັເປ້ົາໝາຍທ່ີກະທ  າຜິດໃນຄ ັງ້ນີອ້າດແມນ່ກຼຸມ່ຫາປາກາງຄນືທ່ີມຄີນັຊອ໋ດມາຫາປາໃນຂອບ 

ເຂດບ ລິເວນນ ັນ້. 

IV.  ພາກສະເໜີ 

ຕ ່ ກບັລາຍຄະດີດ ັ່ງກາ່ວນີ້ ສະເໜີໃຫ້ຂ ັນ້ເທິງມຄີ  າເຫັນມອບໃຫ້ພາກສ່ວນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງສືບຕ ່

ຕດິຕາມນ  າຈບັຕວົເປ້ົາໝາຍມາດ  າເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ. 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈ ່ງສະຫ ຼຸບລາຍງານມາຍງັຂ ັນ້ເທິງຊາບ ເພ່ືອຂ ທິດຊີນ້  າພອ້ມທງັວທີິຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 

                                                       

ກອງເຕັກນກິອາຍາ         ພະນກັງານລາຍງານ 

 

 

ສຼຸລິນທອນ ດາວໃຕ ້      ເພັດສະໝອນ ທິບພະສອນ 

 

 

ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

 

 

ສມົບນູ ພນູສຼຸກ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິິິິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☒, ຜ ຖ້ກືສງົໄສ ☐, ຜ ຖ້ກືຫາ ☐, ພະຍານ ☐,  ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☐ 

 ຄ ັງ້ທີ I 
 

ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫ້ອງການ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ,  ເວລາ 9 ໂມງ 10 ນາທີ ຂອງວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013. ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ  

ສີໄພ ອະພິິສິິດ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ແກວ້ອດຸມົ ດວງໃຈ ຊ ັນ້ ຮອ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິິດຊອບ ສບືສວນ-ສອບສວນ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ  

ແລະ ທີ່ານ ບວົວນັ ຈນັທະລາດ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ ສງັກດັຢ ີ່ ປກສ 

ເມອືງ ຈາໍພອນ ຜ ບ້ນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ທ້າວ ຈອນນີ ້ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ53 ປີ, ອາຊີບ 

ກາໍມະກອນ, ເຊື້ອຊາດ ລາວ, ສນັຊາດ ລາວ, ສາສະໜາ ພດຸ, ລະດບັວດັທະນະທາໍ ມ ໍ6, ບາ້ນ

ເກດີ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 24, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

 ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸພໍີ່ : ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ (ຕ), ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, 

ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ,   

 ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸແມ ີ່: ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮືອນ, ອາຍຸ 69 ປີ, ອາຊີບ ແມ ີ່ເຮືອນ, ບາ້ນຢ ີ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17 ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ,   

   ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸເມັຍ: ນາງ ຕີ່າຍ, ອາຍຸ 38 ປີ, ອາຊີບ ແມ ີ່ເຮືອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ 

ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶ້ນຕວົຈິິງ, ສິິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິິນ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງ

ບກຸຄນົອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍເວ້ົາຄວາມຈິິງຕໍີ່ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ວີ່າ ໃນໄລຍະຜີ່ານມາຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນບໍີ່ ເຄີຍມຄີະດມີາກີ່ອນ. 

ແຕີ່ 10 ປີ ຫຼງັ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຮັດວຽກຢ ີ່ໂຮງງານຕດັຫຍິິບ, ຈາກນ ັນ້ ໄດອ້ອກມາປະກອບອາຊບີເປັນ

ກາໍມະກອນ. 
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ຖ/ຕ: ກີ່ອນພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າເສັຍຊີວິິດ ພໍີ່ ໄດຂ້າຍໜອງປາ 1 ໜອງ, ຂາຍເປັດ ແລະ ໄກີ່ ໄດ ້  

ເງ ິິນເທົີ່ າໃດແມ ີ່ນບໍີ່ ຮ ນ້າໍເພິິີ່ ນ, ການແບີ່ງປນັມ ນມຣໍະດກົ ອາ້ຍ, ເອື້ອຍ, ນອ້ງຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ ສີ່ວນ

ຫຼາຍແມ ີ່ນພໍໃຈແຕີ່ຍງັມບີາງຄນົທີີ່ ບໍີ່ ພໍໃຈ ໂດຍສະເພາະແມ ີ່ນຄອບຄວົຂອງ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ.  

ຖ/ຕ: ສີ່ວນນອ້ງເຂຍີຊືີ່  ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ  ຜວົຂອງ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ ກໄໍດລ້ງົ

ເຮອືນ ແຕີ່ການຫາຢ ີ່ຫາກິິນແມ ີ່ນຂຶນ້ກິິນນາໍເຮອືນພໍີ່ ເຖົາ້, ເຮັດນານາໍພໍີ່ ເຖົາ້ທກຸປີ. ຜີ່ານມາການຫາກິິນ

ກາງຄນືແມ ີ່ນ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ  ເຄຍີໄປກາ້ນປາຢ ີ່ນາ ໂດຍໃຊອ້ປຸະກອນຊອ໋ດປາທກຸຄ ັງ້. 

ຖ/ຕ: ກີ່ອນພໍໍີ່ ຈະເສັຍຊີວິິດ ຂາ້ພະເຈົ້າກໍບໍີ່ ຮ ກ້ານເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງອາ້ຍນອ້ງ ແຕີ່ລະຄນົເພາະວີ່າ

ຂາ້ພະເຈົາ້ໄປເປັນກາໍມະກອນກໍີ່ສາ້ງຢ ີ່ຕະຫຼາດດງົເຫັນ. 

ສິິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈິິງທກຸຢີ່າງ

ເຈົາ້ ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

 

  ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ      ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ           ຜ ບ້ນັທຶກ             ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

 

ສໄີພ ອະພິິສິິດ     ບວົວນັ ຈນັທະລາດ   ແກວ້ອດຸມົ ດວງໃຈ  ທາ້ວ ຈອນນີ ້ແສງສະຫວີ່າງ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໄສ ☐, ຜ ຖ້ກືຫາ ☐, ພະຍານ ☐,  ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☒ 

 ຄ ັງ້ທີ II 
  

ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ, ເວລາ 11 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013. ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ  

ສໄີພ ອະພິສິດ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສບືສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ ພະແນກສືບສວນ-ສອບ

ສວນ, ພ້ອມດວ້ຍ ທີ່ານ ຈນັໄລ ດວງນອ້ຍ, ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ້ເຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ຜ ້ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍ

ໃຫ້ການ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍຸ 27 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ເຊື້ອຊາດ ລາວ, ສນັຊາດ 

ລາວ, ສາສະໜາ ພດຸ, ລະດບັວດັທະນາທາໍ ມ ໍ1, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ໂທລະສບັ: 020 777 XX XXX. 

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸພໍີ່ : ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ (ຕາຍ), ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນ

ຢ ີ່ປດັຈບຸນັຢ ີ່ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.    

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກຸນແມ ີ່: ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮືອນ, ອາຍຸ 69 ປີ, ອາຊີບ ແມ ີ່ເຮືອນ, ບ້ານຢ ີ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 ໃນເບື້ອງຕ ົນ້, ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາປະມານ 8 ໂມງ 00 ນາທີ, ຂາ້ພະເຈົ້າໄດຂ້ີີ່

ລດົຈກັໄປນາກບັເອືອ້ຍຊືີ່ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ເມ ືີ່ອຮອດຖຽງນາແລວ້ບໍີ່ ເຫັນພໍີ່ , ເຂ້ົາກບໍໍີ່ ໄດໜ້ຶ້ງ, 

ເມ ືີ່ອບໍີ່ ເຫັນພໍີ່ ແລວ້ ຂາ້ພະເຈົ້າກໄໍປຊອກເບິີ່ ງຢ ີ່ແຄມນາເລາະໄປມາກເໍຫັນພໍີ່ ນອນຢ ີ່ແຄມຕາກາ້ ເມ ືີ່ອຂາ້

ພະເຈົ້າເຫັນພໍີ່ ແລວ້ຂາ້ພະເຈົ້າຄິດວີ່າພໍີ່ ນອນຫ້ິຼນ, ຈາກນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າກຍໍີ່າງໄປຫາແລວ້ເອີ້ນໃສີ່ວີ່າ ພໍີ່

ລກຸແມເ້ຈົາ້ນອນຫຍງັຢ ີ່ນີ ້ແລວ້ຂາ້ພະເຈົ້າກໄໍປຍ ຕ້ນົຕວົ ແລະ ບອກວີ່າລກຸໆ ເບິີ່ ງໄປເບິີ່ ງມາແມ ີ່ນພໍີ່ ຂາ້

ພະເຈົ້າຕາຍແລວ້ຈຶີ່ ງເອີ້ນໃສີ່ເອື້ອຍ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ຢ ີ່ຖຽງນາວີ່າ ເອື້ອຍ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ  
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ພໍີ່ ເຮົາຕາຍແລວ້, ຈາກນ ັນ້ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ຈຶີ່ ງແລີ່ນລງົມາແລວ້ຫາມພໍີ່ ຂຶ້ນມາໄວຖ້ຽງນາ 

ແລະ ຂາ້ພະເຈົາ້ກຂໍີີ່ ລດົໄປບອກແມ ີ່, ເອືອ້ຍ ແລະ ອາ້ຍ ລງົມານາ. 

ຖ/ຕ: ສະພາບເຄືີ່ ອງນຸີ່ງຂອງຜ ຕ້າຍແມ ີ່ນໂສງ້ເສືອ້ປຽກ, ນອນສະແຄງຢ ີ່ແຈຕາກາ້. 

- ສີ່ວນປືນແກບັ ແລະ ໂທລະສບັແມ ີ່ນປະໄວຢ້ ີ່ໜາ້ດນິໃກກ້ບັຜ ຕ້າຍ; 

- ຜີ່ານມາຂາ້ພະເຈົ້າຂໍຢ ັງ້ຢືນວີ່າ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ມໝ້ໍີຊອ໋ດປາໄວໃ້ນຄອບຄອງ, ການຫາ

ກນິແຕີ່ລະຄ ັງ້ເມ ືີ່ອມຄີນົດ ດໜອງແລວ້ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເອົາໝ້ໍໄປຊອ໋ດໂລດ; 

- ຜີ່ານມາພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າເຄີຍໄດເ້ວ້ົາໃຫ ້ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ (ລ ກເຂຍີ) ວີ່າເປັນຄນົຂີຄ້າ້ນ

ແລະ ກໄໍດຜິ້ດຖຽງກນັມາຕະຫຼອດ. 

ສິ້ນສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ

ເຈົາ້ ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

  

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ      ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ               ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

 

ສໄີພ ອະພິສດິ           ຈນັໄລ ດວງນອ້ຍ        ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໄສ ☐, ຜ ຖ້ກືຫາ ☐, ພະຍານ ☐,  ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☒ 

 ຄ ັງ້ທີ I 
 

ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນ

ນະເຂດ, ເວລາ 11 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013, ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນທີ່ານ 

ພ ເຂົາ ແສງທອງ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສບືສວນ-ສອບ

ສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ 

ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ47 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18,  

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.    

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 

ໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ມແີຕີ່ ທ້າວ ຄາໍດີ ແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະ 

ຫວີ່າງ ຕອນນ ັນ້ຍງັບວດເປັນພະຢ ີ່ ແລະ ກບັມາບາ້ນຕອນເວລາປະມານ 18 ໂມງ 00 ນາທີ ແລະ 

ພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າຜ ້ຕາຍໄດສ້ ັີ່ງຄວາມນາໍອາ້ຍເຂີຍຂາ້ພະເຈົ້າຊືີ່  ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ ວີ່າ ເຈັບທ້ອງ. 

ຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8 ໂມງ 00 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົາ້ກບັ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ 

ຜ ເ້ປັນນອ້ງຊາຍໄດພ້າກນັອອກໄປນາ ເພືີ່ ອຈະໄປດາໍນາ, ເມ ືີ່ອຂາ້ພະເຈົ້າອອກໄປຮອດຖຽງນາຂາ້ພະ

ເຈົ້າກໄໍດຂ້ຶນ້ໄປຖຽງນາແຕີ່ບໍີ່ ເຫັນພໍີ່ , ສີ່ວນນອ້ງຊາຍ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ ແມ ີ່ນໄດຍ້ີ່າງລງົໄປ

ນາກີ່ອນ ແລວ້ຜ ກ້ ີ່ຽວໄດຮ້ອ້ງມາບອກວີ່າພໍີ່ ຕາຍແລວ້, ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງໄດລ້ງົໄປບີ່ອນທີີ່ ນອ້ງຂາ້ພະເຈົ້າ

ຮອ້ງ, ຈຶີ່ງເຫັນພໍີ່ ນອນຕາຍຢ ີ່ເທິງຄນັນາ, ເຄືີ່ ອງທີີ່ ລາວນຸີ່ງແມ ີ່ນຖິມ້ຢ ີ່ໃນຕາກາ້ແບບຖກືຢຽບຫຍໍີ່ າໃສີ່ກນັ, 

ສີ່ວນໂທລະສບັແມ ີ່ນຖິມ້ຢ ີ່ກບັປືນຢ ີ່ເທິງຫວົບີ່ອນທີີ່ ພໍີ່ ນອນຕາຍຢ ີ່, ຫ ງັຈາກນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າກອໍ  ມ້ເອົາພໍີ່ ມາ

ຂາ້ງຖຽງນາ ແລວ້ກໄໍດເ້ອົານ ໍາ້ມາລາ້ງຂີຕ້ມົອອກຈາກແຂນເບື້ອງຊາ້ຍ ແລະ ຂາຂອງລາວ. ຈາກນ ັນ້, 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງບອກນອ້ງຊາຍມາຮອ້ງຄນົຢ ີ່ໃນບາ້ນ. 
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ສິ້ນສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ          ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ         ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

 ພ ເຂົາ ແສງທອງ         ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ        ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໄສ ☐, ຜ ຖ້ກືຫາ ☐, ພະຍານ ☒,  ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☐ 

 ຄ ັງ້ທີ I 
 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ, ເວລາ 14 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013. ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ    

ຈນັໄລ ດວງນອ້ຍ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສຶບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-

ສອບສວນ ພ້ອມດວ້ຍ ທີ່ານ ຄາໍພ  ສີຫາລາດ ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ້ເຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍ

ໃຫ້ການ ທ້າວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍຸ 42 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ເຊື້ອຊາດ ລາວ,    

ສນັຊາດ ລາວ, ສາສະໜາ ພດຸ, ລະດບັວດັທະນາທາໍ ມ ໍ3, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ໂທລະສບັ: 020 96 XXX XXX    

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸພໍີ່ : ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ (ຕ), ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, 

ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;   

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກຸນແມ ີ່: ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮືອນ, ອາຍຸ 69 ປີ, ອາຊີບ ແມ ີ່ເຮືອນ, ບ້ານຢ ີ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ; 

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸເມັຍ: ນາງ ບວົໄລ ຄາໍແກວ້, ອາຍຸ 37 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບ້ານຢ ີ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 
 

 ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານຄວາມຈງິຕໍີ່ ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ວີ່າ ຂາ້ພະເຈົ້າມອີາ້ຍ, ເອື້ອຍ, ນອ້ງຮີ່ວມກນັທງັ   

ໝດົ 9 ຄນົ, ຍິງ 5 ຄນົ. ນອ້ງຊາຍຫຼາ້ ຊືີ່  ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ ຜ ກ້ ີ່ຽວເຄີຍບວດ ແລະ ໄດ້

ສິກອອກຈາກວດັວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013. ມືຕໍ້ີ່ ມາ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ ກໄໍດອ້ອກເມອືນາ  

ຫາພໍີ່ ກໄໍດພ້ບົພໍີ່ ເສັຍຊວີດິ. ອາ້ຍ, ເອືອ້ຍ ແລະ ນອ້ງຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ມລີາຍຊືີ່ ດ ັີ່ງນີ:້ 
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1. ທ້າວ ຈ ີ່ອນນີ ້ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ53 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ຊືີ່

ແລະ ນາມສະກນຸເມຍັ ນາງ ໄກີ່. 

2. ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ50 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ,

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸຜວົ ທາ້ວ ຄາໍແພງ ສວີໄິລ. 

3. ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ47 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ (ໂສດ). 

4. ທາ້ວ ສມົແພງ  ແສງສະຫວີ່າງ (ຂາ້ພະເຈົາ້ເອງ). 

5. ທ້າວ ຄາໍດີ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ40 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົ້າ, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸເມຍັ ນາງ ກິີ່ ງ. 

6. ນາງ ຈນັທະນາ ແສງສະຫວີ່າງ , ອາຍ ຸ38 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ຜວົເປັນຄນົໄທ, ອາຍ ຸ50 ປີ. 

7. ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ34 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸຜວົ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ, ອາຍ ຸ

37 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ. 

8. ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ31 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຫຼກັ 35, ເມອືງ 

ໄກສອນພມົວຫິານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸຜວົ ທາ້ວ ໄມ ອາຍ ຸ32 ປີ. 

9. ທາ້ວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ຢ ີ່ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ

, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຖ/ຕ: ກີ່ອນພໍີ່ ຈະຖກືຄາດຕະກາໍນີແ້ມ ີ່ນເພິີ່ ນໄດແ້ບີ່ງປນັມ ນມຣໍະດກົໃຫແ້ກີ່ລ ກໝດົແລວ້, ພວກລ ກ

ສີ່ວນຫຼາຍແມ ີ່ນພໍໃຈຕໍີ່ ການແບີ່ງມ ນມຣໍະດກົຂອງພໍີ່ ແມ ີ່ ມແີຕີ່ ນ. ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ (ລ ກສາວ) ແລະ 

ທ. ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຜວົຂອງ ນ. ຕຸຍ້ ແມ ີ່ນບໍີ່ ພໍໃຈ ເນືີ່ ອງຈາກວີ່າ ພວກກີ່ຽວເປັນຜ ເ້ບິີ່ ງແຍງດ ແລພໍີ່

ແມ ີ່ ສີ່ວນພໍີ່ ແມ ີ່ນເພິີ່ ນໄດນ້ອນຢ ີ່ນາມາໄດຫຼ້າຍປີແລວ້, ບາງເທືີ່ ອ 3-4 ວນັຈຶີ່ງໄດເ້ຂ້ົາບາ້ນເທືີ່ ອໜຶີ່ ງ. 

ຖ/ຕ: ໃນຄອບຄວົເອື້ອຍ, ອາ້ຍ, ນອ້ງຂອງຂາ້ພະເຈົ້ານີ ້ຜີ່ານມາມແີຕີ່ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ 

ເຄີຍມເີຄືີ່ ອງຊອ໋ດປາ ແລະ ເຄີຍເຫັນຜ ້ກ ີ່ຽວເອົາໄປຊອ໋ດປາເລ້ືອຍໆ, ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013  

ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ໄດມ້າບອກຂາ້ພະເຈົ້າວີ່າໃຫໄ້ປຜ ກແຂນເອົາ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ 

ນອ້ງຊາຍທີີ່ ສິກອອກຈາກວດັ, ແຕີ່ຂາ້ພະເຈົ້າບໍີ່ ໄດໄ້ປຍອ້ນຄາວຽກ ຮອດຕອນແລງຈຶີ່ ງກບັມາເຮືອນ. 

ເວລາປະມານ 23 ໂມງປາຍ ຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ຫັນ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ກບັເຂ້ົາມາເຮອືນ ປະມານ 

20 ນາທີ ກເໍຫັນຜ ກ້ ີ່ຽວຂີີ່ ລດົຈກັອອກໄປ.   
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ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ         ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ             ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

   

 ຈນັໄລ ດວງນອ້ຍ    ຄາໍພ  ສຫີາລາ       ທາ້ວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິິິິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 
 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໄສ ☐, ຜ ຖ້ກືຫາ ☐, ພະຍານ ☒,  ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☐ 

 ຄ ັງ້ທີ I 
 

ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ,  

ເວລາ 16 ໂມງ 25 ນາທີ ຂອງວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013 ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ ພ ເຂົາ  

ແສງທອງ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ 

ພ້ອມດວ້ຍ ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ້ເຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫ້ການ   

ທ້າວ ຄາໍດ ີດາໍດ,ີ ອາຍ ຸ34 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ (ຫວົໜາ້ກຸີ່ມ 1 ເປັນຫວົໜາ້ຂອງ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ). 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈິິງ, ສິິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 
  

ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 16 ໂມງ 00 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນໄດໄ້ປເຮັດວຽກຢ ີ່

ໂຮງງານເບຍ, ເວລາຂາ້ພະເຈົ້າໄປແມ ີ່ນໄດເ້ຫັນ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເຂ້ົາໄປພອ້ມດຽວກນັກບັ

ຂາ້ພະເຈົ້າ ແລວ້ພວກຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນໄດເ້ຮັດວຽກຈນົຮອດເວລາ 23 ໂມງ 00 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງ

ໄດອ້ອກມາພ້ອມກນັກບັ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ, ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງຂີີ່ ລດົກບັບາ້ນເລີຍ, ສີ່ວນ ທ້າວ  

ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ໄປໃສແມ ີ່ນຂາ້ພະເຈົາ້ບໍີ່ ຮ .້ 

ສິິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈິິງທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 
 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ              ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ              ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

ພ ເຂົາ ແສງທອງ     ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ        ທາ້ວ ຄາໍດ ີດາໍດ ີ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໃສ ☒, ຜ ຖ້ກືຫາ ☐, ພະຍານ ☐, ຜ ຮ້  ເ້ຫັນເຫດການ ☐  

ຄ ັງ້ທີ I 
 

 ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ກອງຄະດ ີເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ເວລາ 

11 ໂມງ 15 ນາທີ ຂອງວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013, ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ ສີໄພ ອະພິສ,ິ ຊ ັນ້ ຮອ

, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ, ພ້ອມດວ້ຍ ທີ່ານ 

ແກວ້ອດຸມົ ດວງໃຈ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບຂີ່າວອາຍາ ແລະ ທີ່ານ ອດຸມົ ພກັດ,ີ ຊ ັນ້ ສິບ

ເອກ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ອາຊບີ 

ກາໍມະກອນ, ເຊືອ້ຊາດ ລາວ, ສນັຊາດ ລາວ, ສາສະໜາ ພດຸ, ລະດບັວດັທະນາທາໍ ມ ໍ6, ບາ້ນເກດີ 

ຊະນະຄາມກາງ, ເມອືງ ສະນະຄາມ, ແຂວງ ວຽງຈນັ ,ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18,     

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

  ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກມຸພໍີ່ : ທາ້ວ ຕາ (ຕ).  

 ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກມຸແມ ີ່: ນາງ ວຽງ (ຕ).   

 ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກມຸເມຍັ: ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ34 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຜີ່ານມາຂາ້ພະເຈົ້າເຄີຍຕອ້ງໂທດ 1 ເທືີ່ ອ, ຂໍ້ຫາ ລກັຊບັ, ສະຖານທີີ່ ກກັຂງັ ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   
 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 
 

ຖ/ຕ: ຜີ່ານມາຂາ້ພະເຈົາ້ກເໍປັນທະຫານສງັກດັຢ ີ່ກອງບນັຊາການທະຫານ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ຂາ້ເຂ້ົາການປະຕວິດັແຕີ່ປີ 1985-2011 ລາຍລະອຽດລຸີ່ມນີ:້ 

- ປີ 1985-1995 ສງັກດັຢ ີ່ກອງບນັຊາການທະຫານ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;  

- ປີ 1995-1996 ຍາ້ຍກມົກອງມາສງັກດັຢ ີ່ເມອືງ ສອງຄອນ; 

- ປີ 1996-2001 ສງັກດັຢ ີ່ເມອືງ ໄຊພ ທອງ; 

Copyright by JICACopyright by JICA



ເອກກະສານທີ 13 

 
 

- ປີ 2001-2011 ສງັກດັຢ ີ່ທະຫານ ເມອືງ ໄກສອນພມົວຫິານ.  

- ປີ 2011-2012 ອອກທະຫານດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈຍອ້ນສາເຫດຫຍຸງ້ຍາກຄອບຄວົ. 

ຖ/ຕ: ຂາ້ພະເຈົ້າໄດສ້າ້ງຄອບຄວົກບັ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ ແຕີ່ປີ 2000 ຈນົເຖງິປດັຈບຸນັ, 

ໄດລ້ ກນາໍກນັ 2 ຄນົ, ຊາຍ 2 ຄນົ, ຂາ້ພະເຈົາ້ອອກການແຕີ່ປີ 2011. 

ຖ/ຕ: ຜີ່ານມາຂາ້ພະເຈົ້າບໍີ່ ເຄີຍໄປເຮັດກາໍມະກອນຢ ີ່ທາງໃດ, ມແີຕີ່ເຮັດນາກນິເຂ້ົາ ການເຮັດນາ

ແມ ີ່ນຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ຮັດນາກບັພໍີ່ ເຖົາ້ຫາລຽ້ງຄອບຄວົ ເຮັດນານາໍກນັແມ ີ່ນມນີອ້ງສາວເມຍັຊືີ່ ນາງ ອວ້ນ 

ແສງສະຫວີ່າງ ພໍີ່ ເຖົາ້ ແລະ ຂາ້ພະເຈົ້າເຮັດນາໍກນັ. ພາຍຫ ງັໄດກ້ ີ່ຽວເຂ້ົາສາໍເລັດແລວ້ (ເອົາເຂ້ົາມາ

ເຮອືນ) ພໍີ່ ເຖົາ້ບໍີ່ ໄດແ້ບີ່ງປນັໃຫໃ້ຜມແີຕີ່ສເີປັນເຂ້ົາສານແລວ້ກໄໍດໜ້ຶ້ງກນິນາໍກນັ (ກນິເຂ້ົາພາດຽວກນັ). 

ຖ/ຕ: ວນັທີ 20 ມງັກອນ 2013 ກງົກບັວນັອາທິດ ໄດມ້ລີງຸຊືີ່ ທ້າວ ຄາໍດ ີ ໄດໄ້ປຊືໜ້ອງປາກບັ

ຕ ໄ້ພບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. ພາຍຫ ງັຊືແ້ລວ້ກເໍອົາຈກັມາດ ດນ ໍາ້

ໃນໜອງຫ ງັຈາກດ ດແຫ້ງແລວ້ ທ້າວ ຄາໍດ ີກເໍກບັເອົາປາໝດົ, ແລວ້ຂາ້ພະເຈົ້າກເໍອົາໝ້ໍຊອ໋ດປາລງົ

ໄປຊອ໋ດຢ ີ່ໃນບໍລິເວນໜອງປາດ ັີ່ງກ ີ່າວ ກໄໍດອ້ີ່ຽນ 1 ໂຕໜກັປະມານໜຶີ່ ງກໂິລສີ່ວນປາແມ ີ່ນບໍີ່ ໄດຈ້ກັ

ໂຕ. 

ຖ/ຕ: ການໄປຊອ໋ດປາໃນຄ ັງ້ນີແ້ມ ີ່ນຂາ້ພະເຈົາ້ເລີກວຽກຢ ີ່ໂຮງງານເບຍເວລາ 16 ໂມງ 00 ນາທີ 

ພາຍຫ ງັເລີກວຽກມາຮອດເຮືອນແລວ້ຂາ້ພະເຈົ້າກເໍອົາໝ້ໍຊອ໋ດລງົໄປຊອ໋ດປາຢ ີ່ໜອງປາໂລດ. ໄລຍະ

ຜີ່ານມາຂາ້ພະເຈົ້າກເໍຄີຍຊອ໋ດປາຢ ີ່ເຂດນາຂອງພໍີ່ ເຖົາ້, ພາຍຫ ງັໄປຊອ໋ດມາເຮືອນແລວ້ມນີອ້ງຊາຍຊືີ່ 

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ຊຶີ່ ງເປັນນອ້ງເມຍັເອົາມຽ້ນໄວ.້ 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

  ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ     ພະນກັງານບນັທຶກ        ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ        ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

    ສໄີພ ອະພິສດິ      ແກວ້ອດຸມົ ດວງໃຈ       ອດຸມົ ພກັດ ີ   ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ

      

 

 

Copyright by JICACopyright by JICA



ເອກກະສານທີ 14 

 
 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໃສ ☒, ຜ ຖ້ກືຫາ ☐, ພະຍານ ☐, ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☐ ຄ ັງ້ທີ 

III 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ, ເວລາ 13 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ ພ ເຂົາ 

ແສງທອງ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ 

ພອ້ມດວ້ຍທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ້ເຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫ້ການ ທ້າວ  

ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 

ຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນໄດໄ້ປເກອືເຂ້ົາໝາຢ ີ່ຖຽງນາບີ່ອນທີີ່  ພໍີ່  ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຕາຍ ຂາ້ພະເຈົ້າ

ແມ ີ່ນໄດອ້ອກໄປກບັຫ ານຊາຍຊືີ່  ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ, ອາຍ ຸ20 ປີ ແລວ້ຂາ້ພະເຈົ້າກໄໍດເ້ອົາໝ້ໍຊອ໋ດ

ປາຢ ີ່ຖຽງນາເຂ້ົາມາມຽ້ນໄວກ້ອ້ງຕາລີ່າງເຮືອນຂອງ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ຜ ້ເປັນລ ກຂອງ ນາງ ອາລີ 

ແສງສະຫວີ່າງ (ສີ່ວນໝ້ໍຊອ໋ດແມ ີ່ນຂອງ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຜ ເ້ປັນອາ້ຍເຂຍີ) ຂາ້ພະເຈົ້າອອກ

ໄປເອົາໝ້ໍຊອ໋ດ ແມ ີ່ນວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013. 

 ໃນວນັທີ 25 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 20 ໂມງ 00 ນາທີ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂທຫາ ທ້າວ ວນັດ ີ   

ຄາໍສະອອນ ວີ່າ ຢາກສິກ ແຕີ່ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຖາມວີ່າບອກພໍີ່ ລະຫວາ, ຂາ້ພະເຈົ້າຕອບວີ່າ

ບອກແຕີ່ແມ ີ່, ຕກົມາຮອດເວລາ 2 ໂມງ 00 ນາທີ ຕອນເຊ້ົາ ຂອງວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013    

ຂາ້ພະເຈົ້າໄດໂ້ທບອກອີກເທືີ່ ອໜຶີ່ ງວີ່າໃຫອ້ອກມາຮບັ, ແລວ້ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຈຶີ່ງມາຮບັຂາ້ພະ

ເຈົາ້ຢ ີ່ວດັບາ້ນ ສະຄນຶ ຈາກນ ັນ້ກກໍບັເມອືພອ້ມກນັ, ແລວ້ກບັມາມດັແຂນຢ ີ່ບາ້ນ ຕາແຫ ວ, ບາ້ນ ຂອງ

ແມ ີ່ປ້າ ອາໄລ ໄຊວຫິານ.  ຫ ງັຈາກນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ກກໍບັເຮອືນແລວ້ ນອນພກັຜີ່ອນ. 
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ຖ/ຕ: ຂາ້ພະເຈົ້າອອກໄປເອົາອປຸະກອນຊອ໋ດປາ ເວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັທີ 31      

ມງັກອນ 2013 ຊຶີ່ ງເປັນເຫ ັກ 2 ແງ ີ່ມ, ປາຍກວາ້ງປະມານ 12 ຊງັຕແີມດັ. 

ຖ/ຕ: ປືນແກບັທີີ່ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ພບົເຫັນນ ັນ້ ແມ ີ່ນປືນຂອງພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້. 

ຖ/ຕ: ໃນເວລາຂາ້ພະເຈົາ້ໄປເອົາໝ້ໍຊອ໋ດປາຢ ີ່ຖຽງນາ, ເຫ ັກທີີ່ ຕໍີ່ ກບັໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາແມ ີ່ນບໍີ່ ເຫັນບໍີ່ ຮ ວ້ ີ່າ

ຢ ີ່ໃສຂາ້ພະເຈົາ້ເຫັນແຕີ່ໝ້ໍໄຟກບັສາຍໄຟ. 

ຖ/ຕ: ເວລາຂາ້ພະເຈົ້າຈະເອົາໝ້ໍໄຟເຂ້ົາມາໄວໃ້ນບາ້ນຂາ້ພະເຈົ້າ ແມ ີ່ນຢ້ານເຈົ້າໜ້າທີີ່  ແລະ ຄນົ

ອືີ່ ນຮ ຈ້ກັ, ເນືີ່ ອງຈາກຢ້ານຜິດລະບຽບກດົໝາຍ ຈຶີ່ ງໄດເ້ອົາໝ້ໍໄຟໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວໃສີ່ເປົາແລວ້ເອົາໄປເ

ຊືີ່ ອງໄວເ້ຮອືນຂອງ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ຢ ີ່ກອ້ງຕາລີ່າງເຮອືນ. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ     ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ            ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

ພ ເຂົາ ແສງທອງ    ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ              ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ          
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໄສ ☐, ຜ ຖ້ກືຫາ ☒, ພະຍານ ☐,  ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☐ 

 ຄ ັງ້ທີ I 

  

ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ກອງຄະດີ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ເວລາ 14 ໂມງ 35 ນາທີ 

ຂອງວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013. ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ ແກວ້ອດຸມົ ດວງໃຈ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່

ຮບັຜິດຊອບ ສຶບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ສໄີພ ອະພິສິດ 

ຊ ັນ້ ຮອ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ

, ອາຍ ຸ34 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ເຊື້ອຊາດ ລາວ, ສນັຊາດ ລາວ, ສາສະໜາ ພດຸລະດບັວດັທະນາ

ທາໍ ມໍ 1, ບ້ານຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, 

ໂທລະສບັ: 020 98XX XXXX. 

- ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກນຸພໍີ່ : ທາ້ວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ (ຕ), ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ,  

ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;  

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸແມ ີ່: ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ, ອາຍ ຸ69 ປີ, ອາຊບີ ແມ ີ່ເຮອືນ, ບາ້ນຢ ີ່ 

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;   

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸຜວົ: ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

  

ຖ/ຕ: ກີ່ອນພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າເສັຍຊວີດິຜວົຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ ບໍີ່ ໄດໄ້ປຫາກນິກາງຄືນເພາະວີ່າຜວົເຮັດວຽກ

ກາງຄນື ແຕີ່ 16 ໂມງ 00 ນາທີ - 23 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013. 
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ຖ/ຕ: ຜີ່ານມາຜວົຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ເຄຍີເອົາໝ້ໍຊອ໋ດໄປຊອ໋ດປາຢ ີ່ເຂດນາຂອງພໍີ່ . 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ  ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ    ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

 

 ແກວ້ອດຸມົ ດວງໃຈ              ສໄີພ ອະພິສດິ    ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 
 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໄສ ☒, ຜ ຖ້ກືຫາ ☐, ພະຍານ ☐,  ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☐ 

 ຄ ັງ້ທີ I 

 

ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫ້ອງການບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັເຂດ 

ເວລາ 19 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013, ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ ພ ເຂົາ ແສງທອງ, 

ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ພ້ອມດວ້ຍ 

ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ, 

ອາຍ ຸ20 ປີ, ອາຊບິ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົອືີ່ ນ 

ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 
  

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານຕາມຄວາມເປັນຈງິວີ່າ ຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນໄດອ້ອກໄປນາໍອາ້ຍຊືີ່  ທ້າວ ສີວນັ ແສງ

ສະຫວີ່າງ ເພືີ່ ອຈະໄປເກອືເຂ້ົາໝາ ແລວ້ຂາ້ພະເຈົ້າໄດລ້ອກເອົາເຫ ັກຊອ໋ດປາອອກ ເນືີ່ ອງຈາກວີ່າ ຢ້ານ

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ຮ ວ້ ີ່າພີີ່ ນອ້ງຂາ້ກນັເອງ. 

ຖ/ຕ: ຫ ງັຈາກພໍີ່ ຕ ຕ້າຍໄດມ້ ີທາ້ວ ສມົແພງ, ທາ້ວ ບນຸ, ພໍີ່  ຄາໍໃສ ແລະ ຂາ້ພະເຈົາ້ເອງ. 

ຖ/ຕ: ມ ືທີ້ສອງ ແມ ີ່ນມນີາ້ ບີ່າວ ສມົແພງ ແລະ ນາ້ບີ່າວ ຄາໍດ ີພອ້ມດວ້ຍຂາ້ພະເຈົາ້ເອງ. 

ຖ/ຕ: ສີ່ວນວີ່າເຫ ັກຊອ໋ດປາທີີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າລອກອອກນ ັນ້ ແມ ີ່ນອາ້ຍ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ ບອກໃຫ້

ຂາ້ພະເຈົ້າລອກອອກແລວ້ເອົາໄປໄວບ້າ້ນ ແຕີ່ເຫ ັກຊອ໋ດນ ັນ້ແມ ີ່ນຂາ້ພະເຈົ້າເອົາປະໄວຢ້ ີ່ຖຽງນາຢ ີ່ແຖວຕ ົນ້

ດ ີ່ຂາ້ງໆຖຽງນາ. 

ຖ/ຕ: ມ ືເ້ກັບກະດ ກພໍີ່ ຕ ໄ້ດມ້ ີນາ້ບີ່າວ ຄາໍດີ ແລະ ອາ້ຍ ສີວນັ ໄດຕ້ີກນັຍອ້ນໃຊ ້ອາ້ຍ ສີວນັ ເອົາ

ຊວ້ນບໍີ່ ໄດຈ້ຶີ່ງໄດຕ້ກີນັ. 
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ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ ເຈົ້າ

ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 
 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ       ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ      ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

 

       ພ ເຂົາ ແສງທອງ          ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ             ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ   
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ  

                                                          

ບດົບນັທຶກຂອງກາງຄະດ ີ

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012; 

- ອີງຕາມ ຄາໍໃຫ້ການຂອງ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ, ອາຍຸ 20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊີບ ກາໍ

ມະກອນ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 18, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

 

ໃນວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013, ເວລາ 20:00 ໂມງ ເຈົ້າໜ້າທ່ີສືບສວນ-ສອບສວນ ທ່ານ ພ ເຂົາ 

ແສງທອງ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທ່ີຮບັຜິດຊອບສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ, 

ທາ່ນ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ພອ້ມດວ້ຍນາຍບາ້ນ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ. 

ໄດລ້ງົໄປສະຖານທ່ີ ບ່ອນເກັບມຽ້ນຂອງກາງ ຢ ່ເຮືອນຂອງ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ຊຶ່ ງມໝ້ໍີໄຟ 

ຊະນດິ GS ຂະໜາດ 12 V, ຈາໍນວນ 1 ໜວ່ຍ ແລະ ໝ້ໍເພ່ີມໄຟ ຈາໍນວນ 1 ໜວ່ຍ. 

ໄດໄ້ປເອົາເຫ ັກແງມ່ ລກັສະນ ັນ້ເປັນໂຕ Y ມຂີະໜາດຄວາມກວ້າງຂອງປາຍແມນ່ 12 cm

ຈາໍນວນ 1 ອນັ, ຢ ຂ່າ້ງຕ ົນ້ໄມດ້ ໃ່ກກ້ບັຖຽງນາບອ່ນເກດີເຫດ.  

ໄດຖ້າ່ຍຮ ບໄວເ້ປັນຫ ກັຖານ 

ສິນ້ສດຸການລງົເກບັຂໍມ ນຫ ກັຖານ ໃນເວລາ 21:00 ໂມງ  

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈື່ງເຮັດບດົບນັທຶກໄວເ້ປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົ້າໜາ້ທ່ີສືບສວນ           ຜ ບ້ນັທຶກ                   ຜ ເ້ຂ້ົາຮວ່ມ 

 

 

   ພ ເຂົາ ແສງທອງ    ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ             ນາຍບາ້ນ   

                                                     ທ ສຈີນັ ສວີໄິລ 

                                                     ທ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ 
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 ໃບຕດິຕາມການເຂ ົ້າ - ອອກວຽກ 

ຂອງພະນກັງານບໍລສິດັເບຍ 

 

ວນັ, ເດອືນ, ປີ ຊືື່  ແລະ ນາມສະກນຸ ເວລາເຂ ົ້າ ເວລາອອກ ລາຍເຊັນ 

26/1/2013 ທ. ລດັສະໝີ 16:00 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ພຄູາໍ 16:00 ມ 12:31 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ລາໍພຽນ 16:00 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ໃຈສະຫວນັ 16:00 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ອກັສອນ 16:00 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ຄາໍພ ູ 16:00 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ວລິດັ 16:00 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ທອງສະຫວນັ  16:00 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ພ ມມ ີ 16:00 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ວຽງແກົ້ວ 16:00 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ວນັດ ີຄາໍສະອອນ 16:00 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ)  

 ທ. ພດຸທະກອນ 16:20 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ຄາໍພ ູ 16:20 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ໂພເງນິ 16:20 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ສລິຸມດັ 16:15 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ວລິະຍດຸ 16:10 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ມດື 16:20 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ບນຸເລີດ 16:20 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ບນຸລ ໍົ້າ 15:40 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ຈນັສະໝອນ 16:20 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ວ  ງໄຊ 16:10 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ມະໂນທາໍ 16:10 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ບນຸດ ີ 16:10 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ອານສຸອນ 16:00 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 

 ທ. ລອງ 16:00 ມ 23:00 ມ (ເຊັນ) 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

ກອງສບືສວນຄະດອີາຍາ                                         ເລກທີ 63/ປກສ.ຈພ 

                                                    ວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 

 

ບດົລາຍງານຄະດ ີ

             

ຮຽນ: ທາ່ນຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

      ເລ່ືອງ: ລາຍງານຄະດເີລ່ືອງມຄີນົພບົຊາກສບົຄນົຕາຍຢ ບ່າ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ             

      ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013. 

 

- ອງີໃສ ່ທິດຊີນ້າໍຂອງຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ; 

- ອງິໃສ ່ຂໍຕ້ກົລງົແຕງ່ຕ ັງ້ຂອງຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ຄ ັງ້ວນັທີ 28  

      ມງັກອນ 2013.  

ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013, ເວລາ 9 ໂມງ 00 ນາທີ ໄດມ້ພີະນກັງານສືບສວນ-ສອບສວນ 

ລງົກວດກາສະຖານທ່ີເກດີເຫດ ເພ່ືອເກບັກາໍຂໍມ້  ນຫ ກັຖານຕາ່ງໆ ແລະ ບກຸຄນົທ່ີມສີາຍພວົພນັກບັຜ ທ່ີ້

ເສັຍຊວີດິ. 

 ການລງົກວດກາສະຖານທ່ີເກດີເຫດ 

ໃນຄ ັງ້ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາປະມານ 9 ໂມງ 00 ນາທີ ທາງເຈົ້າໜາ້ທ່ີເຮົາໄດຮ້ບັ

ແຈງ້ວາ່ ມຄີນົຕາຍຢ ທ່ ົ່ງນາບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ ຈ ່ງລງົໄປກວດສະຖານທ່ີເກດີເຫດຮວ່ມ

ກບັກອງເຕັກນກິອາຍາ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ພບົວາ່ ຜ ຕ້າຍຊື່  ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ, 

ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາ ຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ.  

ຜາ່ນການຊນັນະສ ດຊາກສບົພບົບາດແຜໄຟໄໝຢ້ ຕ່າເບືອ້ງຂວາ ແລະ ຄາງຂອງຜ ເ້ສັຍຊວິດິ, ໄດ້

ກວດເບິ່ ງດາ້ນຫ ງັຂອງຜ ທ່ີ້ເສັຍຊວີດິໄດພ້ບົໜງັຖະເຫ ີກ (ໂພງ).  

ສງັເກດຕີລາຄາຊາກສບົເຫັນວາ່ຖກືໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ຖກືຄາດຕະກາໍ) ອີງໃສຜ່ນົຂອງຊນັນະສ ດຂອງ

ກອງເຕັກນກິອາຍາ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ສະບບັລງົວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013. 
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 ໄດສ້ອບຖາມບກຸຄນົທ່ີໄດພ້ບົເຫັນຊາກສບົຜ ຕ້າຍກອ່ນໝ  ່ຄື: 

1. ທ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17, ເມອືງ ຈາໍ

ພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ (ເປັນລ ກຂອງຜ ຕ້າຍ) ໄດໃ້ຫ້ການວາ່ ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 

ເວລາ  8 ໂມງ 00 ນາທີ ຜ ກ້ຽ່ວໄດອ້ອກໄປນາຫາພ່ໍ ໂດຍຂີ່ ລດົຈກັອອກໄປກບັເອື້ອຍຊື່ ນາງ ອວ້ນ 

ແສງສະຫວາ່ງ ເມ ື່ອໄປຮອດຖຽງນາແຕບ່ໍ່ເຫັນພ່ໍຈ ່ ງໄດພ້າກນັຊອກຫາ, ຈນົໄປພບົພ່ໍນອນຢ ແ່ຄມຕາກາ້ 

ໃນເວລາ 8 ໂມງ 30 ນາທີ, ເບື້ອງຕ ົນ້ຜ ກ້ຽ່ວຄິດວາ່ພ່ໍນອນຫ ິ້ນຈ ່ ງຢາ່ງໄປເບິ່ ງແລວ້ເອີ້ນໃສພ່ໍ່ວາ່ ລກຸ

ແມເ້ຈົ້ານອນຫຍງັຢ ່ຫ ັນ້ ຜ ້ກຽ່ວຈ ່ ງເຂ້ົາໄປຍ ຕ້ວົພ່ໍປະກດົວາ່ ຕວົຂອງພ່ໍແຂງແລ້ວຈ ່ ງຊາບວາ່ພ່ໍຕາຍ 

ແລະ ໄດເ້ອີນ້ໃສ ່ນາງ ອວ້ນ ແສງສະ ຫວາ່ງ ຜ ເ້ປັນເອືອ້ຍ ຢ ຖ່ຽງນາວາ່ ເອືອ້ຍ ອວ້ນ ພ່ໍຕາຍແລວ້. 

ຈາກນ ັນ້ຜ ກ້ຽ່ວກບັເອື້ອຍຈ ່ ງຫາມເອົາຊາກສບົພ່ໍຂ ນ້ຖຽງນາ, ຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ ງຂີ່ ລດົເຂ້ົາໄປໃນບາ້ນແລວ້ບອກ

ແມ ່ແລະ ເອືອ້ຍ, ອາ້ຍໄປເບິ່ ງພ່ໍຢ ນ່າ. 

2. ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍ ຸ47 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜ່

ວຍ 18, ເມອືງ ຈາໍພອນ (ລ ກຂອງຜ ້ຕາຍ) ໃຫ້ການວ່າ ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ

ປະມານ 8 ໂມງ 00 ນາທີ ຜ ກ້ຽ່ວໄດໄ້ປນາກບັ ທາ້ວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຜ ເ້ປັນນອ້ງຊາຍ ຈດຸປະ

ສງົເພ່ືອໄປດາໍນາແຕພໍ່ໄປຮອດນາຜ ້ກຽ່ວບ່ໍເຫັນພ່ໍນອນຢ ່ຖຽງຈ ່ ງຊອກຫາ ແລ້ວຈ ່ ງມນີອ້ງຊາຍຂອງ

ຜ ກ້ຽ່ວ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງທ່ີໄປນາໍກນັເຫັນພ່ໍຢ ່ແຄມຕາກາ້ ແລວ້ເອີ້ນມາໃສຜ່ ກ້ຽ່ວວາ່ ເອື້ອຍ

ພ່ໍຕາຍແລວ້ ຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງລງົໄປເອົາຊາກສບົພ່ໍຂ ນ້ມາລາ້ງຂີຕ້ມົອອກ ແລະ ໃຫນ້ອ້ງຊາຍໄປຮອ້ງຄນົຢ ໃ່ນ

ບາ້ນມາ. 

ວນັທີ 28 ມງັກອນ 2013 ຫາ 31 ມງັກອນ 2013 ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ໄດ້

ເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ ໃສກ່ບັເຫດການດ ັ່ງກາ່ວ, ແຕງ່ຕ ັງ້ພະນກັງານລງົເກບັກາໍຂໍມ້  ນຫ ກັຖານ 

ແລະ ບກຸຄນົທ່ີມສີາຍພວົພນັເຖງິຜ ຕ້າຍໂດຍແບງ່ອອກເປັນ 3 ຈຄຸ:ື 

 ຈທີຸ 1: ລງົກວດກາເອົາຄາໍໃຫ້ການເມັຍ ແລະ ລ ກ ຈາໍນວນ 9 ຄນົຂອງ ທ້າວ  ບນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ຕ້າຍ) ແລະ ເກບັກາໍຂໍມ້  ນຫ ກັຖານນາໍອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ ແກງ້ກອກ ແລະ 

ບາ້ນໃກຄ້ຽງ ເພ່ືອຈດຸປະສງົຄ ົນ້ຫາຂໍຄ້ດັແຍງ່. 

 ຜາ່ນການເອົາຄາໍໃຫກ້ານເມຍັ ແລະ ລ ກຂອງທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ມຄີື:  

1. ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ, ອາຍ ຸ69 ປີ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ 

(ເມຍັຂອງທາ້ວ  ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ) ໃຫກ້ານວາ່ ໄດແ້ຕງ່ງານກບັ ທ້າວ  ບນຸຫ າຍ ແສງ

ສະຫວາ່ງ  ແລະ ໄດລ້ ກນາໍກນັ 9 ຄນົ ຄ:ື  

- ທາ້ວ ຈອນນີ ້ແສງສະຫວາ່ງ   ອາຍ ຸ53 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມຍັຊື່ : ນາງ ໄກ;່ 

- ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ     ອາຍ ຸ50 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ຜວົຊື່ : ທາ້ວ ຄາໍແພງ ສວີໄິລ; 

- ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ     ອາຍ ຸ47 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, (ໂສດ); 

- ທາ້ວ ສມົແພງ ແສງສະຫວາ່ງ  ອາຍ ຸ42 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມຍັຊື່ : ບວົໄລ ; 

- ທາ້ວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວາ່ງ     ອາຍ ຸ40 ປີ, ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້, ເມຍັຊື່ : ກິ່ ງ; 

- ນາງ ຈນັທະນາ ແສງສະຫວາ່ງ  ອາຍ ຸ36 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ; 
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- ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ    ອາຍ ຸ34 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ຜວົຊື່ : ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ; 

- ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວາ່ງ  ອາຍ ຸ31 ປີ, ບາ້ນ ຫ ກັ 35, ຜວົຊື່ : ທາ້ວ ໄມ; 

- ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ     ອາຍ ຸ27 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, (ໂສດ). 

ໃນການແບງ່ປນັມ ນມຣໍະດກົໃຫ້ລ ກທງັໝດົສວ່ນຫ າຍແມນ່ພໍໃຈ ມແີຕ ່ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ 

ແລະ ຜວົ (ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ) ທ່ີບ່ໍພໍໃຈ.  

2. ທ້າວ ຈອນນີ້ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍ ຸ53 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ໜ່ວຍ 24, (ເປັນລ ກຊາຍກກົ 

ຂອງທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ) ໃຫກ້ານວາ່ ການແບງ່ປນັມ ນມຣໍະດກົຂອງພ່ໍ, ແມ ່ໃຫອ້າ້ຍ

ນອ້ງແຕລ່ະຄນົແມນ່ພໍໃຈ ມແີຕ ່ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ຜວົ (ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ) 

ທ່ີບ່ໍພໍໃຈ. 

 ຈດຸທີ 2: ໄດລ້ງົຊອກຫາສາຍພວົພນັຂອງຜ ຕ້າຍກອ່ນເສັຍຊວີິດ ຊ ່ ງຜາ່ນການລງົກວດກາພບົວາ່: 

 ນາງ ໃສ ແຈມ່ແຈງ້ ອາຍ ຸ45 ປີ, ອາຊບີ ຄາ້ຂາຍ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ທ້າວ ນາດີ ມໄີຊ,  ອາຍຸ 42 ປີ, ອາຊີບ ພະນກັງານ, ບ້ານຢ ່

ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົ້າ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ພວກກຽ່ວໄດໃ້ຫ້ການຢັງ້ຢືນວາ່ ໄດ້

ຮບັເໝົາຊືໜ້ອງປາຂອງທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ຕ້າຍ) ຈນົຮອດວນັທີ 21 ມງັກອນ 2013 

ພວກກຽ່ວຈ ່ງໄດພ້າກນັໄປດ ດໜອງດ ັງ່ກາ່ວ. ແຕມ່ ືນ້ ັນ້ດ ດບ່ໍແຫງ້ຈ ່ງໄປໃຫ ້ທາ້ວ ແສງ (ຜວົຂອງ ນາງ 

ໃສ ແຈມ່ແຈງ້) ແລະ ທ້າວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວາ່ງ ອາຍ ຸ40 ປີ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງຈາໍ

ພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ (ລ ກຊາຍຂອງຜ ້ຕາຍ) ນອນເຝ້ົາໜອງປາຢ ່ຖຽງນາຂອງ ທ້າວ ບນຸ

ຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ກຢໍ ທ່ີ່ນ ັນ້, ຕກົມາຮອດວນັທີ 22 ມງັກອນ 

2013 ພວກກຽ່ວຈ ່ງດ ດໜອງປາແຫງ້ ແລະ ມໝີ ໄ່ປກນິນາໍກນັ ຄ:ື 

- ນາງ ຕາ ເມຍັຂອງ ທາ້ວ ນາດ ີມໄີຊ, ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້; 

- ທາ້ວ ແສງ ຜວົຂອງ ນາງ ໃສ ແຈມ່ແຈງ້, ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້; 

- ທາ້ວ ໄຊປນັຍາ, ອາຍ ຸ52 ປີ ແລະ ເມຍັ ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້ ແລະ ຍງັອກີຫ າຍຄນົບ່ໍຈື່ຊື່ .  

 ຮອດເວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັນ ັນ້ພວກກຽ່ວຈ ່ ງເອົາປາໝດົ, ແລວ້ຈ ່ ງມ ີທ້າວ ວນັດ ີ

ຄາໍສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, (ລ ກເຂຍີຂອງຜ ຕ້າຍ) ເອົາໝ້ໍຊອ໋ດປາມາຊອ໋ດຢ ່ໜອງດ ັງ່ກາ່ວໄດປ້າ, ກບົ 

ແລະ ອຽ່ນ. ຕ່ໍຈາກນ ັນ້ພວກກຽ່ວຈ ່ ງພາກນັກບັຈາກນາ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ເຫ ືອແຕ ່ທ້າວ 

ວນັດ ີຄາໍສະອອນ  ຊອ໋ດປາຢ ທ່ີ່ນ ັນ້ກບັ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຕ່ໍມາຈນົຮອດວນັທີ 27 ມງັ

ກອນ 2013 ເວລາ 10 ໂມງ 00 ນາທີ ຕອນເຊ້ົາ ຈ ່ ງມ ີທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ມາບອກ ນາງ 

ກິ່ ງ ເມຍັຂອງ ທ້າວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວາ່ງ (ລ ກຊາຍຜ ຕ້າຍ) ພວກຂາ້ພະເຈົ້າຈ ່ ງຊາບວາ່ ທ້າວ ບນຸ

ຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຕາຍ ແລະ ກໄໍດໄ້ປເບິ່ ງຊາກສບົຢ ສ່ະຖານທ່ີນ ັນ້. 

ນອກຈາກນີ້, ເຈົ້າໜ້າທ່ີສືບສວນ-ສອບສວນ ກໍໄດເ້ຂ້ົາໄປພວົພນັນາໍຄະນະຮບັຜິດຊອບ

ໂຮງງານເບຍ ເພ່ືອຢ ັງ້ຢືນການເຂ້ົາ ແລະ ເລີກວຽກຂອງ  ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ໃນຄືນ

ວນັທີ 26 ຫາວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013. 
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1. ທ້າວ ຄາໍດ ີດາໍດ,ີ ອາຍ ຸ34 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍ

ພອນ (ເປັນຫວົໜາ້ຈເຸຮັດວຽກຂອງ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ) ໃຫກ້ານວາ່ ວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013

ເວລາ 16 ໂມງ 00 ນາທີ ຜ ້ກຽ່ວໄດໄ້ປເຮັດວຽກຢ ່ໂຮງງານເບຍຜ ້ກຽ່ວກໍເຫັນ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍ

ສະອອນເຂ້ົາໄປພ້ອມກນັ ແລະ ໃນເວລາເລີກເປັນ 23 ໂມງ 00 ນາທີ ຜ ກ້ຽ່ວກໄໍດຂ້ີ່ ລດົອອກຈາກ

ໂຮງງານເບຍພອ້ມກບັ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ໃນວນັນ ັນ້ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ແມນ່ນຸງ່ເຄື່ ອງ

ຊຸດຂອງໂຮງງານເບຍ. 

ສງັເກດຕີລາຄາ 

ຜ່ານການເກັບກາໍຂໍ້ມ  ນຫ ກັຖານຕ່າງໆ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ອາຍຸ 37 ປີ, 

ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ (ລ ກ

ເຂີຍຂອງ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຜ ້ຕາຍ) ເປັນຜ ້ຕອ້ງສງົໄສອນັດບັໜ ່ ງ ເນື່ ອງຈາກຜ ້ກຽ່ວ

ເຄຍີໄປຫາກນິ (ຊອ໋ດປາ) ຢ ສ່ະຖານທ່ີເກດີເຫດ. 

ສະເໜີ 

ກຽ່ວກບັຂໍ້ມ  ນຫ ກັຖານຕາ່ງໆ ທ່ີເກັບກາໍໄດຕ້າມທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ ສະເໜີກອງບນັຊາການນາໍໃຊມ້າດ

ຕະການກກັຕວົ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເພ່ືອທາໍການສບືສວນ-ສອບສວນ. 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈ ່ງລາຍງານມາຍງັກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ເພ່ືອຂໍທິດຊີນ້າໍ. 

 

ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງຈາໍພອນ  ກອງສືບສວນຄະດອີາຍາ  ພະນກັງານສອບສວນ 

 

 

              ບນຸໄມ ສສີກຸ       ຂວນັຕາ ແກວ້ວໄິລ  ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                             ເລກທີ 910/ປກສ.ຈພ  

                                                          ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ຄາໍສ ັັ່ງກກັຕວົ 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012 ມາດຕາ 138; 

- ເຫັນຕາມ ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ບດົລາຍງານຂອງເຈົ້າໜາ້ທີັ່ ກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, 

ສະບບັເລກທີ 63/ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ກັ່ຽວກບັ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ, 

ອາຍຸ 37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢູັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 18, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

- ຖກືຫາວັ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

ເມ ືັ່ອໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ແລວ້ເຫັນວັ່າມຫີ ກັຖານໜກັແໜ້ນພຽງພໍທີັ່ ສາມາດຢັງ້ຢືນວັ່າຜູກ້ ັ່ຽວເປັນຜູກ້ະທາໍຜິດ 

ແລະ ຕາມທີັ່ ບ ົັ່ງໄວໃ້ນ ກດົໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 167. 

ດ ັັ່ງນ ັນ້, ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຈ ັ່ງອອກຄາໍສ ັັ່ງກກັຕວົ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍ

ສະອອນ ໄວເ້ພືັ່ ອດາໍເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ. 

 

ພະນກັງານປະຕບິດັຄາໍສ ັັ່ງ            ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

         ເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ 

 

   ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                     ບນຸໄມ ສສີກຸ     
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ເອກກະສານທີ 21 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ                                   

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                             ເລກທີ 911/ປກສ.ຈພ                                                 

                                                    ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ຄາໍສ ັັ່ງກກັຕວົ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 138; 

- ເຫັນຕາມ ການເກບັຂໍມ້ນູ ແລະ ບດົລາຍງານຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ

ສະບບັເລກທີ 63|ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ກັ່ຽວກບັ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ, 

ອາຍ ຸ27 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢູັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 17, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

- ຖກືຫາວັ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

 ເມ ືັ່ອໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ແລວ້ເຫັນວັ່າ ມຫີ ກັຖານໜກັແໜນ້ພຽງພໍສາມາດຢັງ້ຢືນວັ່າຜູກ້ ັ່ຽວເປັນຜູກ້ະທາໍ

ຜິດ ແລະ ຕາມທີັ່ ບ ົັ່ງໄວໃ້ນມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ. 

 ດ ັັ່ງນ ັນ້, ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຈ ັ່ງອອກຄາໍສ ັັ່ງກກັຕວົ ທາ້ວ ສວີນັ 

ແສງສະຫວັ່າງ ໄວເ້ພືັ່ ອດາໍເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ. 

 

ພະນກັງານປະຕບິດັຄາໍສ ັັ່ງ                      ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

                                                    ເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ 

       

  ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                                         ບນຸໄມ ສສີກຸ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ                                   

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                             ເລກທີ 912/ປກສ.ຈພ                    

                                                    ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ຄາໍສ ັັ່ງກກັຕວົ 
                   

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 138; 

- ເຫັນຕາມ ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ບດົລາຍງານຂອງເຈົ້າໜາ້ທີັ່ ກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ສະບບັເລກທີ 63|ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ກັ່ຽວກບັ 

ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢູັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

ໜັ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

- ຖກືຫາວັ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 
 

ເມ ືັ່ອໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ແລວ້ເຫັນວັ່າມຫີ ກັຖານໜກັແໜ້ນພຽງພໍສາມາດຢັງ້ຢືນວັ່າ ຜູກ້ ັ່ຽວເປັນຜູກ້ະທາໍຜິດ 

ແລະ ຕາມທີັ່ ບ ົັ່ງໄວໃ້ນມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ. 

 ດ ັັ່ງນ ັນ້, ຫວົໜ້າກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຈ ັ່ ງອອກຄາໍສ ັັ່ງກກັຕວົ ທ້າວ ສີຈນັ     

ສວີໄິລ ໄວເ້ພືັ່ ອດາໍເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ. 

 

ພະນກັງານປະຕບິດັຄາໍສ ັັ່ງ                     ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

                                                  ເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ 

 

  ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                                       ບນຸໄມ ສສີກຸ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ                                   

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                            ເລກທີ 1007|ປກສ.ຈພ                                         

                                                 ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013  

ຄາໍສ ັັ່ງ 

ເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ 

                                   

- ອີງຕາມ  ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 86, 87 

ແລະ ມາດຕາ 91; 

- ເຫັນຕາມ ການແຈງ້ຄວາມ ຫ ື ການຊອກເຫັນຮັ່ອງຮອຍຂອງການກະທາໍຜິດຂອງເຈົ້າໜ້າທີັ່ ກອງ

ຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຜັ່ານການເກັບກາໍຂໍ້ມນູຫ ກັຖານ  ແລະ ຄ ົນ້ຄວາ້ຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ ຖວ້ນແລວ້ເຫັນວັ່າ ການກະທາໍ

ຂອງ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ,  ອາຍ ຸ 37 ປີ, ສນັຊາດ  ລາວ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢູັ່ປດັຈຸ

ບນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເປັນການກະທາໍຜິດທາງ

ອາຍາ ໃນຂໍຫ້າ ທາໍລາຍຫ ກັຖານ ຕາມທີັ່ ບ ົັ່ງໄວໃ້ນມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ ຊ ັ່ ງມພ້ືີນຖານ

ແລະ ເງ ືັ່ອນໄຂພຽງພໍໃນການອອກຄາໍສ ັັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ.    

ດ ັັ່ງນ ັນ້, ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ຈ ັ່ງອອກຄາໍສ ັັ່ງເປີດການສບືສວນ-ສອບ

ສວນຄະດດີ ັັ່ງກ ັ່າວນບັແຕັ່ເວລາ 9 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

                  

ພະນກັງານປະຕິບດັຄາໍສ ັັ່ງ               ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

     ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                               ບນຸໄມ ສສີກຸ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ                        

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                            ເລກທີ 1008|ປກສ.ຈພ                     

                                                 ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ຄາໍສ ັັ່ງ 

ເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ 

                                   

- ອງີຕາມ  ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ  ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 86, 87 

ແລະ ມາດຕາ 91; 

- ເຫັນຕາມ ການແຈງ້ຄວາມ ຫ ື ການຊອກເຫັນຮັ່ອງຮອຍຂອງການກະທາໍຜິດຂອງເຈົ້າໜ້າທີັ່ ກອງ

ຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

ຜັ່ານການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຫ ກັຖານ  ແລະ ຄ ົນ້ຄວາ້ຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ ຖວ້ນແລວ້ເຫັນວັ່າ ການກະທາໍ

ຂອງທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວັ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ສນັຊາດ  ລາວ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢູັ່ປດັຈບຸນັ 

ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ເປັນການກະທາໍຜິດທາງອາຍາ 

ໃນຂໍຫ້າ ທາໍລາຍຫ ກັຖານ ຕາມທີັ່ ບ ົັ່ງໄວໃ້ນມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ ຊ ັ່ ງມພ້ືີນຖານ ແລະ 

ເງ ືັ່ອນໄຂພຽງ ພໍໃນການອອກຄາໍສ ັັ່ງເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ.    

ດ ັັ່ງນ ັນ້, ຫວົໜ້າກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ຈ ັ່ ງອອກຄາໍສ ັັ່ງເປີດການສືບສວນ-

ສອບສວນຄະດດີ ັັ່ງກ ັ່າວນບັແຕັ່ເວລາ 9 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

                  

ພະນກັງານປະຕິບດັຄາໍສ ັັ່ງ                 ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

  ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                                 ບນຸໄມ ສສີກຸ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ                                

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                      ເລກທີ 1009|ປກສ.ຈພ              

                                                    ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ຄາໍສ ັັ່ງ 

ເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ 

                                   

- ອີງຕາມ  ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດີອາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 

86, 87 ແລະ ມາດຕາ 91; 

- ເຫັນຕາມ ການແຈງ້ຄວາມ ຫ ື ການຊອກເຫັນຮັ່ອງຮອຍຂອງການກະທາໍຜິດຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່  

ກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

  

ຜັ່ານການເກັບກາໍຂໍມ້ນູຫ ກັຖານ  ແລະ ຄ ົນ້ຄວ້າຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ ຖວ້ນແລວ້ເຫັນວັ່າ ການກະ

ທາໍຂອງທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ, ອາຍຸ 20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢູັ່ປດັຈບຸນັ 

ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ເປັນການກະທາໍຜິດທາງອາຍາ 

ໃນຂໍຫ້າ ທາໍລາຍຫ ກັຖານ ຕາມທີັ່ ບ ົັ່ງໄວໃ້ນມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ ຊ ັ່ ງມພ້ືີນຖານແລະ 

ເງ ືັ່ອນໄຂພຽງ ພໍໃນການອອກຄາໍສ ັັ່ງເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ.    

ດ ັັ່ງນ ັນ້, ຫວົໜ້າກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ຈ ັ່ງອອກຄາໍສ ັັ່ງເປີດການສືບສວນ-

ສອບສວນຄະດດີ ັັ່ງກ ັ່າວນບັແຕັ່ເວລາ 9 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

                  

ພະນກັງານປະຕິບດັຄາໍສ ັັ່ງ               ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

 ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                                  ບນຸໄມ ສສີກຸ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໃສ ☐, ຜ ຖ້ກືຫາ ☒, ພະຍານ ☐, ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☐ 

ຄ ັງ້ທີ IV 

 

 ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ກອງຄະດີ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ເວລາ 10 ໂມງ 00 

ນາທີ ຂອງວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ ແກວ້ອດຸມົ ດວງໃຈ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜາ້ທີີ່

ຮບັຜິດຊອບ ສບືສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ສີໄພ ອະພິສິດ

ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ທີ່ານ ຈນັໄລ ດວງນອ້ຍ, ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ບ້ນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ທ້າວ 

ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ເຊື້ອຊາດ ລາວ, ສນັຊາດ ລາວ, ສາສະໜາ 

ພດຸ, ລະດບັວດັທະນາທາໍ ມ ໍ6, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ. 

 ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກມຸພໍີ່ : ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ (ຕ), ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, 

ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

 ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກມຸແມ ີ່: ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮືອນ, ອາຍຸ 69 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບ້ານຢ ີ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົ້າໄດສ້ິກອອກຈາກວດັ ເວລານ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າບວດຢ ີ່ວດັບາ້ນ

ສະຄຶນ, ຂາ້ພະເຈົ້າສິກຢ ີ່ວດັ ບາ້ນ ສະຄຶນ ເວລາ 5 ໂມງ 00 ນາທີ, ພາຍຫຼງັສິກອອກຈາກວດັແລວ້ 

ຂາ້ພະເຈົ້າກໄໍປສ ີ່ຂວັນຢ ີ່ເຮືອນ ປ້າ ອາໄລ ໄຊວິຫານ, ບາ້ນ ຕາແຫຼວ, ສ ີ່ຂວັນແລວ້ເວລາ 15 ໂມງ 

00 ນາທີ. ຈາກນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົ້າກກໍບັມາເຮອືນຂອງພໍີ່ ແມ ີ່ຢ ີ່ ບາ້ນແກງ້ກອກ ເວລາມາແຕີ່ເຮອືນແມ ີ່ປ້າ 

(ເຮືອນສ ີ່ຂວັນ) ແມ ີ່ນອາ້ຍເຂີຍຊືີ່  ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເປັນຄນົໄປຮບັມາເຮືອນກໄໍດພ້ກັຜີ່ອນຢ ີ່

ເຮອືນບໍີ່ ໄດໄ້ປທາງໃດ. 

 

Copyright by JICACopyright by JICA



ເອກກະສານທີ 26 

 
 

ຕກົມາຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8 ໂມງ 00 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງໄປນາຂີີ່ ລດົຈກັ

ດຼມີຈນີໄປກບັເອືອ້ຍຊືີ່ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ຈດຸປະສງົໄປດາໍນາ ແລະ ເອົາເຂ້ົາໄປໃຫພໍ້ີ່ , ເວລາ

ນ ັນ້ພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົ້ານອນຢ ີ່ນາ ເມ ືີ່ອໄປຮອດຖຽງນາແລວ້ກບໍໍີ່ ເຫັນພໍີ່ , ຈາກນ ັນ້ ກອໍອກໄປຊອກເລາະ

ເບິີ່ ງຢ ີ່ເຂດແຄມຫ້ວຍ, ແຄມນາກໍໄດພ້ບົເຫັນພໍີ່ ນອນຢ ີ່ແຈຕາກາ້ ແລ້ວຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງໄດເ້ອີ້ນເອື້ອຍ

ພາກນັຫາມຂຶນ້ມາຖຽງນາ. ຈາກນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົ້າກຂໍຶນ້ໄປເອີ້ນຍາດຕິພີີ່ ນອ້ງ ແລວ້ລງົມາເບິີ່ ງກພໍາກນັ

ມຽ້ນຄາບສ ົີ່ງສະການວນັດຽວກນັ. ຮອດວນັທີ 29 ມງັກອນ 2013 ເປັນມ ືເ້ກັບດ ກ ພາຍຫຼງັເກບັດ ກ

ແລວ້ເວລາ 13 ໂມງ 00 ນາທີ ພວກຂາ້ພະເຈົ້າກໄໍດເ້ກບັມຽ້ນເຄືີ່ ອງທີີ່ ສາໍຄນັຂຶນ້ມາໄວຢ້ ີ່ເຮອືນເວລາ

ເກບັເຄືີ່ ອງຢ ີ່ນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າກເໍຫັນໝ້ໍໄຟພອ້ມກບັໝ້ໍຊອ໋ດຢ ີ່ຖງົເປົາປຍຸສີຂາວຢ ີ່ເທິງຖຽງນາ, ຈາກນ ັນ້ ຂາ້

ພະເຈົ້າກເໍອົາມາໄວຢ້ ີ່ເຮອືນຫຼານຊືີ່ ທ້າວ ສີຈນັ ສວີິໄລ. ກີ່ອນຂາ້ພະເຈົ້າຊຮິ ວ້ ີ່າມໝ້ໍີເກບັໄຟຢ ີ່ຖຽງນາໄດ້

ມ ີທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຊຶີ່ ງເປັນອາ້ຍເຂຍີຂອງຂາ້ພະເຈົ້າບອກເວລາ 19 ໂມງ 00 ນາທີຂອງວນັ

ທີ 27 ມງັກອນ 2013 ວີ່າໃຫເ້ອົາໝ້ໍໄຟເຂ້ົາມາບາ້ນເວລານ ັນ້ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຍງັຢ ີ່ເຮືອນ

ໃນບາ້ນພ້ີ. 

ເວລາຈະເອົາໝ້ໍໄຟມາໄວເ້ຮືອນຂາ້ພະເຈົ້າໄດບ້ອກ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ຊຶີ່ ງເປັນຫຼານຊາຍແກະ

ສະກອ໋ດຄຽນສາຍໄຟ ແລະ ຄນັຊອ໋ດອອກ ພາຍຫຼງັເອົາອອກໝດົແລວ້ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ເປັນຜ ້

ເອົາໄປມຽ້ນ. ເວລາພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຍງັມຊີີວິດຢ ີ່ທກຸໆມ ືເ້ວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີ -18 ໂມງ 00 

ນາທີ ພໍີ່ ກໄໍດຈ້ບັງວົ ແລະ ແບໄ້ວຄ້ອກສາໍເລັດແລວ້ຈຶີ່ງເຮັດວຽກຢີ່າງອືີ່ ນ. 

ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ສັຍຊີວິດ ຊຶີ່ ງແມ ີ່ນຂາ້ພະເຈົ້າເປັນຄນົເຫັນ

ສະພາບຊາກສບົຂອງພໍີ່ ເປັນຄນົທາໍອິດ ມສີະພາບຊາກສບົແກໂ້ສງ້, ແກເ້ສື້ອ, ເອົາແພຂາວມາ້ປກົໄວ້

ກາງ  (ປກົໄວຊ້ິ້ນສີ່ວນອະໄວຍະວະເພດ) ແລະ ມຮີີ່ອງຮອຍ, ຮອຍຕີນຢຽບຢໍີ່າຕາກາ້ ແລະ ໂສງ້

ເສືອ້ຍ ໍີ່າຢ ີ່ຂີຕ້ມົຕາກາ້ ສະພາບງວົ ແລະ ແບ ້ມງີວົໂຕໜຶີ່ ງຖກືຕດັເຊອືກຂາດ. 

 ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ພາຍຫຼງັຈ ດຊາກສບົຂອງພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ແລວ້ເວລາ 18 ໂມງ 00 

ນາທີ, ຂາ້ພະເຈົ້າກມໍາເຮືອນໄດມ້ ີທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ  (ອາ້ຍເຂຍີ) ໄດບ້ອກຂາ້ພະເຈົ້າເອົາໝ້ໍ

ໄຟຢ ີ່ນາໄປມຽ້ນໄວແ້ລວ້ຢີ່າບອກໃຫໃ້ຜຮ ເ້ຫັນ, ເວລາ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ບອກຂາ້ພະເຈົາ້ເອົາໝ້ໍ

ໄຟໄປມຽ້ນມແີຕີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ສອງຄນົຢ ີ່ນາໍກນັ ແລະ ມຽ້ນໄວໃ້ຫດ້ີໆ . 

ໝ້ໍໄຟທີີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າເອົາໄປມຽ້ນແມ ີ່ນ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ  ເອົາໄວຢ້ ີ່ໃນປີ່າຫີ່າງຈາກຕາກາ້

ຈດຸເກດີເຫດ (ຊາກສບົ) ໄລຍະປະມານ 40 ແມດັ. 

ສິ້ນສດຸຄາໍໃຫ້ການ, ຄາໍໃຫ້ການຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸ

ຢີ່າງ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

 

  ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ         ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ        ຜ ບ້ນັທຶກ     ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

   ແກວ້ອດຸມົ ດວງໃຈ       ສໄີພ ອະພິສດິ   ຈນັໄລ ດວງນອ້ຍ    ທ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໃສ ☐, ຜ ຖ້ກືຫາ ☒, ພະຍານ ☐, ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☐ 

ຄ ັງ້ທີ II 

 

 ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ກອງຄະດີອາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, 

ເວລາ 15 ໂມງ 10 ນາທີ ຂອງວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ ພ ເຂົາ ແສງທອງ, 

ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ພ້ອມດວ້ຍ 

ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິ

ໄລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ. 

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກມຸພໍີ່ : ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ, ອາຍຸ 45 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບ້ານຢ ີ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ; 

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກມຸແມ ີ່: ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ50 ປີ, ອາຊີບ ແມ ີ່ເຮືອນ, ບາ້ນຢ ີ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ; 

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກມຸເມຍັ: ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ,ີ ອາຍ ຸ18 ປີ, ອາຊບີ ແມ ີ່ເຮອືນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ 

ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົອືີ່ ນ 

ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 
 

ຖ/ຕ: ຂາ້ພະເຈົາ້ແມ ີ່ນໄດລ້ງົໄປຖຽງນາຂອງ ພໍີ່ ຕ  ້ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ  ແລວ້ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດ້

ມາ້ງເຫ ັກຊອ໋ດປາ ແລະ ເອົາເຫ ັກຊອ໋ດປາຖິມ້ເຂ້ົາປີ່າ. 
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ຖ/ຕ: ກີ່ອນທີີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າໄດລ້ອກສະກອັດຄຽນເຫ ັກຊອ໋ດປາອອກ ຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນໄດເ້ຫັນ ອາ້ຍ ສີ

ວນັ ແສງສະຫວີ່າງ ເອົາກະເປົາລງົໄປລຸີ່ມບີ່ອນພໍີ່ ຕ ຕ້າຍແຖວຕາກາ້. 

ຖ/ຕ: ໃນຄ ັງ້ວນັທີ 28 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະ ນາ້ບີ່າວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ, ທາ້ວ 

ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ ແມ ີ່ນໄດລ້ງົໄປນອນເຝ້ົາບີ່ອນທີີ່ ຈ  ດພໍີ່ ຕ ,້ ນາ້ບີ່າວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ  ໄດ້

ບອກໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ມາ້ງເຫ ັກຊອ໋ດປາຖິມ້ສາ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ ງໄດມ້າ້ງແລວ້ເອົາເຫ ັກຖິມ້ເຂ້ົາປີ່າ, ສີ່ວນໄມແ້ມ ີ່ນ

ເປັນໄມໄ້ຜີ່ຂໍຖ້ີີ່ໆກນັ. 

ຖ/ຕ: ກີ່ອນທີີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າຈະໄດມ້າ້ງສາຍຊອ໋ດປານ ັນ້ ນາ້ບີ່າວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ ໄດຍ້ີ່າງໄປ

ບີ່ອນລດົມອ໋ກ ເພືີ່ ອຈະເອົາໄພຫຍາ້, ແລວ້ເຫັນໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາມໄີພຫຍາ້ປກົໄວ ້ຫ ງັຈາກນ ັນ້ລາວຈຶີ່ງບອກ

ຂາ້ພະເຈົ້າມາ້ງອອກຖິມ້, ຈາກນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນໄດກ້ບັມາບາ້ນຄນົດຽວ, ຍງັເຫ ືອ ທ້າວ ຄາໍດ ີແສງສະ

ຫວີ່າງ ແລະ ນາ້ບີ່າວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ ຢ ີ່ຖຽງນາ. 

ຖ/ຕ: ຮອດເວລາປະມານ 10 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັທີ 29 ມງັກອນ 2013 ຍງັເຫ ືອແຕີ່ນາ້

ບີ່າວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ ຄນົດຽວ, ພໍຮອດເວລາ 15 ໂມງ 00 ນາທີ ລ ກຫ ານໝດົທກຸຄນົຈຶີ່ງໄດພ້າກນັ

ໄປເກັບດ ກແລວ້ຍງັເຫ ືອຢ ີ່ຖຽງນາແມ ີ່ນມແີຕີ່ຂາ້ພະເຈົ້າກບັ ນາ້ບີ່າວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາ້ບີ່າວ 

ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ອາ້ຍ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ ກບັຜ ເ້ຖົາ້ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້ ປະມານ 4 ຄນົ ຈາກ

ນ ັນ້ ນາ້ບີ່າວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ ຈຶີ່ງໄດໃ້ຊ ້ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ ໄປເອົາຊວ້ນ, ແຕີ່ທ້າວ ສີວນັ 

ແສງສະຫວີ່າງ ໄດຮ້າ້ຍກນັ ຈຶີ່ງໄດຕ້ກີນັ, ຜ ເ້ຖົາ້ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້ ໄດມ້າຫາ້ມຈຶີ່ງເຊົາຕກີນັ. 

ສິ້ນສດຸຄາໍໃຫ້ການ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ    ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ        ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

       ພ ເຂົາ ແສງທອງ        ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ          ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ   
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ສາທະລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                   ເລກທີ 41 /ປກສ.ຈພ 

                                                    ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ບດົລາຍງານ 

ຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ 

 

ຮຽນ: ທັ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

                 ເລືັ່ ອງ: ຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາ. 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 142. 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຂໍລາຍງານມາຍງັທັ່ານຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົ ເຂດ II ຊາບວັ່າ ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ສບືສວນ-ສອບສວນໄດກ້ກັຕວົຜ ຖ້ກືຫາມ:ີ 

1. ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນເກດີ ຊະນະຄາມ, ເມອືງ 

ຊະນະຄາມ, ແຂວງ ວຽງຈນັ, ບ້ານຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຊືັ່  ແລະ ນາມສະກນຸພໍັ່ : ທາ້ວ ຕາ (ຕາຍ) 

ຊືັ່  ແລະ ນາມສະກນຸແມ ັ່: ນາງ ວຽງ (ຕາຍ) 

- ຖກືຫາວັ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

2. ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວັ່າງ, ອາຍຸ 27 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ,   

ໜັ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຊືັ່  ແລະ ນາມສະກນຸພໍັ່ : ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວັ່າງ (ຕາຍ), ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດ

ນາ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຊືັ່  ແລະ ນາມສະກນຸແມ ັ່: ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮືອນ, ອາຍຸ 69 ປີ, ອາຊີບ ແມ ັ່ເຮືອນ, ບາ້ນຢ ັ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

- ຖກືຫາວັ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ;  
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- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

3. ທ. ສີຈນັ ສີວິໄລ, ອາຍ ຸ20 ປີ,  ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 3, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຊືັ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງພໍັ່ : ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ, ອາຍຸ 45 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, 

ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຊືັ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງແມ ັ່: ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວັ່າງ ອາຍຸ 50 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, 

ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຊືັ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງເມັຍ: ນາງ ນກົໄກັ່ ຄາໍມ,ີ  ອາຍຸ 18 ປີ, ອາຊີບ ແມ ັ່ນເຮືອນ, 

ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

- ຖກືຫາວັ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ;   

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

ຮ ບຄະດ ີ

 ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 9 ໂມງ 00 ນາທີ, ເຈົ້າໜ້າທີັ່ ກອງບນັຊາການ ປກສ 

ເມອືງ ຈາໍພອນ ໄດຮ້ບັແຈງ້ຄວາມວັ່າ ມຄີນົຕາຍຢ ັ່ທ ົັ່ງນາ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ ຈ ັ່ ງໄດລ້ງົໄປກວດກາສະຖານທີັ່ ເກດີເຫດຮັ່ວມກບັກອງເຕັກນກິອາຍາ ປກສ ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ ພບົວັ່າ ຜ ້ຕາຍຊືັ່ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວັ່າງ, ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາຊີບ ຊາວນາ, 

ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 17 ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ.    

ຜັ່ານການກວດກາຊາກສບົມຮີ ັ່ອງຮອຍບາດແຜໄຟໄໝຢ້ ັ່ຕາເບືອ້ງຂວາ ແລະ ຄາງຂອງຜ ຕ້າຍ, 

ໄດກ້ວດກາເບິັ່ ງຫ ງັຂອງຜ ຕ້າຍເຫັນໜງັຖະເຫ ີກ (ໂພງ) ແລະ ອີງໃສັ່ບດົສະຫ ຸບການຕີລາຄາຂອງກອງ

ເຕັກ ນກິອາຍາ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໄດຕ້ີລາຄາເບື້ອງຕ ົນ້ວັ່າ ສາເຫດການຕາຍຂອງທ້າວ 

ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວັ່າງ ແມ ັ່ນຕາຍຍອ້ນໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ຖກືຄາດຕະກາໍ) ແລະ ວດັຖທີຸັ່ ເປັນເປ້ົາໝາຍ

ຂອງການຄາດຕະກາໍແມ ັ່ນໝ້ໍຊອ໋ດປາ. 

 ສະນ ັນ້ ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ  ຈ ັ່ ງເປີດການສືບສວນ - ສອບສວນ ໃສັ່

ເຫດ ການດ ັັ່ງກ ັ່າວ ແລະ ຄ ົນ້ຫາບຸກຄນົຜ ້ກະທາໍຜິດ ພ້ອມດວ້ຍວດັຖຸທີັ່ ເປັນເປ້ົາໝາຍໃຊ້ກໍັ່ ເຫດ 

(ໝ້ໍຊອ໋ດປາ) ແລະ ໃນວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013 ເຈົ້າໜ້າທີັ່ ຈ ັ່ ງມຂໍີມ້  ນວັ່າ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ  

ມໝ້ໍີຊອ໋ດປາຈ ັ່ງໄດພ້າຕວົຜ ກ້ ັ່ຽວມາສອບສວນໃນເວລາຕໍັ່ ມາ. 

ເນືອ້ໃນຂອງເຫດການ 

1. ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ ໄດໃ້ຫກ້ານຮບັສາລະພາບວັ່າ ເຄຍີຕດິຄກຸມາແລວ້ໜ ັ່ ງຄ ັງ້ໃນ

ຊັ່ວງເດອືນ ມນີາ ປີ 2011 ໃນຂໍຫ້າລກັຊບັ. ພາຍຫ ງັອອກຄກຸກໄໍດດ້າໍລງົຊວີດິຢ ັ່ບາ້ນປກົກະຕ.ິ ສັ່ວນ

ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປານ ັນ້ ຜ ກ້ ັ່ຽວໄດຊ້ືໃ້ນປີ 2010. ຈດຸປະສງົ ເພືັ່ ອເອົາມາຊອ໋ດປາ ແລະ ອັ່ຽນຢ ັ່ຕາມໜອງ

ແຖວນາພໍັ່ ເຖົາ້ (ຕ ບ້ນຸຫ າຍ ແສງສະຫວັ່າງ) ແລະ ຊອ໋ດຢ ັ່ບໍລິເວນໃກຄ້ຽງ. 
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ຕໍັ່ ນ ັນ້ມາວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ເວລາປະມານ 16 ໂມງ 20 ນາທີ ຜ ກ້ ັ່ຽວເລີກວຽກຈາກ

ໂຮງງານເບຍມາ, ຈ ັ່ງໄດເ້ອົາໝ້ໍຊອ໋ດປາທີັ່ ຮກັສາໄວຢ້ ັ່ຖຽງນາຂອງພໍັ່ ເຖົາ້ມາຊອ໋ດປາຢ ັ່ໜອງຂອງພໍັ່ ເຖົາ້ 

(ຜ ຕ້າຍ) ຈນົຮອດເວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ງຢດຸຊອ໋ດແລວ້ເອົາໝ້ໍຊອ໋ດປາດ ັັ່ງກ ັ່າວພອ້ມ

ດວ້ຍເຫ ັກຊອ໋ດໄປເກບັມຽ້ນໄວຢ້ ັ່ເທິງມອ໋ກລດົກອ້ງຖຽງນາຂອງ ພໍັ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວັ່າງ, ຕໍັ່ ຈາກ

ນ ັນ້ຜ ກ້ ັ່ຽວບໍັ່ ໄດໄ້ປຖຽງນາອີກເລີຍ ຈນົຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8 ໂມງ 30 ນາທີ 

ຕອນເຊ້ົາ ຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ງຊາບວັ່າ ພໍັ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວັ່າງ ຜ ເ້ປັນພໍັ່ ເຖົາ້ຕາຍ, ຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ງໄປເບິັ່ ງເຈົາ້ໜ້

າທີັ່ ຊນັນະສ ດຊາກສບົ ແລະ ເຈົ້າໜາ້ທີັ່ ໄດແ້ຈງ້ສາເຫດຂອງການຕາຍວັ່າ ເກດີຈາກໄຟຟ້າຊອ໋ດ    

(ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາ) ຮອດເວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັດຽວກນັຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ງບອກໃຫທ້າ້ວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວັ່າງ ອາຍ ຸ 27 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, (ຜ ເ້ປັນນອ້ງເມຍັ ຫ ື ລ ກຊາຍຫ າ້ຂອງຜ ຕ້າຍ) ອອກໄປ

ບັ່ອນເກດີເຫດ (ຖຽງນາ) ສ ັັ່ງໃຫເ້ອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາໜັ່ວຍດ ັັ່ງກ ັ່າວ ພອ້ມດວ້ຍເຫ ັກຊອ໋ດໄປຊຸກເຊືັ່ ອງໄວ້

ບັ່ອນອືັ່ ນ ເພາະຢາ້ນເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ຮ  ້ ພອ້ມທງັບອກໃຫ ້ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ ວັ່າ ຢັ່າບອກໃຜ 

ແລະ ຢັ່າໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ຮ ວ້ ັ່າໝ້ໍຊອ໋ດປາຢ ັ່ໃສ, ຕກົມາຮອດວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ເວລາ 11 ໂມງ 00 

ນາທີ ທາງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ໄດເ້ຊນີຕ ົວົຜ ກ້ ັ່ຽວຂ ນ້ມາກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ຜ ກ້ ັ່ຽວໃຫ ້

ການປກົປິດວັ່າໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາຂອງຜ ກ້ ັ່ຽວແມ ັ່ນໄດຂ້າຍໄປໃຫຫ້ວຽດໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ກັ່ອນ

ເກດີເຫດແລວ້. ຕໍັ່ ມາທາງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ມຫີ ກັຖານຢັງ້ຢືນວັ່າ ໝ້ໍໄຟໜັ່ວຍດ ັັ່ງກ ັ່າວພອ້ມເຫ ັກຊອ໋ດຂອງຜ ກ້ ັ່ຽວ

ຢ ັ່ນາໍ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ ຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ງຮບັສາລະພາບ ກບັເຈົ້າໜາ້ທີັ່ ວັ່າ ໄດມ້ເີຈດຕະນາ

ຊຸກເຊືັ່ ອງແທ.້ 

2. ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວັ່າງ ໄດໃ້ຫ້ການຕໍັ່ ເຈົ້າໜ້າທີັ່ ວັ່າ ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 

ເວລາ 8 ໂມງ 00 ນາທີ ຜ ້ກ ັ່ຽວໄດອ້ອກໄປນາຫາພໍັ່ ໂດຍຂີັ່ ລດົຈກັອອກໄປກບັເອື້ອຍຊືັ່  ນາງ ອວ້ນ 

ແສງສະຫວັ່າງ ເມ ືັ່ອໄປຮອງຖຽງນາແລວ້ບໍັ່ ເຫັນພໍັ່ ຈ ັ່ ງຊອກຫາຈນົໄປພບົພໍັ່ ນອນຢ ັ່ແຄມຕາກາ້ ໃນເວລາ 

8 ໂມງ 30 ນາທີ, ເບື້ອງຕ ົນ້ຜ ກ້ ັ່ຽວຄິດວັ່າພໍັ່ ນອນຫ ິ້ນຈ ັ່ ງຍັ່າງໄປເບິັ່ ງແລວ້ເອີ້ນໃສັ່ພໍັ່ ວັ່າລກຸແມເ້ຈົ້ານອນ

ຫຍງັຢ ັ່ຫ ັນ້ ຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ ງເຂ້ົາໄປຍ ຕ້ວົພໍັ່ ປາກດົວັ່າ ຕວົພໍັ່ ແຂງແລວ້ຈ ັ່ ງຊາບວັ່າພໍັ່ ຕາຍ ແລະ ໄດເ້ອີ້ນໃສັ່ນາງ 

ອວ້ນ ແສງສະຫວັ່າງ ຜ ເ້ປັນເອື້ອຍຢ ັ່ຖຽງນາວັ່າ ເອື້ອຍພໍັ່ ຕາຍແລວ້, ຈາກນ ັນ້ຜ ກ້ ັ່ຽວກບັເອື້ອຍຈ ັ່ ງຫາມ

ເອົາຊາກສບົພໍັ່ ຂ ນ້ໄປຖຽງນາ, ແລວ້ຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ ງຂີັ່ ລດົເຂ້ົາໄປໃນບາ້ນບອກແມ ັ່ ແລະ ເອື້ອຍອາ້ຍໄປເບິັ່ ງພໍັ່

ຢ ັ່ນາ ແລະ ໄດມ້ເີຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ມາຊນັນະສ ດຊາກສບົ. 

 ຮອດເວລາ 18 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັດຽວກນັ ຈ ັ່ ງມທີ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຜ ເ້ປັນອາ້ຍ

ເຂຍີບອກໃຫ້ຜ ກ້ ັ່ຽວເອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາຢ ັ່ຖຽງນາບັ່ອນເກດີເຫດເຂ້ົາມາເຊືັ່ ອງໄວຢ້ ັ່ໃນບາ້ນ ແລະ ບອກ

ອີກວັ່າ ຢັ່າໃຫ້ໃຜຮ ເ້ດີ້ ຕໍັ່ ຈາກນ ັນ້ຜ ້ກ ັ່ຽວພ້ອມດວ້ຍທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ຈ ັ່ ງພາກນັອອກໄປຖຽງນາ

ບັ່ອນເກີດເຫດ, ເມ ືັ່ອໄປຮອດຜ ້ກ ັ່ຽວຈ ັ່ ງໄປເອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາໜັ່ວຍດ ັັ່ງກ ັ່າວທີັ່ ເຊືັ່ ອງໄວຢ້ ັ່ປັ່າໃກກ້ບັ

ສະຖານທີັ່ ເກດີເຫດ ແລວ້ເອົາຂ ້ນມາຖຽງນາໃຫ ້ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ  ມາ້ງເອົາຄນັຊອ໋ດອອກປະໄວ້

ຖຽງນາ ແລະ ເອົາໝ້ໍໄຟພອ້ມໝ້ໍແຍກໄຟໃສັ່ເປົາປຍຸເຂ້ົາໄປເຊືັ່ ອງໄວຢ້ ັ່ຄອງນ ໍາ້ເຮອືນຂອງ ທ້າວ ສີຈນັ 

ສວີໄິລ.  

3. ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ໄດໃ້ຫ້ການຕໍັ່ ເຈົ້າໜ້າທີັ່ ວັ່າ ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 18 

ໂມງ 00 ນາທີ ໄດອ້ອກໄປນາບັ່ອນເກດີເຫດນາໍ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວັ່າງ ຈ ັ່ ງເຫັນ ທ້າວ ສີວນັ 
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ແສງສະຫວັ່າງ ເອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາອອກມາພອ້ມດວ້ຍຄນັຊອ໋ດ, ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວັ່າງ ຈ ັ່ ງບອກ

ໃຫຜ້ ກ້ ັ່ຽວມາຍສະກອ໋ດຄຽນສາຍໄຟອອກຈາກຄນັຊອ໋ດ ແລະ ເອົາໝ້ໍໄຟເຂ້ົາໄປໃນບາ້ນ ສັ່ວນຄນັຊອ໋ດ

ແມ ັ່ນປະຖິມ້ໄວຖ້ຽງນາ, ຕກົມາຮອດວນັທີ 28 ມງັກອນ 2013 ຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ ງມາ້ງຄນັຊອ໋ດປາດ ັັ່ງກ ັ່າວເອົາ

ປາຍຊອ໋ດທີັ່ ເປັນເຫ ັກຖິມ້ເຂ້ົາປັ່າສັ່ວນຄນັຊອ໋ດແມ ັ່ນເຜົາໄຟຖິມ້ຢ ັ່ນາບັ່ອນເກດີເຫດ. 

ສງັເກດຕີລາຄາ 

 ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 12 ໂມງ 30 ນາທີ ທາງເຈົ້າໜ້າທີັ່ ກອງສືບສວນ - 

ສອບສວນເມອືງ ຈາໍພອນ ສມົທບົກບັກອງເຕັກນິກອາຍາ ປກສ ແຂວງ ລງົກວດກາຊນັນະສ ດ

ສະຖານທີັ່ ເກດີເຫດ ແລະ ຊາກສບົຂອງ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວັ່າງ (ຜ ຕ້າຍ) ເຫັນວັ່າ ສາເຫດ

ການຕາຍຂອງທ້າວ ບຸນຫ າຍ ແສງສະຫວັ່າງ  ແມ ັ່ນຕາຍຍ້ອນຖືກໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ຖືກຄາດຕະກາໍ) 

ແລະ ເປ້ົາໝາຍໃນການຄາດຕະກາໍຄ ັງ້ນີຄ້າດວັ່າ ແມ ັ່ນກຸັ່ມຫາປາທີັ່ ມເີຄືັ່ ອງຊອ໋ດ (ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາ) ທາງ

ເຈົ້າໜາ້ທີັ່ ພວກເຮົາຈ ັ່ ງໄດແ້ຈງ້ຜນົຂອງການຊນັນະສ ດໃຫຍ້າດພີັ່ ນອ້ງຂອງຜ ຕ້າຍຊາບ ແລະ ໃນເວລາ

ນ ັນ້ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ກຮໍບັຊາບຜນົຂອງການຊນັນະສ ດຂອງເຈົ້າໜ້າທີັ່   ແຕັ່ມເີຈດຕະນາປິດ

ບງັ, ຊຸກເຊືັ່ ອງ ແລະ ເຄືັ່ ອນຍາ້ຍວດັຖທີຸັ່ ເປັນເປ້ົາໝາຍໃນການຄາດຕະກາໍ (ໝ້ໍຊອ໋ດກບັໝ້ໍແຍກໄຟ), 

ຊ ໍາ້ຍງັມາ້ງ ແລະ ຈ ດຄນັຊອ໋ດປາເພືັ່ ອບໍັ່ ໃຫເ້ຈົ້າໜ້າທີັ່ ສາມາດກວດກາໄດ.້ ເຫັນວັ່າ ການປະພ ດຂອງ

ພວກກັ່ຽວເປັນການກະທາໍຜິດທາງອາຍາ, ແຕະຕອ້ງເຖິງມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາແຫັ່ງ 

ສປປລາວ ໃນສະຖານ ທາໍລາຍຫ ກັຖານ. 

 

ຂໍສ້ະເໜີ 

 ສະເໜີທັ່ານຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຊາບວັ່າ ພາຍຫ ງັເກບັກາໍຂໍມ້  ນຫ ກັ

ຖານ ແລະ ເອົາຄາໍໃຫກ້ານພວກກັ່ຽວແລວ້ເຫັນວັ່າ ມຂໍີມ້  ນຫ ກັຖານໜກັແໜ້ນພຽງພໍທີັ່ ເປັນພ້ືນຖານໃຫ້

ແກັ່ການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ໂດຍອງີຕາມບດົບນັທ ກຄາໍໃຫກ້ານ ແລະ ຫ ກັຖານຕັ່າງໆ. 

 ດ ັັ່ງນ ັນ້, ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຈ ັ່ ງລາຍງານມາຍງັທັ່ານຫວົໜ້າອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ເພືັ່ ອຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາດວ້ຍ. 

 

ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສເມອືງ ຈາໍພອນ  ກອງສືບສວນຄະດອີາຍາ  ພະນກັງານສອບສວນ 

           

 

        ບນຸໄມ ສສີກຸ                    ຂວນັໃຈ ແກວ້ວໄິລ      ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ                                                           

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                          ເລກທີ 706/ປກສ.ຈພ                                                                                                                                           

                                                    ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ໃບສະເໜີ 

ຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ 
 

ຮຽນ: ທັ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

               ເລືັ່ ອງ: ຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາ. 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 142; 

- ອງີຕາມ ສາໍນວນຄະດອີາຍາ.  
 

ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ສບືສວນ-ສອບສວນ ຂອງກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ໄດທ້າໍການກກັຕວົທາ້ວ 

ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ  

ໜັ່ວຍ 18 , ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.    

- ຖກືຫາວັ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ,  ຕາມມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ.   

ພາຍຫ ງັເອົາຄາໍໃຫກ້ານຂອງຜ ກ້ ັ່ຽວແລວ້ ເຫັນວັ່າ ມຂໍີມ້  ນຫ ກັຖານໜກັແໜ້ນພໍທີັ່ ຈະເປັນພ້ືນຖານ ແກັ່

ການດາໍເນນີຄະດອີາຍາຕໍັ່ ຜ ກ້ ັ່ຽວ. 

 ດ ັັ່ງນ ັນ້, ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຈ ັ່ ງສະເໜີມາຍງັທັ່ານຫວົໜ້າອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົ ເຂດ II ເພືັ່ ອຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ.  

    

                                     ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                                                               

                                         ບນຸໄມ ສສີກຸ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ                                                           

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                             ເລກທີ 707/ປກສ.ຈພ                                                                                                                                           

                                                    ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ໃບສະເໜີ 

ຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ 
 

ຮຽນ: ທັ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

               ເລືັ່ ອງ: ຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາ. 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012 ມາດຕາ 142; 

- ອງີຕາມ ສາໍນວນຄະດອີາຍາ.  
 

ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ສບືສວນ-ສອບສວນ ຂອງກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ໄດທ້າໍການກກັຕວົ 

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ສນັຊາດ  ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້

ກອກ, ໜັ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

- ຖກືຫາວັ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ,  ຕາມມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ  4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ.   

   ພາຍຫ ງັເອົາຄາໍໃຫກ້ານຂອງຜ ກ້ ັ່ຽວແລວ້ເຫັນວັ່າ ມຂໍີມ້  ນຫ ກັຖານໜກັແໜນ້ພໍທີັ່ ຈະເປັນພ້ືນຖານ

ແກັ່ການດາໍເນນີຄະດອີາຍາຕໍັ່ ຜ ກ້ ັ່ຽວ. 

 ດ ັັ່ງນ ັນ້, ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຈ ັ່ງສະເໜີມາຍງັທັ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົ ເຂດ II ເພືັ່ ອຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ.  
    

                                     ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                                                               

                                     ບນຸໄມ ສສີກຸ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ                                                           

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                             ເລກທີ 708/ປກສ.ຈພ                                                                                                                                           

                                                    ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ໃບສະເໜີ 

ຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ 
 

ຮຽນ: ທັ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

               ເລືັ່ ອງ: ຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາ. 
 

- ອງີຕາມ ຂອງກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 142; 

- ອງີຕາມ ສາໍນວນຄະດອີາຍາ.  
 

ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ສບືສວນ-ສອບສວນ ຂອງກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ໄດທ້າໍການກກັຕວົ

ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່

ວຍ 3 , ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.    

- ຖກືຫາວັ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ, ຕາມມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ.   

ພາຍຫ ງັເອົາຄາໍໃຫກ້ານຂອງຜ ກ້ ັ່ຽວແລວ້ ເຫັນວັ່າ ມຂໍີມ້  ນຫ ກັຖານໜກັແໜນ້ພໍທີັ່ ຈະເປັນພ້ືນຖານ 

ແກັ່ການດາໍເນນີຄະດອີາຍາຕໍັ່ ຜ ກ້ ັ່ຽວ. 

 ດ ັັ່ງນ ັນ້, ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຈ ັ່ງສະເໜີມາຍງັທັ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົ ເຂດ II ເພືັ່ ອຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ.  

    

                                     ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                                                               

                                                   ບນຸໄມ ສສີກຸ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 
 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ  ☐ , ຜ ຖ້ກືສງົໃສ ☐ , ຜ ຖ້ກືຫາ ☒, ພະຍານ ☐, ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☐  

 ຄ ັງ້ທີ II 
 

ທີີ່ ຫອ້ງການກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເວລາ 11 ໂມງ00 

ນາທີ  ຂອງວນັທີ 5 ກມຸພາ 2013 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່

ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ພ ເຂົາ 

ແສງທອງ, ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ,  ອາຍ ຸ

37 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງ

ບກຸຄນົອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 
 

ໃນໄລຍະຜີ່ານມາຂາ້ພະເຈົ້າເຄີຍຕິດຄກຸມາແລວ້ 1 ຄ ັງ້ ຢ ີ່ທີີ່ ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ແຂວງ ໄຊ

ຍະບ ລີ ໃນຊີ່ວງເດອືນ ມນີາ ປີ 2011 ໃນຂໍຫ້າ ລກັຊບັຂອງພນົລະເມອືງ, ພາຍຫ ງັອອກມາຂາ້ພະ

ເຈົາ້ຈຶີ່ງມາດາໍລງົຊວີດິຢ ີ່ບາ້ນປກົກະຕ.ິ 

 ຂາ້ພະເຈົາ້ຍອມຮບັວີ່າໄດຊ້ືໝ້ໍ້ໄຟຊອ໋ດປາພອ້ມເຄືີ່ ອງຊອ໋ດມາແຕີ່ປີ 2010 ຈດຸປະສງົໃນການຊື້

ໝ້ໍ ຊອ໋ດຂອງຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນເພືີ່ ອຊອ໋ດປາ ຫ ື ອີ່ຽນ ຢ ີ່ຕາມໜອງແຖວນາຂອງພໍີ່ ເຖົາ້ຂາ້ພະເຈົ້າ (ພໍີ່ ຕ  ້

ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ) ແລະ ຊອກຊອ໋ດຕາມໜອງທີີ່ ດ ດແລວ້ ເພືີ່ ອຈດຸປະສງົເອົາອີ່ຽນ. ຈນົຮອດ

ວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 16 ໂມງ 20 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ລີກວຽກຈາກໂຮງງານເບຍ ຈຶີ່ງ

ໄປເອົາໝ້ໍຊອ໋ດປາໜີ່ວຍທີີ່ ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ພບົເຫັນໄປຊອ໋ດປາຢ ີ່ໜອງຂອງພໍີ່ ເຖົາ້ຂາ້ພະເຈົາ້, ໝ້ໍຊອ໋ດດ ັີ່ງກ ີ່າວ

ຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນເອົາປະມຽ້ນໄວຢ້ ີ່ຖຽງນາຂອງພໍີ່ ເຖົ້າເປັນເວລາ 3 ປີ ແລ້ວ, ຕໍີ່ ຈາກນ ັນ້ມາຈນົຮອດ

ເວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າຊອ໋ດປາຢ ີ່ໜອງດ ັີ່ງກ ີ່າວບໍີ່ ໄດ ້ຈຶີ່ ງໄດເ້ອົາໝ້ໍຊອ໋ດໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວ

ໄປເກັບມຽ້ນໄວຢ້ ີ່ເທິງມອ໋ກລດົໄຖນາຢ ີ່ກອ້ງລີ່າງຖຽງນາຂອງພໍີ່ ເຖົ້າຂາ້ພະເຈົ້າ (ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງ

ສະຫວີ່າງ ຜ ້ຕາຍ) ນບັແຕີ່ວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ເປັນຕ ົນ້ມາ ຂາ້ພະເຈົ້າກບໍໍີ່ ໄດເ້ຂ້ົາໄປນາຫາ

ພໍີ່ ເຖົ້າເລີຍ ຈນົຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງຊາບວີ່າ ພໍີ່ ເຖົ້າຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ (ພໍີ່ ຕ  ້
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ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ) ຕາຍ. ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງໄປເບິີ່ ງ ແລະ ຮ ວ້ ີ່າພໍີ່ ເຖ ົາ້ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າເສັຍຊີວິດ

ຍອ້ນຖກືໄຟຊອ໋ດ, ພາຍຫ ງັຂາ້ພະເຈົ້າຊາບເລືີ່ ອງດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 (ມືພ້ບົຊາກ

ສບົ) ເວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງບອກໃຫ ້ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, 

ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, (ນອ້ງເມັຍຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ) ເອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາຂອງ

ຂາ້ພະເຈົ້າໄປເກບັມຽ້ນໄວຢ້ ີ່ບີ່ອນອືີ່ ນ, ແລວ້ຂາ້ພະເຈົ້າຍງັບອກ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ ວີ່າ ຢີ່າ

ບອກໃຜເດີ ້ແລະ ຢີ່າໃຫເ້ຈົ້າໜ້າທີີ່ ຮ ,້ ໃຫ້ເອົາໄປເຊືີ່ ອງໄວຢ້ ີ່ບາ້ນ ແລະ ໃນເວລາດຽວກນັນ ັນ້ຂາ້ພະ

ເຈົາ້ກໄໍດບ້ອກໃຫ ້ທ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ທາ້ວ ສຈີນັ ສີວໄິລ ວີ່າ ເວລາເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ຖາມຢີ່າ

ເວ້ົາສ ີ່ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ຟງັເດີ.້ 

 ຮອດວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ເວລາ 11 ໂມງ 00 ນາທີ ທາງເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ຈຶີ່ງເຊນີຂາ້ພະເຈົາ້ມາ

ກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ ໃນເບື້ອງຕ ົນ້ຂາ້ພະເຈົ້າປະຕິເສດວີ່າ ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາໜີ່ວຍທີີີ່ ຂາ້ພະ

ເຈົ້ານາໍໃຊແ້ມ ີ່ນໄດຂ້າຍໃຫ້ຫວຽດແລວ້ໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ຕໍີ່ ມາທາງເຈົ້າໜ້າທີີ່ ມຫີ ກັຖານ

ຢັງ້ຢືນວີ່າ ຢ ີ່ນາໍ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງຮບັສາລະພາບວີ່າ ໄດບ້ອກໃຫ ້ທ້າວ ສີວນັ ແສງ

ສະຫວີ່າງ ເອົາໝ້ໍໄຟໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວໄປເຊືີ່ ອງໄວ.້ 

ຖ/ຕ: ຂາ້ພະເຈົ້າຍອມຮບັວີ່າ ໄດມ້ເີຈດຕະນາ ເພືີ່ ອຊຸກເຊືີ່ ອງໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວແທ້ ແລະ 

ໃນເບື້ອງຕ ົນ້ກ ີ່ອນຈະເອົາໝ້ໍໄຟໄປເຊືີ່ ອງ ຂາ້ພະເຈົ້າໄດຍ້ິນເຈົ້າໜ້າທີີ່ ເວ້ົາວີ່າ ພໍີ່ ເຖົ້າຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ

ຕາຍຍອ້ນໄຟຊອ໋ດ ໃນມືເ້ຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ລງົໄປກວດກາສະຖານທີີ່ ເກດີເຫດ. 

ຖ/ຕ: ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວພອ້ມດວ້ຍເຫ ັກຊອ໋ດ ແມ ີ່ນຂາ້ພະເຈົ້າປະດດິສາ້ງຂຶນ້ເອງ ແລະ 

ໝ້ໍໄຟໜີ່ວຍທີີ່ ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ເອົາມາເປັນຂອງກາງຄະດນີີແ້ມ ີ່ນໝ້ໍໄຟຂອງຂາ້ພະເຈົ້າແທ້ ຊຶີ່ ງຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້

ເກບັມຽ້ນໄວຢ້ ີ່ເທິງມອ໋ກລດົໄຖນາແລວ້ເອົາຫຍາ້ປກົໄວຢ້ ີ່ຖຽງນາພໍີ່ ເຖົາ້ (ຜ ຕ້າຍ). 

ຖ/ຕ: ຂາ້ພະເຈົ້າກຮໍ ດ້ວີ ີ່າ ທາງເຈົ້າໜ້າທີີ່ ຊອກຫາໝ້ໍຊອ໋ດປາໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013. ສີ່ວນ

ການມາ້ງ ຫ ື ຈ ດເຫ ັກຊອ໋ດ ຂາ້ພະເຈົາ້ແມ ີ່ນບໍີ່ ໄດບ້ອກພວກດ ັີ່ງກ ີ່າວມາ້ງ ມແີຕີ່ບອກໃຫຊຸ້ກເຊືີ່ ອງ. 

ສິ້ນສດຸຄາໍໃຫ້ການ, ຄາໍໃຫ້ການຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸ

ຢີ່າງ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 
 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ          ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ           ຜ ໃ້ຫກ້ານ 
 

     ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                  ພ ເຂົາ ແສງທອງ        ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ   
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 ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ  ☐ , ຜ ຖ້ກືສງົໃສ ☐ , ຜ ຖ້ກືຫາ ☒, ພະຍານ ☐, ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☐  

ຄ ັງ້ທີ III 

 

ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ກອງຄະດ ີເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັເຂດ ໃນເວລາ 11 

ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັທີ 5 ກມຸພາ 2013 ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ຊ ັນ້ ຮທ, 

ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ພ້ອມດວ້ຍ ທີ່ານ ແສງ

ທອງ ສີ່ອງໃສ ຜ ້ເຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫ້ການ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ, ອາຍຸ 20 ປີ, 

ສນັຊາດ ລາວ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸພໍີ່ : ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ, ອາຍ ຸ45 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, 

ບາ້ນຢ ີ່ປະຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກຸນແມ ີ່: ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍຸ 50 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊີບ 

ແມ ີ່ເຮອືນ, ບາ້ນຢ ີ່ປະຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸເມັຍ: ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ,ີ ອາຍຸ 18 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊີບ ແມ ີ່ເຮືອນ, 

ບາ້ນຢ ີ່ປະຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

- ຖກືຫາວີ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ;  

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີີ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ.  

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶ້ນຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 ຂາ້ພະເຈົ້າ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ຂໍໃຫກ້ານຕາມຄວາມເປັນຈງິຕໍີ່ ເຈົ້ ີ່າໜ້າທີີ່ ຄື ຂາ້ພະເຈົ້າ ຍອມຮບັ

ວີ່າ ໄດມ້າ້ງຄນັຊອ໋ດປາຫ ງັເກດີເຫດແທ້ ສີ່ວນການມາ້ງນ ັນ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ບໍີ່ ຈ ືີ່ຄກັຄາດວີ່າແມ ີ່ນຕອນເຊ້ົາຂອງ

ວນັທີ 28 ມງັກອນ 2013 ເນືີ່ ອງຈາກມືນ້ ັນ້ ຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນຢ ີ່ຖຽງນາຂອງພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ 
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(ຜ ້ຕາຍ) ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງມາ້ງອອກຈາກໝ້ໍໄຟແລວ້ມາແຍກເປັນຊິ້ນສີ່ວນ ເອົາເຫ ັກຊອ໋ດຖິມ້ເຂ້ົາປີ່າ ສີ່ວນ

ຄນັຊອ໋ດໄດເ້ອົາໄປຈ ດໄຟຖິມ້, ແຕີ່ທ້າວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ ບອກໃຫຂ້າ້ພະເຈົ້າເກບັເຫ ັກຊອ໋ດປາ

ມຽ້ນໄວ້, ແຕີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍີ່ ໄດ້ມຽ້ນເພາະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວີ່າຢ້ານເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສງົໃສ ວີ່າ ທ້າວ ວນັດ ີ      

ຄາໍສະອອນ ເປັນຄນົຂາ້ພໍີ່ ຕ ,້ ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ງໄດລ້ງົມມືາ້ງຄນັຊອ໋ດປາ ແລະ ທາໍລາຍຖິມ້ ເຫ ືອແຕີ່ທາງປາຍ

ທີີ່ ເປັນເຫ ັກໄດເ້ອົາຖິມ້ໄວປ້ີ່າ. 

ຖ/ຕ: ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາປະມານ 10 ໂມງ 00 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າ ໄດອ້ອກໄປເບິີ່ ງ

ຊາກສບົຂອງພໍີ່ ຕ ຢ້ ີ່ນາບີ່ອນເກດີເຫດ ໃນຕອນນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າກຮໍບັຮ ຜ້ນົຂອງການຊນັນະສ ດວີ່າ ພໍີ່ ຕ  ້ ຕາຍ

ຍອ້ນຖກືໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາຊອ໋ດ ຂາ້ພະເຈົ້າຢ້ານເຈົ້າໜ້າທີີ່ ມາສງົໄສ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ຂາ້ພໍີ່ ຕ ຕ້າຍ  

ຈຶີ່ ງໄດຈ້  ດຄນັຊອ໋ດປາຂອງ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຖິມ້ ແລະ ໄດມ້າ້ງເຫ ັກຊອ໋ດທາງປາຍຖິມ້ເຂ້ົາປີ່າ 

ເພືີ່ ອຈດຸປະສງົຫ ີກລຽ້ງບໍີ່ ໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ກວດກາໄດ.້  

ສິ້ນສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ             ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວນ ແລະ ບນັທຶກ              ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

 

 ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ               ແສງທອງ ສີ່ອງໃສ              ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ                        

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II                              ເລກທີ 207/ອຍກ.ຂ II                                                                                       

ວນັທີ 5 ກມຸພາ 2013 

ຄ  າສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ 

 

- ອີງຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009 ມາດຕາ 42 

ຂ  ້5;  

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດ  າເນກີຄະດອີາຍາສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 142; 

- ເຫັນຕາມ ໃບສະເໜີຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່  ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ສະບບັເລກທີ 706/ປກສ.ຈພ, ລງົ

ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ແລະ ຂາເຂ້ົາຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ເລກທີ 188/

ອຍກ. ຂ II, ລງົວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013. 
 

ຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II  ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ບດົລາຍງານ ແລະ ເອກະສານ

ຕັ່າງໆຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ ຖວ້ນ, ຮອບດາ້ນ ແລະ ພາວະວິໄສແລວ້ ເຫັນວັ່າ ມເີງ ືັ່ອນໄຂພຽງພ ໃນການກກັ

ຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາ ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບາ້ນ

ຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

- ຖກືຫາວັ່າ: ຄາດຕະກ  າ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 

ດ ັັ່ງນ ັນ້,  ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ຈ ັ່ງອອກຄ  າສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ ທາ້ວ 

ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ກ  ານດົສາມເດອືນ ນບັແຕັ່ວນັທີ 5 ກມຸພາ 2013 ຫາ ວນັທີ 4 ພ ດສະພາ 2013 

ຫ ື ຈນົກວັ່າຈະມຄີ  າສ ັັ່ງປັ່ຽນແປງໃໝັ່. 

ຄ  າສ ັັ່ງສະບບັນີ,້ ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ວນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
 

                                      ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II 
 

                             ແສງຈນັ ແສງເດອືນ           

                                      

ບັ່ອນສ ົັ່ງ:                                                                                                  

- ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່  02 ສະບບັ ເພືັ່ ອຊາບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ;  

- ສ  າເນາົ 01 ສະບບັ ເພືັ່ ອເກບັມຽ້ນ.   
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ                        

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II              ເລກທີ 208/ອຍກ.ຂ II  

                                                    ວນັທີ 5 ກມຸພາ 2013 

ຄ  າສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009 ມາດຕາ 42 

ຂ  ້5;  

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດ  າເນກີຄະດອີາຍາສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 142; 

- ເຫັນຕາມ ໃບສະເໜີຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່  ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ສະບບັເລກທີ 707/ຈພ, ລງົວນັທີ 4 

ກມຸພາ 2013 ແລະ ຂາເຂ້ົາຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ລງົວນັທີ 4 ກມຸພາ 

2013.  
 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II  ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ບດົລາຍງານ ແລະ ເອກະສານ

ຕັ່າງໆຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ຖວ້ນ, ຮອບດາ້ນ ແລະ ພາວະວໄິສແລວ້ ເຫັນວັ່າ ມເີງ ືັ່ອນໄຂພຽງພ ໃນການກກັ

ຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ສນັຊາດ ລາວ, ບາ້ນຢ ັ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 17 ,ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ .  

- ຖກືຫາວັ່າ: ຄາດຕະກ  າ; 
- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 
- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 
ດ ັັ່ງນ ັນ້, ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ຈ ັ່ງອອກຄ  າສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ ທາ້ວ ສວີນັ 

ແສງສະຫວັ່າງ ກ  ານດົສາມເດອືນ ນບັແຕັ່ວນັທີ 5 ກມຸພາ 2013  ຫາ ວນັທີ 4 ພ ດສະພາ 2013  

ຫ ື ຈນົກວັ່າຈະມຄີ  າສ ັັ່ງປັ່ຽນແປງໃໝັ່.  

ຄ  າສ ັັ່ງສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ວນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
 

                                        ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II 

                                                 ແສງຈນັ ແສງເດອືນ 

ບັ່ອນສ ົັ່ງ: 

- ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່  02 ສະບບັ ເພືັ່ ອຊາບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ;  

- ສ  າເນາົ 01 ສະບບັ ເພືັ່ ອເກບັມຽ້ນ .   
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ                        

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II                              ເລກທີ 209/ອຍກ.ຂ II                                                                                       

ວນັທີ 5 ກມຸພາ 2013 

ຄ  າສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009 ມາດຕາ 42 

ຂ  ້5;  

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດ  າເນກີຄະດອີາຍາສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 142; 

- ເຫັນຕາມ ໃບສະເໜີຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່  ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ສະບບັເລກທີ 708/ປກສ.ຈພ,    

ລງົວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ແລະ ຂາເຂ້ົາຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ເລກທີ 

188/ອຍກ. ຂ II, ລງົວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013. 
 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II  ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ບດົລາຍງານ ແລະ ເອກະສານຕັ່າງໆ

ຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ ຖວ້ນ, ຮອບດາ້ນ ແລະ ພາວະວໄິສແລວ້ ເຫັນວັ່າ ມເີງ ືັ່ອນໄຂພຽງພ ໃນການກກັຂງັພາງ

ຜ ຖ້ກືຫາ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ັ່ປະຈບຸນັ ແກງ້

ກອກ, ໜັ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.  

- ຖກືຫາວັ່າ: ທ  າລາຍຫ ກັຖານ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 
- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 

ດ ັັ່ງນ ັນ້,  ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ຈ ັ່ງອອກຄ  າສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ ທາ້ວ ສຈີນັ   

ສວີໄິລ ກ  ານດົສາມເດອືນ ນບັແຕັ່ວນັທີ ນບັແຕັ່ວນັທີ 5 ກມຸພາ 2013 ຫາ ວນັທີ 4 ພ ດສະພາ 

2013 ຫ ື ຈນົກວັ່າຈະມຄີ  າສ ັັ່ງປັ່ຽນແປງໃໝັ່. 

ຄ  າສ ັັ່ງສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ວນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
 

                                      ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II 
 

                                                  ແສງຈນັ ແສງເດອືນ    

                                             

ບັ່ອນສ ົັ່ງ:                                                                                                  

- ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່  02 ສະບບັ ເພືັ່ ອຊາບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ;  

- ສ  າເນາົ 01 ສະບບັ ເພືັ່ ອເກບັມຽ້ນ.   
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິໄປໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໄສ ☐, ຜ ຖ້ກືຫາ ☒, ພະຍານ ☐, ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☐ 

ຄ ັງ້ທີ V 

 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການກອງຄະດ ີເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ເວລາ 10 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັທີ 11 ກມຸພາ 2013, ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ ວນັດ ີວາຍລີຸ, 

ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ 

ທີ່ານ ສ ນທອນ ວິລະສິດ, ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ້ເຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ ເອົາຄາໍໃຫ້ການຂອງຜ ້ຖືກຫາຊືີ່     

ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກໝີ່ວຍ 17, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸພໍີ່ : ທ້າວ  ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫີ່ວາງ (ຕາຍ), ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາຊບິ ເຮັດນາ, 

ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໝີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.    

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸແມ ີ່: ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮືອນ, ອາຍ ຸ69 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ 

ແກງ້ກອກ, ໝີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.    

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ຖ/ຕ: ນບັແຕີ່ວນັທີ (ບໍີ່ ຈືີ່ ) ເດອືນ ພະຈກິ 2012 ຂາ້ພະເຈົ້າໄດບ້ວດຢ ີ່ວດັ ບາ້ນ ສະຄຶນ, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. ຜ ຕ້ ັງ້ກອງບວດໃຫແ້ມ ີ່ນແມ ີ່ປ້າ ອາໄລ ໄຊວິຫານ ແລະ ລງຸ ໝ   

ຢ ີ່ ບາ້ນ ສະຄຶນ, ເມອືງ ຈາໍພອນ. ຮອດວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົ້າ ໄດສ້ິກອອກຈາກວດັ 

ບາ້ນ ສະຄນຶ ຍອ້ນແມ ີ່ບອກວີ່າ ບໍີ່ ມຄີນົຢ ີ່ເຮອືນ ແລະ ໃຫມ້າຊີ່ວຍວຽກ.  

ຖ/ຕ: ກີ່ອນໜ້າທີີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າຈະສິກ ໄດໂ້ທຫາອາ້ຍເຂີຍ ຊືີ່ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ເວລາ 20 

ໂມງ 00 ນາທີ ອາ້ຍເຂຍີຕອບວີ່າ ຢ ີ່ບີ່ອນເຮັດວຽກ (ໂຮງງານເບຍ) ແລວ້ກບໍໍີ່ ໄດໂ້ທອກີ. 

ຖ/ຕ: ຮອດເວລາ 5 ໂມງ 00 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າໄດໂ້ທຫາ ອາ້ຍ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ອີກບອກວີ່າ 

ໃຫເ້ອົາເຄືີ່ ອງນຸີ່ງມາໃຫແ້ດີ່ ເພາະຈະສິກອອກຈາກວດັແລວ້ບໍີ່ ມເີຄືີ່ ອງນຸີ່ງ, ແລວ້ອາ້ຍເຂຍີໄປກບັຫຼານຊືີ່  
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ທ້າວ ລອັກ ອາຍ ຸ9 ປີ, ຂີີ່ ລດົຈກັຮອນດາເວັບ (ສີດາໍ), ປ້າຍບໍີ່ ຈືີ່ , ຊອ້ນກນັໄປຮບັຢ ີ່ວດັ ແລະ ອອກ

ຈາກວດັ ເວລາ 5 ໂມງ 30 ນາທີ, ຮອດເຮອືນທີີ່ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເວລາ  6 ໂມງ 00 ນາທີ  (ຂີີ່

ຊອ້ນກນັ 3 ຄນົ).  

ຖ/ຕ: ເມ ືີ່ອມາຮອດເຮອືນແລວ້ ເວລາ 8 ໂມງ 00 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າໄດໄ້ປບາ້ນ ຕາແຫຼວ ເຮອືນ

ແມ ີ່ປ້າອາໄລ ໄຊວິຫານ ໄປພ້ອມກບັແມ ີ່, ອາ້ຍ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ, ເອື້ອຍ ຕຸ້ຍ ແສງສະຫວີ່າງ   

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂີີ່ ລດົຈກັໄປກບັແມ ີ່ຊອ້ນກນັໄປສ ີ່ຂວນັຢ ີ່ບາ້ນ ຕາແຫຼວ. 

ຖ/ຕ:  ເມ ືີ່ອສ ີ່ຂວນັແລ້ວ ເວລາ 15 ໂມງ 00 ນາທີ, ຂາ້ພະເຈົ້າກບັແມ ີ່ກກໍບັເມອືເຮືອນຢ ີ່ບາ້ນ 

ແກງ້ກອກ ສີ່ວນອາ້ຍເຂີຍຊືີ່  ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ແລະ ເອື້ອຍຊີີ່  ນາງ  ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ   

ແມ ີ່ນຍງັບໍີ່ທນັກບັ, ເມ ືີ່ອມາຮອດເຮອືນແລວ້ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ງນອນພກັຜີ່ອນຢ ີ່ເຮອືນແລວ້ບອກແມ ີ່ວີ່າ ມ ືອ້ືີ່ ນ

ຈຶີ່ ງອອກໄປຫາພໍີ່ ແລວ້ໄປດາໍນາພອ້ມ, ຕກົຮອດຕອນຄ ໍີ່າຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ຂ້ົານອນເວລາ 20 ໂມງ 00 

ນາທີ ຈນົຮອດເວລາ 6 ໂມງ 00 ນາທີ ຕອນເຊ້ົາແຕີ່ງກນິ (ກນິເຂ້ົາເຊ້ົາ) ແລວ້ ເວລາ 6 ໂມງ 40 

ນາທີ ຂາ້ພະເຈົາ້ກນິເຂ້ົາຜ ດ້ຽວ (ແມ ີ່ຊືຄໍ້ໄກີ່ປະມຽ້ນໃຫກ້ນິ). 

ຖ/ຕ: ເວລາ 7 ໂມງ 55 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າກບັເອື້ອຍຊືີ່  ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫີ່ວາງ ໄດພ້າກນັ

ອອກໄປນາ ເພາະເອື້ອຍ ອວ້ນ ວີ່າຈະໄປຫຼກົກາ້ພ້ອມຂາ້ພະເຈົ້າ ໂດຍໄດຂ້ີີ່ ລດົຈກັຄນັເດມີ (ສີດາໍ) 

ປ້າຍບໍີ່ ຈືີ່  ຂີີ່ ຊອ້ນກບັເອື້ອຍຊືີ່ ອວ້ນ ແສງສະຫີ່ວາງ ເມ ືີ່ອໄປຮອດນາແລວ້ກເໍອົາລດົຈອດໄວຕ້ ົນ້ຄໍແ້ປະ

ຖຽງ ແລວ້ຂາ້ພະເຈົ້າຂຶນ້ໄປເທິງຖຽງແລວ້ຖີ່າຍເຄືີ່ ອງຈະລງົໄປຫຼກົກາ້ດາໍນາ ສີ່ວນເອື້ອຍກຂໍຶ້ນໄປນາໍ

ແລວ້ບໍີ່ ເຫັນພໍີ່ ຢ ີ່ເທິງຖຽງ ເມ ືີ່ອບໍີ່ ເຫັນຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງໄປຊອກຫາພໍີ່  (ຮອ້ງຫາ) ແລວ້ຍີ່າງໄປຟາກຫ້ວຍ 

ແລວ້ເຫັນງວົຮອ້ງຢ ີ່ (ງວົ 4 ໂຕ) ແລວ້ຂາ້ພະເຈົາ້ກຍໍີ່າງໄປຊອກຫາແລວ້ໄປເຫັນພໍີ່ ຢ ີ່ຕາກາ້ ນອນຂດົຢ ີ່

ແຈຄນັນາຈຶີ່ ງຍີ່າງໄປຫາ ແລວ້ບອກວີ່າພໍີ່ ຕືີ່ ນແມ ້ແລວ້ຂາ້ພະເຈົ້າໄດຍ້ ພໍ້ີ່ ກບໍໍີ່ ຕີງຄີງແລວ້ ຈຶີ່ ງເອີ້ນໃສີ່

ເອື້ອຍ ອວ້ນ ແສງສະຫີ່ວາງ ວີ່າ ພໍີ່ ຕາຍແລວ້, ເອື້ອຍ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ກແໍລີ່ນມາຫາບີ່ອນທີີ່

ພໍີ່ ຕາຍ ສະພາບພໍີ່ ນຸ ີ່ງແຕີ່ຜາ້ເເພລາຍຕາກະໂລ (ສະລິບບໍີ່ ມບໍີີ່ ໄດນຸ້ ີ່ງ).  

ຖ/ຕ: ເອື້ອຍເປັນຜ ຫ້ອບໂຕຂຶນ້ສີ່ວນຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນຍໍຂາ (ໂຈມຂາ) ຂຶນ້ຈາກແຈຄນັນາ ສະພາບ

ນອນຂດົ, ແຂນບງັຕາເບື້ອງຂວາ (ແລວ້ໃສີ່ໝວກແລນ້ປກົຕາ) ເຫັນຕາມນືໜ້ອຍໜຶີ່ ງເບື້ອງຊາ້ຍ, ຂາ້

ພະເຈົ້າກບັເອື້ອຍກພໍາກນັໂຈມພໍີ່ ຂຶນ້ໄປເທິງຖຽງ ແລວ້ວາງໄວຕ້ີນຄນັໄດໃຫເ້ອື້ອຍຖາ້ ແລວ້ຂາ້ພະເຈົ້າ

ກໄໍປເອີ້ນແມ ີ່, ອາ້ຍ, ເອື້ອຍ ຢ ີ່ບາ້ນແກງ້ກອກ, ທາໍອິດແມ ີ່ນໄປບອກອາ້ຍຊືີ່  ທ້າວ ສມົແພງ ແລະ 

ເອື້ອຍໄພ້ຊືີ່ ນາງ ບວົໄລ ແລວ້ໄປບອກອາ້ຍເຂີຍຊືີ່  ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ  ແປງລດົຢ ີ່ໃກເ້ຮືອນ

ບອກວີ່າພໍີ່ ຕາຍແລ້ວ, ຈາກນ ັນ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍກບັໄປເອີ້ນແມ ີ່ຢ ີ່ບ້ານ ແກງ້ກອກ, ຈນົຮອດເວລາ      

9 ໂມງປາຍ ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງໄດກ້ບັຄືນໄປເພືີ່ ອກຽມເອົາເຄືີ່ ອງຂອງ ສີ່ວນອາ້ຍ ແລະ ແມ ີ່ ແມ ີ່ນອອກໄປ

ກີ່ອນ ເມ ືີ່ອອອກໄປຮອດຈຶີ່ງເຫັນເຈົາ້ໜາ້ທີີ່  ແລະ ເຫັນຮອຍທາງຫຼງັຂອງພໍີ່ ເລີກຄາ້ຍຄໄືຟໄໝ.້ 

ຖ/ຕ: ເວລາໂຈມເອົາຊາກສບົຂອງພໍີ່  ແມ ີ່ນຍງັບໍີ່ ທນັໄດສ້ງັເກດ ໂຈມຂດົຢ ີ່ຈງັຫວະພໍີ່ ນອນ (ໂຕ

ແຂງ) ແຕີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ຫຼຽວເຫັນເສືອ້ສີບໍີ່ ຈ ືີ່ຢ ີ່ຂີຕ້ມົໄຮີ່ນາບີ່ອນທີີ່ ມຮີ ີ່ອຍຢຽບຫຍ ໍີ່າ ແລະ ຕາກາ້ເປັນຮອຍໝຸີ່

ນຄມືກີານຕໍີ່ ສ ກ້ນັ (ຮອຍລາກແກີ່). 
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ຖ/ຕ: ໃນເວລາຈ ດຊາກສບົພໍີ່ ແລວ້ ອາ້ຍເຂຍີຊືີ່  ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ   ໄດບ້ອກຂາ້ພະເຈົ້າວີ່າ 

ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາມຽ້ນແລວ້ບໍີ່ . 

ຖ/ຕ: ບອກເວລາ 16 ໂມງ 00 ນາທີ ບອກຢ ີ່ບາ້ນ  ແກງ້ກອກ  ເພາະກບັເຂ້ົາມາແລວ້ຫຼງັຈາກມື້

ເກບັກະດກຸ ຂາ້ພະເຈົ້າກໄໍດເ້ອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາທີີ່  ອາ້ຍ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ບອກໃຫເ້ອົາໝ້ໍໄຟມາມຽ້ນ

ຢ ີ່ເຮອືນຂອງ ທ້າວ ສີຈນັ ສວີິໄລ (ຜ ເ້ປັນຫຼານ) ຢ ີ່ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ຍອ້ນ ທ້າວ ສີຈນັ ບອກວີ່າ ເອົາ

ມຽ້ນເຮືອນນີກ້ໄໍດ ້ເຮືອນທ້າວ ສີຈນັ ແປະວດັ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ຫີ່າງຈາກເຮືອນຂາ້ພະເຈົ້າປະມານ 

800 ແມດັ (ເປັນບາ້ນເໜືອບາ້ນໃຕ)້.  

ສີ່ວນໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາເອົາໄວເ້ຮືອນ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ  ແລວ້ຂາ້ພະເຈົ້າກບໍໍີ່ ຮ ວ້ ີ່າ ທ້າວ ສີຈນັ  

ສວີໄິລ ເຮັດຫຍງັອກີຕໍີ່ ໄປ.  

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍຢ ັງ້ຢືນວີ່າ ບໍີ່ ຮ ແ້ທຈ້ງິວີ່າໃຜເປັນຜ ຄ້າດຕະກາໍພໍີ່ . 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

          

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ          ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ            ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

  

         ວນັດ ີວາຍລີຸ              ສ ນທອນ ວລິະສດິ         ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ        
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  

ກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ          

ກອງເຕັກນກິອາຍາ                   ເລກທີ 66/ ກຕອ.                                  

              ວນັທີ 17 ກມຸພາ 2013 

              

ໜງັສສືະເໜີ 

  

ຮຽນ: ຫວົໜາ້ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ເລືື່ ອງ: ຢ ັງ້ຢືນຄວາມແຮງຂອງກະແສໄຟຟ້າ ຢ ື່ໝ ້ ຊອ໋ດປາ. 

 

- ອງີຕາມ ຜນົການສບືສວນ-ສອບສວນ ແລະ ເກບັກ  າຂ ມ້  ນ ຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ຕ  າຫຼວດ ກື່ຽວກບັການ

ເສັຍຊວີດິຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວື່າງ ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013.  

ກອງເຕັກນກິອາຍາ ກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ມຈີດຸປະສງົຮຽນສະເໜີ

ມາຍງັທື່ານ ເພືື່ ອຂ ໃຫ້ທື່ານກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢືນ ຄວາມແຮງຂອງກະແສໄຟຟ້າທີື່ ບນັຈຢຸ ື່ໃນໝ ້

ໄຟຊອ໋ດປາ ທີື່ ເປັນຂອງທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ໄດປ້ະກອບເປັນເຄືື່ ອງມ ືເພືື່ ອຊອ໋ດປາທີື່ ສ ົື່ງມາພອ້ມ

ນີ ້ແລະ ຂ ໃຫ ້ທື່ານຢັງ້ຢືນຄວາມແຮງຂອງກະແສໄຟຟ້າ ທີື່ ສາມາດເຮັດໃຫຄ້ນົເສັຍຊີວິດ ເພືື່ ອເປັນຂ ້

ມ  ນປະກອບໃສື່ສ  ານວນຄະດອີາຍາ.   

ດ ັື່ງນ ັນ້, ຈ ື່ ງສະເໜີມາຍງັທື່ານ ເພືື່ ອກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢືນ ຕາມເນືອ້ໃນຈດິໃຈທີື່ ກ ື່າວມາຂາ້ງເທິງ

ນ ັນ້ດວ້ຍ.   

ຮຽນມາດວ້ຍຄວາມເຄົາລບົຢື່າງສ ງ 

  

                              ຮອງຫວົໜາ້ກອງເຕັກນກິອາຍາ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  

                                              ຄ  າແທື່ນ ວໄິລສກັ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟ້າລາວ  

ສາຂາ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ                           ເລກທີ 88 /ພຟຟ.ສຂ  

                  ວນັທີ 22 ກມຸພາ 2013 

                        

ໜງັສຢື ັງ້ຢືນ 
 

ຮຽນ: ຫວົໜາ້ກອງເຕັກນກິອາຍາ ກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

     ເລືື່ ອງ: ຢ ັງ້ຢືນຄວາມແຮງຂອງກະແສໄຟຟ້າ ຢ ື່ໝ ້ ໄຟຊອ໋ດປາ ຂອງທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ. 

 

- ອີງຕາມ ໜງັສືສະເໜີຂອງກອງເຕັກນກິອາຍາ ກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, 

ສະບບັເລກທີ 66 /ກຕອ, ລງົວນັທີ 17 ກມຸພາ 2013.  

  

ພະແນກໄຟຟ້າ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຂ ຢ ັງ້ຢືນກື່ຽວກບັຄວາມແຮງຂອງກະແສໄຟຟ້າທີື່

ບນັຈ ຸຢ ື່ໃນໝ ້ ໄຟຊອ໋ດປາ ທີື່  ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ໄດປ້ະກອບ ເປັນເຄືື່ ອງມ ືເພືື່ ອຊອ໋ດປານ ັນ້,   

ເຫັນວື່າໝ ້ ຊອ໋ດປາດ ັື່ງກ ື່າວ ໄດບ້ນັຈກຸະແສໄຟຟ້າທີື່ ມຄີວາມແຮງ 30 ມລີີອ  າແປ(MA); ກະແສໄຟຟ້າ

ທີື່ ມຄີວາມແຮງດ ັື່ງກ ື່າວນີ ້ຖາ້ນ  າໄປຊອ໋ດຄນົແລວ້ ຈະເຮັດໃຫເ້ສັຍຊວີດິພາຍໃນ 35 ວນິາທີ.             

ດ ັື່ງນ ັນ້, ພະແນກໄຟຟ້າ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຈ ື່ ງໄດອ້ອກໜງັສືຢ ັງ້ຢືນສະບບັນີ້ ໃຫ້

ພາກສື່ວນກື່ຽວຂອ້ງ ເພືື່ ອເປັນຂ ມ້  ນປະກອບໃສື່ສ  ານວນຄະດ.ີ  

    

                                                         ຜ ອ້  ານວຍການ  

                                                        ກອ້ນຄ  າ ນ  າໂຊກ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິໄປໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ກະຊວງປ້ອງກນຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                ເລກທີ 50/ປກສ.ຈພ 

ພະແນກຕາໍຫຼວດ              ວນັທີ 19 ເມສາ 2013                                                             

                                                

ບດົລາຍງານ 

ຂໍຕໍໍ່ ກາໍນດົເວລາການກກັຂງັພາງ 

 

  ຮຽນ: ທໍ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

        ເລືໍ່ ອງ: ຂໍຕໍໍ່ ກາໍນດົເວລາໃນການກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາ. 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວໍ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 111; 

- ອີງຕາມ ຄາໍສ ັໍ່ງກກັຂງັພາງ ຂອງຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ສະບບັເລກ ທີ 

207/ອຍກ ເຂດ II, ເລກທີ 208/ອຍກ ເຂດ II, ເລກທີ 209/ອຍກ ເຂດ II, ລງົວນັທີ 5 ກມຸ

ພາ 2013. 

 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຂໍລາຍງາຍມາຍງັທໍ່ານຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົ ເຂດ II ຊາບວໍ່າ ເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ສບືສວນ-ສອບສວນ ໄດທ້າໍການກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາມ:ີ 

1. ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ, ອາຍຸ 37 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນເກດີ ຊະນະຄາມກາງ, 

ເມອືງ ຊະນະຄາມ, ແຂວງວຽງຈນັ. ບ້ານຢ ໍ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜໍ່ວຍ 18,  ເມອືງ ຈາໍພອນ, 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຊືໍ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງພໍໍ່ : ທາ້ວ ຕາ (ຕາຍ) 

ຊືໍ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງແມ ໍ່: ນາງ ວຽງ ( ຕາຍ ) 

- ຖກືຫາວໍ່າ: ຄາດຕະກາໍ; 

- ຖກືກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີໍ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄຸມ້ຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ.    

2. ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວໍ່າງ, ອາຍຸ 27 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບ້ານຢ ໍ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ,    

ໜໍ່ວຍ 17,  ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.     

ຊືໍ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງພໍໍ່ : ທາ້ວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວໍ່າງ ( ຕາຍ ) 
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ຊືໍ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງແມ ໍ່: ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ, ອາຍ ຸ69 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ໍ່ປດັຈບຸນັ 

ແກງ້ກອກ,  ໜໍ່ວຍ 17,  ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.     

- ຖກືຫາວໍ່າ: ຄາດຕະກາໍ; 

- ຖກືກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີໍ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄຸມ້ຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ.    

3. ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ໍ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜໍ່ວຍ 

3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.     

ຊືໍ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງພໍໍ່ : ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ, ອາຍ ຸ45 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ໍ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜໍ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຊືໍ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງແມ ໍ່: ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວໍ່າງ, ອາຍ ຸ50 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ໍ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜໍ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຊືໍ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງເມັຍ: ນາງ ນກົໄກໍ່ ຄາໍມ,ີ ອາຍຸ 18 ປີ, ອາຊີບ ແມ ໍ່ເຮືອນ, ບາ້ນຢ ໍ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜໍ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

- ຖກືຫາວໍ່າ: ທາໍລາຍຫຼກັຖານ; 

- ຖກືກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີໍ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄຸມ້ຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ.  
 

ຮ ບຄະດ ີ

ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 9 ໂມງ 00 ນາທີ, ເຈົ້າໜ້າທີໍ່ ໄດຮ້ບັແຈງ້ຄວາມວໍ່າ ມຄີນົ

ຕາຍຢ ໍ່ທ ົໍ່ງນາບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຈ ໍ່ງລງົໄປກວດກາສະຖານທີໍ່

ເກດີເຫດຮໍ່ວມກບັພະແນກເຕັກນກິອາຍາ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ພບົວໍ່າ ຜ ຕ້າຍຊືໍ່ ທ້າວ ບນຸ

ຫຼາຍ ແສງສະຫວໍ່າງ, ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ໍ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜໍ່ວຍ 17, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຜໍ່ານການກວດກາຊາກສບົມຮີ ໍ່ອງຮອຍບາດແຜໄຟໄໝຢ້ ໍ່ຕາເບື້ອງ

ຂວາ ແລະ ຄາງຂອງຜ ຕ້າຍ, ໄດກ້ວດກາເບິໍ່ ງໜງັຖະເຫີຼກ ແລະ ອີງໃສໍ່ໃບສະຫຸຼບການຕີລາຄາຂອງ

ພະແນກເຕັກນກິອາຍາ ກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ຕີລາຄາເບື້ອງຕ ົນ້ເຫັນວໍ່າ 

ສາເຫດການຕາຍຂອງ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວໍ່າງ ແມ ໍ່ນຕາຍຍອ້ນໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ຖກືຄາດຕະກາໍ) 

ແລະ ວດັຖທີຸໍ່ ເປັນເປ້ົາໝາຍຂອງການຄາດຕະກາໍແມ ໍ່ນໝ້ໍຊອ໋ດປາ. 

ສະນ ັນ້, ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຈ ໍ່ງອອກຄາໍສ ັໍ່ງເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ 

ໃສໍ່ເຫດການດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ ແລະ ຄ ົນ້ຫາບຸກຄນົຜ ້ກະທາໍຜິດພ້ອມດວ້ຍວດັຖຸທີໍ່ ເປັນເປ້ົາໝາຍໃຊ້ກໍໍ່ ເຫດ 

(ໝ້ໍຊອ໋ດປາ) ແລະ ວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013 ທາງເຈົ້າໜາ້ທີໍ່ ຈ ໍ່ງມຂໍີມ້  ນວໍ່າ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ 

ມໝ້ໍີຊອ໋ດປາ, ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວໍ່າງ ແລະ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ໄດມ້ເີຈດຕະນາຊຸກເຊືໍ່ ອງໝ້ໍ

ຊອ໋ດປາແທ້ ຈ ໍ່ ງພາຕວົພວກກໍ່ຽວມາສອບສວນ ແລະ ໄດກ້ກັຕວົພວກກໍ່ຽວ ໃນວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ເພືໍ່ ອດາໍເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ. 
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ໃນວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ຫວົໜ້າກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ໄດຂ້ຽນບດົລາຍ

ງານຂໍຄາໍສ ັໍ່ງກກັຂງັພາງ ຜ ຖ້ກືຫາຈາກຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ຕາມບດົລາຍ

ງານຂໍຄາໍສ ັໍ່ງກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາ ສະບບັເລກທີ 41/ປກສ. ຈພ, ລງົວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013. 

ຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ໄດອ້ອກຄາໍສ ັໍ່ງກກັຂງັພາງ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍ

ສະອອນ, ທາ້ວ ສີວນັ ແສງສະຫວໍ່າງ ແລະ ທ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ຕາມຄາໍສ ັໍ່ງກກັຂງັພາງ ສະບບັເລກ

ທີ 207/ອຍກ ເຂດ II, ເລກທີ 208/ອຍກ ເຂດ II, ເລກທີ 209/ອຍກ ເຂດ II, ລງົວນັທີ 5 ກມຸພາ 

2013. 

 

ເນືອ້ໃນຂອງເຫດການ 

 

1. ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ໄດໃ້ຫ້ການຮບັສາລະພາບວໍ່າ ເຄີຍຕິດຄກຸມາແລວ້ໜ ໍ່ ງຄ ັງ້ໃນຊໍ່ວງ

ເດອືນ ມນີາ ປີ 2011 ໃນຂໍຫ້າລກັຊບັ. ພາຍຫຼງັອອກຄກຸກໍໍ່ ໄດດ້າໍລງົຊີວິດຢ ໍ່ບາ້ນປກົກະຕິ. ສໍ່ວນໝ້ໍ

ໄຟຊອ໋ດປານ ັນ້ຜ ກ້ ໍ່ຽວໄດຊ້ືໃ້ນປີ 2010, ຈດຸປະສງົ ເພືໍ່ ອເອົາມາຊອ໋ດປາ ແລະ ອໍ່ຽນຢ ໍ່ຕາມໜອງແຖວ

ນາພໍໍ່ ເຖົາ້ (ຕ ບ້ນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວໍ່າງ) ແລະ ຊອ໋ດຢ ໍ່ບໍລິເວນໃກຄ້ຽງ. 

ຕໍໍ່ ນ ັນ້ມາວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ເວລາປະມານ 16 ໂມງ 20 ນາທີ ຜ ້ກ ໍ່ຽວເລີກວຽກຈາກ

ໂຮງງານເບຍມາ, ຈ ໍ່ ງໄດເ້ອົາໝ້ໍຊອ໋ດປາທີໍ່ ຮກັສາໄວຢ້ ໍ່ຖຽງນາຂອງພໍໍ່ ເຖົາ້ມາຊອ໋ດປາຢ ໍ່ໜອງຂອງພໍໍ່ ເຖົາ້ 

(ຜ ຕ້າຍ) ຈນົຮອດເວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ຜ ້ກ ໍ່ຽວຈ ໍ່ ງຢດຸຊອ໋ດແລວ້ເອົາໝ້ໍຊອ໋ດປາດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ ພ້ອມ

ດວ້ຍເຫັຼກຊອ໋ດໄປເກບັມຽ້ນໄວຢ້ ໍ່ເທິງມອ໋ກລດົກອ້ງຖຽງນາຂອງພໍໍ່ ຕ  ້ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວໍ່າງ,  ຕໍໍ່ ຈາກ

ນ ັນ້ຜ ້ກ ໍ່ຽວບໍໍ່ ໄດໄ້ປຖຽງນາອີກເລີຍ ຈນົຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8 ໂມງ 30 ນາທີ 

ຕອນເຊ້ົາ ຜ ກ້ ໍ່ຽວຈ ໍ່ ງຊາບວໍ່າ ພໍໍ່ ຕ  ້ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວໍ່າງ ຜ ເ້ປັນພໍໍ່ ເຖົາ້ຕາຍ, ຜ ກ້ ໍ່ຽວຈ ໍ່ງໄປເບິໍ່ ງເຈົາ້ໜ້

າທີໍ່ ຊນັນະສ ດຊາກສບົ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີໍ່ ໄດແ້ຈງ້ສາເຫດຂອງການຕາຍວໍ່າເກີດຈາກໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ໝ້ໍ

ໄຟຊອ໋ດປາ) ຮອດເວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັດຽວກນັຜ ກ້ ໍ່ຽວຈ ໍ່ ງບອກໃຫ້ທ້າວ ສີວນັ ແສງ

ສະຫວໍ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ (ຜ ເ້ປັນນອ້ງເມຍັ ຫືຼ ລ ກຊາຍຫຼ້າຂອງຜ ຕ້າຍ) ອອກໄປ

ບໍ່ອນເກດີເຫດ (ຖຽງນາ) ສ ັໍ່ງໃຫເ້ອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາໜໍ່ວຍດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ ພອ້ມດວ້ຍເຫັຼກຊອ໋ດໄປຊຸກເຊືໍ່ ອງໄວ້

ບໍ່ອນອືໍ່ ນ ເພາະຢ້ານເຈົ້າໜ້າທີໍ່ ຮ  ້ພ້ອມທງັບອກໃຫ້ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວໍ່າງ ວໍ່າ ຢໍ່າບອກໃຜ 

ແລະ ຢໍ່າໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ຮ ວ້ ໍ່າໝ້ໍຊອ໋ດປາຢ ໍ່ໃສ.  

ຕກົມາຮອດວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ເວລາ 11 ໂມງ 00 ນາທີ ທາງເຈົ້າໜ້າທີໍ່ ໄດເ້ຊີນຕ ົວົ

ຜ ້ກ ໍ່ຽວຂ ້ນມາກອງຄະດີອາຍາເມອືງ ຈາໍພອນ ໃນເບື້ອງຕ ົນ້ຜ ້ກ ໍ່ຽວໃຫ້ການປກົປິດວໍ່າ ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາ

ຂອງຜ ກ້ ໍ່ຽວແມ ໍ່ນໄດຂ້າຍໄປໃຫຫ້ວຽດໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ກໍ່ອນເກດີເຫດແລວ້. ຕໍໍ່ ມາທາງ

ເຈົ້າໜ້າທີໍ່ ມຫຼີກັຖານຢັງ້ຢືນວໍ່າ ໝ້ໍໄຟໜໍ່ວຍດ ັໍ່ງກ ໍ່າວພອ້ມເຫັຼກຊອ໋ດຂອງຜ ກ້ ໍ່ຽວຢ ໍ່ນາໍ ທ້າວ ສີວນັ ແສງ

ສະຫວໍ່າງ ຜ ກ້ ໍ່ຽວຈ ໍ່ງຮບັສາລະພາບ ກບັເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ວໍ່າ ໄດມ້ເີຈດຕະນາຊຸກເຊືໍ່ ອງແທ.້ 

2. ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວໍ່າງ ໄດໃ້ຫກ້ານຕໍໍ່ ເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ວໍ່າ ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ  

8 ໂມງ 00 ນາທີ ຜ ້ກ ໍ່ຽວໄດອ້ອກໄປນາຫາພໍໍ່ ໂດຍຂີໍ່ ລດົຈກັອອກໄປກບັເອື້ອຍຊືໍ່  ນາງ ອວ້ນ ແສງ

ສະຫວໍ່າງ ເມ ືໍ່ອໄປຮອດຖຽງນາແລວ້ບໍໍ່ ເຫັນພໍໍ່ ຈ ໍ່ ງຊອກຫາຈນົໄປພບົພໍໍ່ ນອນຢ ໍ່ແຄມຕາກາ້ ໃນເວລາ 8 
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ໂມງ 30 ນາທີ ເບື້ອງຕ ົນ້ຜ ກ້ ໍ່ຽວຄິດວໍ່າພໍໍ່ ນອນຫ້ິຼນຈ ໍ່ ງຍໍ່າງໄປເບິໍ່ ງແລວ້ເອີ້ນໃສໍ່ພໍໍ່ ວໍ່າ ລກຸແມ ້ເຈົ້ານອນ

ຫຍງັຢ ໍ່ຫ ັນ້ ຜ ກ້ ໍ່ຽວຈ ໍ່ ງເຂ້ົາໄປຍ ຕ້ວົພໍໍ່ ປາກດົວໍ່າ ຕວົພໍໍ່ ແຂງແລວ້ຈ ໍ່ ງຊາບວໍ່າພໍໍ່ ຕາຍ ແລະ ໄດເ້ອີ້ນໃສໍ່ນາງ 

ອວ້ນ ແສງສະຫວໍ່າງ ຜ ເ້ປັນເອື້ອຍຢ ໍ່ຖຽງນາວໍ່າ ເອື້ອຍພໍໍ່ ຕາຍແລວ້, ຈາກນ ັນ້ຜ ກ້ ໍ່ຽວກບັເອື້ອຍຈ ໍ່ ງຫາມ

ເອົາຊາກສບົພໍໍ່ ຂ ນ້ໄປຖຽງນາ, ແລວ້ຜ ກ້ ໍ່ຽວຈ ໍ່ ງຂີໍ່ ລດົເຂ້ົາໄປໃນບາ້ນບອກແມ ໍ່ ແລະ ເອື້ອຍອາ້ຍໄປເບິໍ່ ງພໍໍ່

ຢ ໍ່ນາ ແລະ ໄດມ້ເີຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ມາຊນັນະສ ດຊາກສບົ. 

ຮອດເວລາ 18 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັດຽວກນັ ຈ ໍ່ ງມທີ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຜ ເ້ປັນອາ້ຍ

ເຂຍີບອກໃຫ້ຜ ກ້ ໍ່ຽວເອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາຢ ໍ່ຖຽງນາບໍ່ອນເກດີເຫດເຂ້ົາມາເຊືໍ່ ອງໄວຢ້ ໍ່ໃນບາ້ນ ແລະ ບອກ

ອີກວໍ່າ ຢໍ່າໃຫ້ໃຜຮ ເ້ດີ້, ຕໍໍ່ ຈາກນ ັນ້ຜ ້ກ ໍ່ຽວພ້ອມດວ້ຍ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ຈ ໍ່ ງພາກນັອອກໄປຖຽງນາ

ບໍ່ອນເກີດເຫດ, ເມ ືໍ່ອໄປຮອດຜ ້ກ ໍ່ຽວຈ ໍ່ ງໄປເອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາໜໍ່ວຍດ ັໍ່ງກ ໍ່າວທີໍ່ ເຊືໍ່ ອງໄວຢ້ ໍ່ປໍ່າໃກກ້ບັ

ສະຖານທີໍ່ ເກດີເຫດ ແລວ້ເອົາຂ ້ນມາຖຽງນາໃຫ້ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ  ມາ້ງເອົາຄນັຊອ໋ດອອກປະໄວ້

ຖຽງນາ ແລະ ເອົາໝ້ໍໄຟພອ້ມໝ້ໍແຍກໄຟໃສໍ່ເປົາປຍຸເຂ້ົາໄປເຊືໍ່ ອງໄວຢ້ ໍ່ຄອງນ ໍາ້ເຮອືນຂອງ ທ້າວ ສີຈນັ 

ສວີໄິລ.  

3. ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ໄດ້ໃຫ້ການຕໍໍ່ ເຈົ້າໜ້າທີໍ່ ວໍ່າ ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ        

18 ໂມງ 00 ນາທີ ໄດອ້ອກໄປນາບໍ່ອນເກີດເຫດການນາໍ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວໍ່າງ ຈ ໍ່ ງເຫັນ  

ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວໍ່າງ ເອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາອອກມາພ້ອມດວ້ຍຄນັຊອ໋ດ, ທ້າວ ສີວນັ ແສງ

ສະຫວໍ່າງ ຈ ໍ່ ງບອກໃຫ້ຜ ກ້ ໍ່ຽວມາຍສະກອ໋ດ ຄຽນສາຍໄຟອອກຈາກຄນັຊອ໋ດ ແລະ ເອົາໝ້ໍໄຟເຂ້ົາໄປ

ໃນບາ້ນ ສໍ່ວນຄນັຊອ໋ດແມ ໍ່ນປະຖິມ້ໄວຖ້ຽງນາ, ຕກົມາຮອດວນັທີ 28 ມງັກອນ 2013 ຜ ກ້ ໍ່ຽວຈ ໍ່ ງມາ້ງ

ຄນັຊອ໋ດປາດ ັໍ່ງກ ໍ່າວເອົາປາຍຊອ໋ດທີໍ່ ເປັນເຫັຼກຖິມ້ເຂ້ົາປໍ່າສໍ່ວນຄນັຊອ໋ດແມ ໍ່ນເຜົາໄຟຖິມ້ຢ ໍ່ນາບໍ່ອນເກດີ

ເຫດ. 

ສງັເກດຕີລາຄາ 

ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 12 ໂມງ 30 ນາທີ ທາງເຈົ້າໜ້າທີໍ່ ກອງສືບສວນ - ສອບ

ສວນເມອືງ ຈາໍພອນ ສມົທບົກບັກອງເຕັກນກິອາຍາ ປກສ ແຂວງ ລງົກວດກາຊນັນະສ ດສະຖານທີໍ່

ເກດີເຫດ ແລະ ຊາກສບົຂອງ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວໍ່າງ (ຜ ້ຕາຍ) ເຫັນວໍ່າສາເຫດການຕາຍ

ຂອງທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວໍ່າງ  ແມ ໍ່ນຕາຍຍອ້ນຖກືໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ຖກືຄາດຕະກາໍ) ແລະ ເປ້ົາໝ

າຍໃນການຄາດຕະກາໍຄ ັງ້ນີຄ້າດວໍ່າ ແມ ໍ່ນກຸໍ່ມຫາປາທີໍ່ ມເີຄືໍ່ ອງຊອ໋ດ (ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາ) ທາງເຈົ້າໜ້າທີໍ່

ພວກເຮົາຈ ໍ່ ງໄດແ້ຈງ້ຜນົຂອງການຊນັນະສ ດໃຫຍ້າດພີໍ່ ນອ້ງຂອງຜ ຕ້າຍຊາບ ແລະ ໃນເວລານ ັນ້ທ້າວ 

ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ກໍຮບັຊາບຜນົຂອງການຊນັນະສ ດຂອງເຈົ້າໜ້າທີໍ່   ແຕໍ່ມເີຈດຕະນາປິດບງັ, 

ຊຸກເຊືໍ່ ອງ ແລະ ເຄືໍ່ ອນຍາ້ຍວດັຖທີຸໍ່ ເປັນເປ້ົາໝາຍໃນການຄາດຕະກາໍ (ໝ້ໍຊອ໋ດກບັໝ້ໍແຍກໄຟ), ຊ ໍາ້ຍງັ

ມາ້ງ ແລະ ຈ ດຄນັຊອ໋ດປາເພືໍ່ ອບໍໍ່ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີໍ່ ສາມາດກວດກາໄດ ້ເຫັນວໍ່າ ການປະພ ດຂອງພວກ

ກໍ່ຽວເປັນການກະທາໍຜິດທາງອາຍາ, ແຕະຕ້ອງເຖິງມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາແຫໍ່ງ 

ສປປລາວ ໃນສະຖານ ທາໍລາຍຫຼກັຖານ. 
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ຂໍສ້ະເໜີ 

 ສະເໜີທໍ່ານຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຊາບວໍ່າ ພາຍຫຼງັເກັບກາໍຂໍ້ມ  ນ 

ແລະ ທາໍການສອບສວນພວກກໍ່ຽວ (ຜ ຖ້ກືຫາ) ແລວ້ ເຫັນວໍ່າ ມຂໍີມ້  ນຫຼກັຖານໜກັແໜນ້ພຽງພໍ ທີໍ່ ເປັນ

ພ້ືນຖານໃຫແ້ກໍ່ການດາໍເນນີຄະດອີາຍາຕໍໍ່ ຜ ຖ້ກືຫາດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ ແຕໍ່ກາໍນດົເວລາໃນການກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາ

ໃກຈ້ະສິນ້ສດຸແລວ້ ແລະ ການເກບັກາໍຂໍມ້  ນຫຼກັຖານຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ຍງັບໍໍ່ ທນັສາໍເລັດ.   

 ດ ັໍ່ງນ ັນ້, ຫວົໜ້າກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຈ ໍ່ ງລາຍງານມາຍງັຫວົໜ້າອງົການ

ໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ເພືໍ່ ອຂໍຕໍໍ່ ກາໍນດົເວລາກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາເພີໍ່ ມຕືໍ່ ມດວ້ຍ. 

 

ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ    ກອງສືບສວນຄະດອີາຍາ     ພະນກັງານສອບສວນ 

 

 

           ບນຸໄມ ສສີກຸ                 ຂວນັຕາ ແກວ້ວໄິລ       ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ                            ເລກທີ 721/ ປກສ.ຈພ  

ໜວ່ຍງານຄະດອີາຍາ                                         ວນັທີ 19 ເມສາ 2013 

                 

ໃບສະເໜີ 

ຂ ຕ ່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງ 

 

ຮຽນ : ທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

              ເລ່ືອງ : ຂ ຕ ່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງ. 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 111; 

- ອງີຕາມ ບດົລາຍງານຂ ຕ ່ ກ  ານດົເວລາກກັຂງັພາງ ເລກທີ50/ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 19 ເມສາ 

2013. 
 

ພະນກັງານສອບສວນ ໄດທ້  າການສບືສວນ-ສອບສວນ ແລະ ເກບັໂຮມຂ ມ້ນູຫ ກັຖານຄະດີ

ອາຍາກຽ່ວກບັຜູຖ້ກືຫາ:   

ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້

ກອກ, ໜວ່ຍ 18, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ    

- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ,  ຕາມມາດຕາ 88 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ; 

- ຖກືກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ.  

  

ຜາ່ນການດ  າເນນີຄະດມີາເຖງິປດັຈບຸນັແມນ່ສາມາດເກບັໂຮມຂ ມ້ນູຫ ກັຖານໄດຈ້  ານວນໜ ່ ງແລວ້ 

ແຕເ່ຫັນວາ່ ຍງັບ ່ ສາມາດສະຫ ຸບຄະດລີາຍງານທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II,  

ເພ່ືອສ ັ່ງຟ້ອງຜູຖ້ກືຫາຂືນ້ສານໄດ ້ ເນື່ ອງຈາກວາ່ ການເກບັໂຮມຂ ມ້ນູຫ ກັຖານຍງັບ ່ ທນັຄບົຖວ້ນ, 

ຮອບດາ້ນ ແລະ ພາວະວໄິສເທ່ືອ, ແຕວ່າ່ກ  ານດົເວລາໃນການກກັຂງັພາງຜູຖ້ກືຫາໃກຈ້ະໝດົກ  ານດົ

ເວລາແລວ້. 
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ດ ັງ່ນ ັນ້ ຈ ່ງສະເໜີຍງັທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຄ ົນ້ຄວາ້ພິຈາລະນາ

ອອກຄ  າສ ັ່ງຕ ່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງຜູຖ້ກືຫາຄື ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ອາຊບີ 

ກ  າມະກອນ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 18, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. 

 

ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ 

 

                                            ບນຸໄມ ສສີກຸ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 
 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ                               ເລກທີ 722/ປກສ.ຈພ                                   

ໜວ່ຍງານຄະດອີາຍາ                                           ວນັທີ 19 ເມສາ 2013 

 

ໃບສະເໜີ 

ຂ ຕ ່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງ 
 

ຮຽນ: ທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

         ເລ່ືອງ: ຂ ຕ ່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງ. 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 111; 

- ອງີຕາມ ບດົລາຍງານຂ ຕ ່ ກ  ານດົເວລາກກັຂງັພາງ ເລກທີ 50/ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 19 ເມສາ 

2013. 

 

ພະນກັງານສອບສວນ ໄດທ້  າການສບືສວນ-ສອບສວນ ແລະ ເກບັໂຮມຂ ມ້ນູຫ ກັຖານຄະດອີາຍາ

ກຽ່ວກບັຜູຖ້ກືຫາ:  

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍ ຸ 27 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ  

ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ,  ຕາມມາດຕາ 88 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ; 

- ຖກືກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 

ຜາ່ນການດ  າເນນີຄະດີມາເຖງິປດັຈບຸນັ ແມນ່ສາມາດເກັບໂຮມຂ ້ມນູຫ ກັຖານໄດຈ້  ານວນໜ ່ ງແລວ້ 

ແຕເ່ຫັນວາ່ ຍງັບ ່ ສາມາດສະຫ ຸບຄະດລີາຍງານ ທ່ານຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II,  ເພ່ືອ

ສ ັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖກືຫາຂ ນ້ສານໄດ ້ເນື່ ອງຈາກວາ່ ການເກັບໂຮມຂ ້ມນູຫ ກັຖານຍງັບ ່ ທນັຄບົຖວ້ນ, ຮອບດາ້ນ 

ແລະ ພາວະວໄິສເທ່ືອ, ແຕວ່າ່ກ  ານດົເວລາໃນການກກັຂງັພາງຜູຖ້ກືຫາໃກຈ້ະໝດົກ  ານດົເວລາແລວ້. 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈ ່ງໄດສ້ະເໜີມາຍງັ ທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຄ ົນ້ຄວາ້

ພິຈາລະນາອອກຄ  າສ ັ່ງຕ ່ ກ  ານດົເວລາການກນັຂງັພາງຜູຖ້ກືຫາຄ ື ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍ ຸ 27 
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ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ

ສະຫວນັນະເຂດ. 

    

ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ 

 

                                          ບນຸໄມ ສສີກຸ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ                          ເລກທີ 723/ປກສ.ຈພ                                   

ໜວ່ຍງານຄະດອີາຍາ                                    ວນັທີ 19 ເມສາ 2013 

                 

ໃບສະເໜີ 

ຂ ຕ ່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງ 
 

ຮຽນ: ທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

ເລ່ືອງ: ຂ ຕ ່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງ. 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 111; 

- ອງີຕາມ ບດົລາຍງານຂ ຕ ່ ກ  ານດົເວລາກກັຂງັພາງ ເລກທີ 50/ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 19 ເມສາ 

2013. 
 

ພະນກັງານສອບສວນ ໄດທ້  າການສບືສວນ-ສອບສວນ ແລະ ເກບັໂຮມຂ ມ້ນູຫ ກັຖານຄະດີ

ອາຍາກຽ່ວກບັຜູຖ້ກືຫາ :  

ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ  ແກງ້

ກອກ, ໜວ່ຍ 3, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   
 

- ຖກືຫາວາ່: ທ  າລາຍຫ ກັຖານ,  ຕາມມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ; 

- ຖກືກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ.   
 

ຜາ່ນການດ  າເນນີຄະດມີາເຖງິປດັຈບຸນັ ແມນ່ສາມາດເກບັໂຮມຂ ມ້ນູຫ ກັຖານໄດຈ້  ານວນໜ ່ ງແລວ້ 

ແຕເ່ຫັນວາ່ ຍງັບ ່ ສາມາດສະຫ ຸບຄະດີລາຍງານທ່ານຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II,  

ເພ່ືອສ ັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂ ້ນສານໄດ ້ເນື່ ອງຈາກວ່າ ການເກັບໂຮມຂ ້ມນູຫ ກັຖານຍງັບ ່ ທນັຄບົຖວ້ນ, 

ຮອບດາ້ນ ແລະ ພາວະວິໄສເທ່ືອ, ແຕວ່າ່ກ  ານດົເວລາໃນການກກັຂງັພາງຜູຖ້ກືຫາໃກຈ້ະໝດົກ  ານດົ

ເວລາແລວ້. 

ດ ັ່ງນ ັນ້, ຈ ່ ງສະເໜີຍງັທ່ານຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຄ ົນ້ຄວາ້ພິຈາລະນາ

ອອກຄ  າສ ັ່ງຕ ່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງຜູ້ຖືກຫາຄື ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ, ອາຍຸ 20 ປີ, ສນັຊາດ 
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ລາວ, ອາຊີບ ກ  າມະກອນ,  ບາ້ນຢູ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະ

ຫວນັນະເຂດ.  

 

ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ 

 

                                                      ບນຸໄມ ສສີກຸ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິໄປໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ສະຫວນັນະເຂດ                                                         

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II      ເລກທີ 56 / ອຍກ.ຂ II 

                                           ວນັທີ 22 ເມສາ 2013 

 

ຄ  າສ ັັ່ງຕ ັ່ ການກກັຂງັພາງ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 111; 

- ອີງຕາມ ຄ  າສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ ເລກທີ 207/ອຍກ.ຂ II, ລງົວນັທີ 5 ກມຸພາ 2013 ຂອງຫວົໜ້າ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II;  

- ອີງຕາມ ໃບສະເໜີຂອງຫວົໜ້າ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ສະບບັເລກທີ 721/ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 

19 ເມສາ 2013.    
 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ໄດຄ້ ົນ້ຄວ້າເອກະສານຕັ່າງໆ ຢ ັ່ໃນສ  ານວນ

ຄະດກີ ັ່ຽວກບັການຂ ຕ ັ່ ກ  າເວລາກກັຂງັພາງຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ຖວ້ນແລວ້ ເຫັນວັ່າ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, 

ອາຍ ຸ37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ  ກ  າມະກອນ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈ  າພອນ, 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

- ຖກືຫາວັ່າ: ຄາດຕະກ  າ; 

- ຖກືກກັຂງັ: 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ:  ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ.  

ດ ັັ່ງນ ັນ້, ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຈ ັ່ງອອກຄ  າສ ັັ່ງຕ ັ່ ກ  ານດົເວລາການກກັ

ຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາຄ ືທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ກ  ານດົສາມເດອືນນບັແຕັ່ວນັທີ 4 ພ ດສະພາ 2013 ຫາ

ວນັທີ 3 ສງິຫາ 2013 ເປັນຕ ົນ້ໄປ ຫ ື ຈນົກວັ່າຈະມຄີ  າສ ັັ່ງປັ່ຽນແປງໃໝັ່. 

ຄ  າສ ັັ່ງສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ວນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

                                           

ຫວົໜາ້ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ  ເຂດ II 

                                                        

ແສງຈນັ ແສງເດອືນ 

ບັ່ອນສ ົັ່ງ:                                                                                                  

- ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່  02 ສະບບັ ເພືັ່ ອຊາບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ;  

- ສ  າເນາົ  01 ສະບບັ ເພືັ່ ອເກບັມຽ້ນ.   
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິໄປໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ສະຫວນັນະເຂດ                                                         

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II          ເລກທີ 57/ອຍກ.ຂ II 

                                            ວນັທີ 22 ເມສາ 2013 

 

ຄ  າສ ັັ່ງຕ ັ່ ການກກັຂງັພາງ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 111; 

- ອງີຕາມ ຄ  າສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ ເລກທີ 208 /ອຍກ.ຂ II, ລງົວນັທີ 5 ກມຸພາ 2013 ຂອງຫວົໜາ້ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II;  

- ອງີຕາມ ໃບສະເໜີຂອງຫວົໜາ້ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ສະບບັເລກທີ 722/ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 

19 ເມສາ 2013.    
 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ເອກະສານຕັ່າງໆ ຢ ັ່ໃນສ  ານວນ

ຄະດກີ ັ່ຽວກບັການຂ ຕ ັ່ ກ  າເວລາກກັຂງັພາງຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ຖວ້ນແລວ້ເຫັນວັ່າ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ

, ອາຍ ຸ27 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈ  າ

ພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

- ຖກືຫາວັ່າ: ຄາດຕະກ  າ; 

- ຖກືກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ.  

ດ ັັ່ງນ ັນ້, ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຈ ັ່ງອອກຄ  າສ ັັ່ງຕ ັ່ ກ  ານດົເວລາການກກັ

ຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາຄ ືທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ  ກ  ານດົສາມເດອືນນບັແຕັ່ວນັທີ 4 ພ ດສະພາ 2013 

ຫາວນັທີ 3 ສງິຫາ 2013 ເປັນຕ ົນ້ໄປ ຫ ື ຈນົກວັ່າຈະມຄີ  າສ ັັ່ງປັ່ຽນແປງໃໝັ່. 

ຄ  າສ ັັ່ງສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ວນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

                                           

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II 

                                                        

    ແສງຈນັ ແສງເດອືນ 

 

ບັ່ອນສ ົັ່ງ:                                                                                                  

- ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່  02 ສະບບັ ເພືັ່ ອຊາບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ;  

- ສ  າເນາົ  01 ສະບບັ ເພືັ່ ອເກບັມຽ້ນ.   
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິໄປໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສະຫວນັນະເຂດ                                                         

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II          ເລກທີ 58/ອຍກ.ຂ II 

                                            ວນັທີ 22 ເມສາ 2013 

 

ຄ  າສ ັັ່ງຕ ັ່ ການກກັຂງັພາງ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012, ມາດຕາ 111; 

- ອງີຕາມ ຄ  າສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ ເລກທີ 209 /ອຍກ.ຂ II, ລງົວນັທີ 5 ກມຸພາ 2013 ຂອງຫວົໜາ້

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II;  

- ອງີຕາມ ໃບສະເໜີຂອງຫວົໜາ້ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ສະບບັເລກທີ 723/ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 

19 ເມສາ 2013.    
 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ເອກະສານຕັ່າງໆ ຢ ັ່ໃນສ  ານວນ

ຄະດກີ ັ່ຽວກບັການຂ ຕ ັ່ ກ  າເວລາກກັຂງັພາງຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ຖວ້ນແລວ້ເຫັນວັ່າ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ,ອາຍ ຸ

20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ  ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈ  າພອນ, 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

- ຖກືຫາວັ່າ: ທ  າລາຍຫ ກັຖານ; 

- ຖກືກກັຂງັ: 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ.  

ດ ັັ່ງນ ັນ້, ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຈ ັ່ງອອກຄ  າສ ັັ່ງຕ ັ່ ກ  ານດົເວລາການກກັ

ຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາຄ ືທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ກ  ານດົສາມເດອືນນບັແຕັ່ວນັທີ 4 ພ ດສະພາ 2013 ຫາວນັທີ 

3 ສງິຫາ 2013 ເປັນຕ ົນ້ໄປ ຫ ື ຈນົກວັ່າຈະມຄີ  າສ ັັ່ງປັ່ຽນແປງໃໝັ່. 

ຄ  າສ ັັ່ງສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ວນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
                                           

       ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II      

ແສງຈນັ ແສງເດອືນ 

 

ບັ່ອນສ ົັ່ງ:                                                                                                  

- ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່  02 ສະບບັ ເພືັ່ ອຊາບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ;  

- ສ  າເນາົ  01 ສະບບັ ເພືັ່ ອເກບັມຽ້ນ.   
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໄສ ☐, ຜ ຖ້ກືຫາ ☐, ພະຍານ ☐,  ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☒ 

 ຄ ັງ້ທີ VI  
 

  ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການກອງຄະດ ີ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ, ເວລາ 11 ໂມງ 00 ນາທີ, ຂອງວນັທີ 10 ກລໍະກດົ 2013 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ ນາ

ໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກ ສບືສວນ-ສອບ

ສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ຄາໍໄຜີ່ ວໄິລ, ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານເພີີ່ ມ

ຈາກ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, 

ເມອືງຈາໍພອນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ.   

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫ ື ການກະທາໍຂອງ

ບກຸຄນົອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

  ຂາ້ພະເຈົາ້ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ  ຂໍໃຫກ້ານຕໍີ່ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ວີ່າ ໃນຄາໍໃຫກ້ານຂາ້ພະເຈົາ້

ສະບບັວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ໄດໃ້ຫກ້ານກບັເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ວີ່າ ໄດເ້ອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາຂອງ ທາ້ວ ວນັດ ີ

ຄາໍສະອອນ ໄປເກບັມຽ້ນໄວຢ້ ີ່ປີ່າຫີ່າງຈາກຕາກາ້ປະມານ 40 ແມດັ, ທີີ່ ຈງິແລວ້ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ 

ພະເຈົາ້ສະບບັນ ັນ້ແມ ີ່ນບໍີ່ ຖກືຕອ້ງ, ຄວາມຈງິແລວ້ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຫັນໝ້ໍ

ໄຟໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວຢ ີ່ເທິງຖຽງນາບີ່ອນເກດີເຫດຢ ີ່ໃນຫອ້ງຂອງພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າ (ຜ ຕ້າຍ) ສະພາບໝ້ໍໄຟແມ ີ່ນ

ສາມາດໃຊງ້ານໄດ,້ ຕດິກບັເຫ ັກຊອ໋ດຢ ີ່, ຈນົຮອດມືວ້ນັທີ 29 ມງັກອນ 2013 ກງົກບັມ ືເ້ກບັດ ກພໍີ່ , 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງໄດເ້ອົາໝ້ໍຊອ໋ດໄຟຢ ີ່ໃນຫອ້ງລງົມາເກບັມຽ້ນຢ ີ່ກອ້ງຕະລີ່າງກອ້ງມອ໋ກລດົໄຖນາແລວ້ບອກ

ໃຫ ້ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ເອົາໄປເກບັມຽ້ນໄວຢ້ ີ່ເຮອືນໃນບາ້ນ.  

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸ

ຢີ່າງ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 
 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ     ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ            ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

 ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                 ຄາໍໄຜີ່ ວໄິລ              ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ   
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
   

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ                             ເລກທີ 228/ປກສ.ຈພ                                                                                                                                                   

                                                       ວນັທີ 8 ກ ລະກດົ 2013                      

ບດົສະຫ ຼຸບຄະດ ີ
 

ຮຽນ: ທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

      ເລ່ືອງ: ສະຫ ຼຸບຄະດຄີາດຕະກ  າ. 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປຼຸງ ປີ 2012 ມາດຕາ 142; 

- ອງີຕາມ ຄ  າສ ັ່ງເປີດການສືບສວນ - ສວບສວນ ສະບບັເລກທີ 01/ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 27

ມງັກອນ 2013 ຂອງກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.    
 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ຈ ່ງໄດສ້ະຫ ຼຸບຄະດລີາຍງານມາຍງັທາ່ນຫວົໜາ້

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II  ຊາບວາ່ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສບືສວນ-ສອບສວນ ໄດກ້ກັຕວົຜ ຖ້ກືຫາມ:ີ  

1. ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ, ອາຍຼຸ 37 ປີ, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບາ້ນເກດີ ຊະນະຄາມກາງ, 

ເມອືງ ຊະນະຄາມ, ແຂວງ ວຽງຈນັ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈຼຸບນັ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ 

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຼຸນພ ່ : ທາ້ວ ຕາ (ຕາຍ)  

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຼຸນແມ:່ ນາງ ວຽງ (ຕາຍ) 

- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກຼຸມພາ 2013; 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄຼຸມຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 

2. ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍຼຸ 27 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈຼຸບນັ ແກງ້ກອກ,   

ໜວ່ຍ 17, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຼຸນພ ່ : ທາ້ວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຕາຍ), ອາຍຼຸ 76 ປີ, ອາຊບີ   

ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈຼຸບນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຼຸນແມ:່ ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ, ອາຍຼຸ 69 ປີ, ອາຊບີ ແມເ່ຮອືນ, ບາ້ນຢ ່

ປດັຈຼຸບນັ  ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກຼຸມພາ 2013; 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄຼຸມຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 
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3. ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍຼຸ 20 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈຼຸບນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 3,

ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຼຸນພ ່ : ທາ້ວ ຄ  າແພງ ສວີໄິລ, ອາຍຼຸ 45 ປີ, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບາ້ນຢ ່

ປດັຈຼຸບນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 3, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຼຸນແມ:່ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍຼຸ 50 ປີ, ອາຊບີ ແມເ່ຮອືນ,  

ບາ້ນຢ ປ່ດັຈຼຸບນັ  ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 3, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຼຸນເມຍັ: ນາງ ນກົໄກ ່ ຄ  າມ,ີ ອາຍຼຸ 18 ປີ, ອາຊບີ ແມເ່ຮອືນ, ບາ້ນຢ ່

ປດັຈຼຸບນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 3, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

- ຖກືຫາວາ່: ທ  າລາຍຫ ກັຖານ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກຼຸມພາ 2013; 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄຼຸມຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 

ຮ ບຄະດ ີ

ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 9 ໂມງ 00 ນາທີ, ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີໄດຮ້ບັແຈງ້ຄວາມວາ່ ມ ີ

ຄນົຕາຍຢ ທ່ ົ່ງນາບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຈ ່ງລງົໄປກວດກາ

ສະຖານທ່ີເກດີເຫດຮວ່ມກບັພະແນກເຕັກນກິອາຍາ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ພບົວາ່ ຜ ຕ້າຍຊື່ 

ທາ້ວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍຼຸ 76 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17 ເມອືງ 

ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຜາ່ນການກວດກາຊາກສບົມຮີອ່ງຮອຍບາດແຜໄຟໄໝຢ້ ຕ່າເບື້ອງ

ຂວາ ແລະ ຄາງຂອງຜ ຕ້າຍ, ໄດກ້ວດກາເບິ່ ງໜງັຖະເຫ ີກ ແລະ ອງີໃສໃ່ບສະຫ ຼຸບການຕີລາຄາຂອງ

ພະແນກເຕັກນກິອາຍາ ກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຕີລາຄາເບື້ອງຕ ົນ້ເຫັນວາ່ 

ສາເຫດການຕາຍຂອງ ທາ້ວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວ່າງ ແມນ່ຕາຍຍອ້ນໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ຖກືຄາດຕະກ  າ) 

ແລະ ວດັຖຼຸທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍຂອງການຄາດຕະກ  າແມນ່ໝ ້ ຊອ໋ດປາ. 

ສະນ ັນ້, ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ຈ ່ງອອກຄ  າສ ັ່ງເປີດການສບືສວນ-

ສອບສວນໃສເ່ຫດການດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ຄ ົນ້ຫາບຼຸກຄນົຜ ກ້ະທ  າຜິດພອ້ມດວ້ຍວດັຖຼຸທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍໃຊກ້ ່

ເຫດ (ໝ ້  ຊອ໋ດປາ). ໃນວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013 ທາງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຈ ່ງມຂີ ມ້  ນວາ່ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະ

ອອນ ມໝີ ້ ຊອ໋ດປາ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ໄດມ້ເີຈດຕະນາຊຼຸກເຊື່ ອງ

ໝ ້ ຊອ໋ດປາແທ ້ ຈ ່ງພາຕວົພວກກຽ່ວມາສອບສວນ ແລະ ໄດກ້ກັຕວົພວກກຽ່ວໃນວນັທີ 4 ກຼຸມພາ 

2013 ເພ່ືອດ  າເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ. 

ໃນວນັທີ 4 ກຼຸມພາ 2013 ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ໄດຂ້ຽນບດົລາຍ

ງານຂ ຄ  າສ ັ່ງກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາຈາກຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ຕາມບດົລາຍງານ

ຂ ຄ  າສ ັ່ງກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາ ສະບບັເລກທີ 41/ປກສ. ຈພ, ລງົວນັທີ  4 ກຼຸມພາ 2013. 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ໄດອ້ອກຄ  າສ ັ່ງກກັຂງັພາງ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະ

ອອນ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ,  ຕາມຄ  າສ ັ່ງກກັຂງັພາງ ສະບບັເລກທີ 

207/ອຍກ.ເຂດ II, ເລກທີ 208/ອຍກ. ຂ II ແລະ ສະບບັເລກທີ 209/ອຍກ. ຂ II, ລງົວນັທີ 5 

ກຼຸມພາ 2013. 
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ວນັທີ 19 ເມສາ 2013 ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ໄດເ້ຮັດໃບສະເໜີຂ 

ຕ ່ ກ  ານດົເວລາໃນການກກັຂງັພາງ ຜ ຖ້ກືຫາຕ ່ ທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຕາມ

ໃບສະ 

ເໜີຂ ຕ ່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງ ສະບບັເລກທີ 721, 722 ແລະ 723, ລງົວນັທີ 19 ເມສາ 

2013. 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ໄດອ້ອກຄ  າສ ັ່ງຕ ່ ການກກັຂງັພາງ ທາ້ວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ,  ຕາມຄ  າສ ັ່ງຕ ່ ການກກັຂງັພາງ 

ສະບບັເລກທີ 56, 57 ແລະ 58/ອຍກ.ຂ II, ລງັວນັທີ 22 ເມສາ 2013. 

ເນືອ້ໃນຂອງເຫດການ 

1. ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ ໄດໃ້ຫກ້ານຮບັສາລະພາບວາ່ ເຄຍີຕດິຄຼຸກມາແລວ້ໜ ່ ງຄ ັງ້ໃນຊວ່ງ

ເດອືນ ມນີາ ປີ 2011 ໃນຂ ຫ້າລກັຊບັ, ພາຍຫ ງັອອກຄຼຸກກ ໄດດ້  າລງົຊວີດິຢ ບ່າ້ນປກົກະຕ.ິ ສວ່ນໝ ້

ໄຟຊອ໋ດປານ ັນ້ ຜ ກ້ຽ່ວໄດຊ້ືໃ້ນປີ 2010, ຈຼຸດປະສງົເພ່ືອເອົາມາຊອ໋ດປາ ແລະ ອຽ່ນຢ ຕ່າມໜອງແຖວ

ນາພ ່ ເຖົາ້ (ຕ ບ້ຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ) ແລະ ຊອ໋ດຢ ບ່ ລິເວນໃກຄ້ຽງ. 

ຕ ່ ນ ັນ້ມາວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ເວລາປະມານ 16 ໂມງ 20 ນາທີ ຜ ກ້ຽ່ວເລີກວຽກຈາກ

ໂຮງງານເບຍມາ, ຈ ່ງໄດເ້ອົາໝ ້ ຊອ໋ດປາທ່ີຮກັສາໄວຢ້ ຖ່ຽງນາຂອງພ ່ ເຖົາ້ມາຊອ໋ດປາຢ ໜ່ອງຂອງພ ່ ເຖົາ້ 

(ຜ ຕ້າຍ) ຈນົຮອດເວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງຢຼຸດຊອ໋ດແລວ້ເອົາໝ ້ ຊອ໋ດປາດ ັງ່ກາ່ວ ພອ້ມ

ດວ້ຍເຫ ັກຊອ໋ດໄປເກບັມຽ້ນໄວຢ້ ເ່ທິງມອ໋ກລດົກອ້ງຖຽງນາຂອງພ ່ ຕ  ້ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ,  ຕ ່ ຈາກ

ນ ັນ້ຜ ກ້ຽ່ວບ ່ ໄດໄ້ປຖຽງນາອີກເລີຍ ຈນົຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8 ໂມງ 30 ນາທີ 

ຕອນເຊ້ົາ ຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງຊາບວາ່ ພ ່ ຕ  ້ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຜ ເ້ປັນພ ່ ເຖົາ້ຕາຍ, ຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງໄປເບິ່ ງເຈົາ້ໜ້

າທ່ີຊນັນະສ ດຊາກສບົ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີໄດແ້ຈງ້ສາເຫດຂອງການຕາຍວາ່ ເກດີຈາກໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ໝ ້

ໄຟຊອ໋ດປາ) ຮອດເວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັດຽວກນັຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງບອກໃຫ ້ທາ້ວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວາ່ງ, ອາຍຼຸ 27 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, (ຜ ເ້ປັນນອ້ງເມຍັ ຫ ື ລ ກຊາຍຫ າ້ຂອງຜ ຕ້າຍ) ອອກໄປ

ບອ່ນເກດີເຫດ (ຖຽງນາ) ສ ັ່ງໃຫເ້ອົາໝ ້ ໄຟຊອ໋ດປາໜວ່ຍດ ັງ່ກາ່ວ ພອ້ມດວ້ຍເຫ ັກຊອ໋ດໄປຊຼຸກເຊື່ ອງໄວ້

ບອ່ນອື່ ນ ເພາະຢາ້ນເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຮ ,້ ພອ້ມທງັບອກໃຫ ້ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ວາ່ ຢາ່ບອກໃຜ 

ແລະ ຢາ່ໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີຮ ວ້າ່ໝ ້ ຊອ໋ດປາຢ ໃ່ສ.  

ຕກົມາຮອດວນັທີ 1 ກຼຸມພາ 2013 ເວລາ 11 ໂມງ 00 ນາທີ ທາງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີໄດເ້ຊນີຕ ົວົ

ຜ ກ້ຽ່ວຂ ນ້ມາກອງຄະດອີາຍາເມອືງ ຈ  າພອນ ໃນເບື້ອງຕ ົນ້ຜ ກ້ຽ່ວໃຫກ້ານປກົປິດວາ່ ໝ ້ ໄຟຊອ໋ດປາ

ຂອງຜ ກ້ຽ່ວແມນ່ໄດຂ້າຍໄປໃຫຫ້ວຽດໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ກອ່ນເກດີເຫດແລວ້, ຕ ່ ມາທາງ

ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີມຫີ ກັຖານຢັງ້ຢືນວາ່ ໝ ້ ໄຟໜວ່ຍດ ັງ່ກາ່ວພອ້ມເຫ ັກຊອ໋ດຂອງຜ ກ້ຽ່ວຢ ນ່  າ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວາ່ງ ຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງຮບັສາລະພາບກບັເຈົາ້ໜາ້ທ່ີວາ່ ໄດມ້ເີຈດຕະນາຊຼຸກເຊື່ ອງແທ.້ 

2. ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດໃ້ຫກ້ານຕ ່ ເຈົ້າໜາ້ທ່ີວາ່ ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 

8 ໂມງ 00 ນາທີ ຜ ກ້ຽ່ວໄດອ້ອກໄປນາຫາພ ່ ໂດຍຂີ່ ລດົຈກັອອກໄປກບັເອື້ອຍຊື່ ນາງ ອວ້ນ     

ແສງສະຫວາ່ງ ເມ ື່ອໄປຮອດຖຽງນາແລວ້ບ ່ ເຫັນພ ່ ຈ  ່ງຊອກຫາຈນົໄປພບົພ ່ ນອນຢ ແ່ຄມຕາກາ້ ໃນເວລາ 

8 ໂມງ 30 ນາທີ ເບືອ້ງຕ ົນ້ຜ ກ້ຽ່ວຄິດວາ່ພ ່ ນອນຫ ິ້ນຈ ່ ງຍາ່ງໄປເບິ່ ງແລວ້ເອີນ້ໃສພ່ ່ ວາ່ ລຼຸກແມເ້ຈົາ້ນອນ
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ຫຍງັຢ ຫ່ ັນ້ ຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງເຂ້ົາໄປຍ ຕ້ວົພ ່ ປາກດົວາ່ ຕວົພ ່ ແຂງແລວ້ຈ ່ງຊາບວາ່ພ ່ ຕາຍ ແລະ ໄດເ້ອີ້ນໃສ ່

ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ຜ ເ້ປັນເອື້ອຍຢ ຖ່ຽງນາວາ່ ເອືອ້ຍພ ່ ຕາຍແລວ້, ຈາກນ ັນ້ຜ ກ້ຽ່ວກບັເອືອ້ຍຈ ່ງ

ຫາມເອົາຊາກສບົພ ່ ຂ ນ້ໄປຖຽງນາ, ແລວ້ຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງຂີ່ ລດົເຂ້ົາໄປໃນບາ້ນບອກແມ ່ ແລະ ເອືອ້ຍອາ້ຍໄປ

ເບິ່ ງພ ່ ຢ ນ່າ ແລະ ໄດມ້ເີຈົາ້ໜາ້ທ່ີມາຊນັນະສ ດຊາກສບົ. 

ຮອດເວລາ 18 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັດຽວກນັ ຈ ່ງມ ີທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ຜ ເ້ປັນອາ້ຍ

ເຂຍີບອກໃຫຜ້ ກ້ຽ່ວເອົາໝ ້ ໄຟຊອ໋ດປາຢ ຖ່ຽງນາບອ່ນເກດີເຫດເຂ້ົາມາເຊື່ ອງໄວຢ້ ໃ່ນບາ້ນ ແລະ ບອກ

ອກີວາ່ ຢາ່ໃຫໃ້ຜຮ ເ້ດີ ້ ຕ ່ ຈາກນ ັນ້ຜ ກ້ຽ່ວພອ້ມດວ້ຍ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ຈ ່ງພາກນັອອກໄປຖຽງນາ

ບອ່ນເກດີເຫດ, ເມ ື່ອໄປຮອດຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງໄປເອົາໝ ້ ໄຟຊອ໋ດປາໜວ່ຍດ ັງ່ກາ່ວທ່ີເຊື່ ອງໄວຢ້ ປ່່າໃກກ້ບັສະ 

ຖານທ່ີເກດີເຫດ ແລວ້ເອົາຂ ນ້ມາຖຽງນາໃຫ ້ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ  ມາ້ງເອົາຄນັຊອ໋ດອອກປະໄວ້

ຖຽງນາ ແລະ ເອົາໝ ້ ໄຟພອ້ມໝ ້ ແຍກໄຟໃສເ່ປົາປຼຸຍເຂ້ົາໄປເຊື່ ອງໄວຢ້ ຄ່ອງນ  າ້ເຮອືນຂອງທາ້ວ ສຈີນັ 

ສວີໄິລ.  

3. ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ໄດໃ້ຫກ້ານຕ ່ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີວາ່ ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 18 ໂມງ 

00 ນາທີ ໄດອ້ອກໄປນາບອ່ນເກດີເຫດນ  າ ທາ້ວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ງເຫັນ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວາ່ງ  ເອົາໝ ້ ໄຟຊອ໋ດປາອອກມາພອ້ມດວ້ຍຄນັຊອ໋ດ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ງບອກໃຫ້

ຜ ກ້ຽ່ວມາຍສະກອ໋ດຄຽນສາຍໄຟອອກຈາກຄນັຊອ໋ດ ແລະ ເອົາໝ ້ ໄຟເຂ້ົາໄປໃນບາ້ນ ສວ່ນຄນັຊອ໋ດ

ແມນ່ປະຖິມ້ໄວຖ້ຽງນາ, ຕກົມາຮອດວນັທີ 28 ມງັກອນ 2013 ຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງມາ້ງຄນັຊອ໋ດປາດ ັງ່ກາ່ວເອົາ

ປາຍຊອ໋ດທ່ີເປັນເຫ ັກຖິມ້ເຂ້ົາປ່າສວ່ນຄນັຊອ໋ດແມນ່ເຜົາໄຟຖິມ້ຢ ນ່າບອ່ນເກດີເຫດ. 

ສງັເກດຕີລາຄາ 

ຜາ່ນການສບືສວນ-ສອບສວນເຫັນວາ່ ທາ້ວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຕາຍຍອ້ນຖກືໄຟຟ້າ

ຊອ໋ດ (ດວ້ຍໝ ້ ໄຟຊອ໋ດປາ)ແທ ້ ເນື່ອງຈາກວາ່ຢ ສ່ະຖານທ່ີເກດີເຫດແມນ່ບ ່ ມກີະແສໄຟຟ້າລດັທ່ີ

ປະຊາຊນົຊມົໃຊ,້ ສງັເກດເຫັນວາ່ ຕາເບືອ້ງຂວາ ແລະ ຄາງກະໄຕເບືອ້ງຂວາມຮີອຍໄໝ ້ແລະ ຜາ່ນ

ການສບືສວນ-ສອບສວນເອົາຄ  າໃຫກ້ານຜ ຖ້ກືຫາທງັສາມຍງັໃຫກ້ານປະຕເິສດວາ່ ບ ່ ໄດມ້ສີວ່ນພນັພນັ

ກຽ່ວກບັການຕາຍຂອງ ທາ້ວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ບ ່ ໄດລ້ງົມຄືາດຕະກ  າ, ແຕຫ່ ກັຖານທ່ີ

ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີເກບັກ  າໄດມ້ຄີ:ື  

1. ສງັເກດເຫັນວາ່ ດນິ ຫ ື ຂີຕ້ມົທ່ີຕດິຢ ຜ່າ້ຫຼຸມ້ໝ ້ ຊອ໋ດຂອງ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ກບັດນິ ຫ ື 

ຂີຕ້ມົຢ ຕ່າກາ້ບອ່ນ ທາ້ວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຕາຍມລີກັສະນະຄາ້ຍຄືກນັ; 

2. ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ພວກກຽ່ວມເີຈດຕະນາໃຫກ້ານປກົປິດ, ໄດເ້ປັນຜ ທ້  າລາຍ ແລະ ຊຼຸກເຊື່ ອງໝ ້

ໄຟຊອ໋ດປາໜວ່ຍດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ືອບ ່ ໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີກວດກາໄດ;້ 

3. ອງີໃສຄ່  າໃຫກ້ານຂອງ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ສະບບັວນັທີ 1 ກຼຸມພາ 2013 ຢັງ້ຢືນວາ່ 

ແງມ່ຂອງເຫ ັກຊອ໋ດປາທ່ີທ  າລາຍຖິມ້ມຄີວາມກວ້າງປະມານ 12 Cm, ເຫັນວາ່ແງມ່ດ ັງ່ກາ່ວມຄີວາມກ້

ວາງໄລຍະດຽວກນັກບັບາດແຜທ່ີຄນົຮາ້ຍໃຊເ້ຫ ັກຊອ໋ດ ທາ້ວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຈນົເກດີ

ບາດແຜໄໝຢ້ ຮ່ມິຕາເບື້ອງຂວາ ແລະ ປາຍຄາງເບືອ້ງຂວາຂອງ ທາ້ວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ. 
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ຂ ສ້ະເໜີ 

      ສະເໜີໃຫຫ້ວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຊາບວາ່ ໝ ້ ຊອ໋ດປາຂອງ ທາ້ວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ ພອ້ມໝ ້ ແບງ່ໄຟ ແລະ ຊິນ້ສວ່ນທ່ີພວກກຽ່ວທ  າລາຍ ປດັຈຼຸບນັເຈົາ້ໜາ້ທ່ີເຮົາໄດຮ້ກັສາໄວ້

ຢ ຫ່ອ້ງການກອງຄະດ,ີ ສວ່ນຄະດສີະເໜີຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົຄ ົນ້ຄວາ້ຕາມກດົໝາຍ.  

      ດ ັງ່ນ ັນ້, ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງຈ  າພອນ ຈ ່ງສະຫ ຼຸບຄະດມີາຍງັອງົການໄອຍະການ

ປະຊາ ຊນົ ເຂດ II ຕາມຂ ັນ້ຕອນຂອງກດົໝາຍ.  

 

ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງຈ  າພອນ   ກອງສ ບສວນຄະດອີາຍາ    ພະນກັງານສອບສວນ 

        

            ບຼຸນໄມ ສສີຼຸກ                ຂວນັຕາ ແກວ້ວໄິລ       ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                   
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງຈ  າພອນ                              ເລກທີ 228/ປກສ.ຈພ 

                                                        ວນັທີ 8 ກ ລະກດົ 2013 

 

ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ 
 

ຮຽນ: ທົ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

ເລືົ່ ອງ: ນ  າສ ົົ່ງເອກະສານ. 

 

ຊືົ່ ຜ ຖ້ກືຫາ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ພອ້ມພກັພວກຈ  ານວນ 2 ຄນົ, ຖກືດ  າເນນີຄະດໃີນວນັທີ 

4 ກມຸພາ 2013.  

ຕາມການຕກົລງົຂອງກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງຈ  າພອນ ແມ ົ່ນເຫັນດໃີຫສ້ ົົ່ງສ  ານວນຄະດີ

ດ ັົ່ງ ກົ່າວໃຫອ້ງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

 

ລ/ດ ເນືອ້ໃນເອກະສານ ຈ  ານວນ ໝາຍເຫດ 

1  ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງເອກະສານ 1 ສະບບັ  

2 ບດົບນັທຶກແຈງ້ຄວາມ 1 ສະບບັ  

3 ບດົສະຫ ຸບຄະດ ີ 1 ສະບບັ  

4 ບດົລາຍງານ 3 ສະບບັ  

5 ໃບສະເໜີຂ ຄ  າສ ັົ່ງກກັຂງັພາງ 3 ສະບບັ  

6 ໃບສະເໜີຂ ຕ ົ່ ຄ  າສ ັົ່ງກກັຂງັພາງ 3 ສະບບັ  

7 ຄ  າສ ັົ່ງຕ ົ່ ການກກັຂງັພາງ 3 ສະບບັ  

8 ຄ  າສ ັົ່ງກກັຂງັພາງ 3 ສະບບັ  

9 ຄ  າສ ັົ່ງເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ 4 ສະບບັ  

10 ຄ  າສ ັົ່ງກກັຕວົ 3 ສະບບັ  

11 ຄ  າໃຫກ້ານຂອງຜ ຖ້ກືຫາ 3 ສະບບັ  

12 ຄ  າໃຫກ້ານຂອງພະຍານອອ້ມຂາ້ງ 20 ສະບບັ  

13 ບດົສະຫ ຸບຜນົຂອງການຊນັນະສ ດຊາກສບົ 01 ສະບບັ  
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14 ຮ ບພາບຂອງວດັຖ,ຸ ສະຖານທີົ່ ເກດີເຫດ ແລະ ຜ ຕ້າຍ 25 ແຜົ່ນ  

15 ເອກະສານຢັງ້ຢືນເຂ້ົາອອກໂຮງງານຂອງ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າ

ສະອອນ 

1 ສະບບັ  

16 ໃບມອບສນັທະ 1 ສະບບັ  
 

 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II                  ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ 

   ລາຍເຊັນຜ ຮ້ບັສ  ານວນຄະດ ີ                                 ບນຸໄມ ສີສກຸ 

     

   ຊືົ່ ແຈງ້:……………………. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ອງົການໄອຍະການປະຊຊນົ ເຂດ II                                  ເລກທີ 273/ອຍກ.ຂ II 

                                                        ວນັທີ 12 ກລໍະກດົ 2013                 

ສະໂນດນາໍສ ົົ່ງ 

 

ຮຽນ: ທົ່ານ ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

      ເລ ົ່ ອງ:  ນາໍສ ົົ່ງເອກະສານກົ່ຽວກບັສາໍນວນຄະດ ີເລກທີ 290/ອຍກ. ຂ II, ລງົວນັທີ 9   

                ກລໍະກດົ 2013. 

ລະຫວົ່າງ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II........................................................................ໂຈດ. 

ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວົ່າງ, ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ................ຜ ຖ້ ກຫາ. 

ຖ ກຫາວົ່າ: ຄາດຕະກາໍ ແລະ ທາໍລາຍຫ ກັຖານ. 

 

ລ/ດ ເນ ອ້ໃນເອກະສານ ຈາໍນວນ ໝາຍເຫດ 

1. ບດົບນັທຶກການແຈງ້ຄວາມ 1 ສະບບັ ຜົ່ານການຄ ົນ້ຄວາ້ຄະດີ

ດ ັົ່ງກ ົ່າວເຫັນວົ່າ ເກນີ

ສດິອາໍນາດຂອງອງົການໄອ

ຍະການປະຊຊນົ ເຂດ II 

ຈຶົ່ງສ ົົ່ງສາໍນວນຄະດດີ ັົ່ງ 

ກົ່າວມາຍງັ  

ອງົການໄອຍະການປະຊຊນົ 

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ.   

      

 

2. 

 

ເອກະສານຕາມສະໂນດນາໍສ ົົ່ງ ສະບບັເລກທີ 

228/ປກສ, ລງົວນັທີ 8 ກລໍະກດົ 2013 

ພອ້ມດວ້ຍເອກະສານອ ົ່ ນໆທີົ່ ພວົພນັໃນຄະດີ

ຈາໍນວນຄບົຊຸດ  

 

 

 

ຄບົຊຸດ 

 

 

                                         ຮ. ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II   

                                          ວາລີນາ ນາວາ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II                               ເລກທີ 92/ອຍກ.ຂ II 

                                           ວນັທີ 12 ກລໍະກດົ 2013. 

ແຈງ້ການ 

ຮຽນ: ທາ່ນ ຫວົໜາ້ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງຈາໍພອນ. 

      ເລ່ືອງ: ໃຫນ້າໍສ ົ່ງຜ ຖ້ກືຫາໄປຍງັຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009;  

- ອງີຕາມ ການຕກົລງົ ລະຫວາ່ງ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ກບັ    

 ກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ; 

- ອງີຕາມ ສາໍນວນຄະດ ີເລກທີ 290 /ອຍກ.ຂII, ລງົວນັທີ 9 ກລໍະກດົ 2013. 

ລະຫວາ່ງ 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II.........................................................ໂຈດ. 

ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ,  ໜວ່ຍ 17, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ 

ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  .................................................ຜ ຖ້ກືຫາ 

- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກາໍ; 

- ຖກືກກັຕວົ: 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

ສາໍນວນຄະດດີ ັງ່ກາ່ວ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ໄດນ້າໍສ ົ່ງໄປຍງັອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຕາມສະໂນດນາໍສ ົ່ງເລກທີ 273/ອຍກ. ຂ II, ລງົວນັທີ 12 

ກລໍະກດົ 2013.   

     ດ ັງ່ນ ັນ້ ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ຈ ່ງແຈງ້ມາຍງັທາ່ນ ຈ ົງ່ນາໍສ ົ່ງຜ ຖ້ກືຫາ

ດ ັງ່ກາ່ວ ໄປຍງັຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຕາມວນັເວລາອນັຄວນ. 

 

                                         ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II 

                                                    ແສງຈນັ ແສງເດອືນ 

 

                                                                                        

ບອ່ນສ ົ່ງ: 

- ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 1 ສະບບັ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ; 

- ປະກອບໃສສ່າໍນວນຄະດ ີ1 ສະບບັ; 

- ສາໍເນາົ 1 ສະບບັ. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II                            ເລກທີ 93/ອຍກ.ເຂດ II                             

                                                ວນັທີ 12 ກລໍະກດົ 2013 
 

ແຈງ້ການ 

ຮຽນ: ທາ່ນຫວົໜາ້ ແລະ ຄະນະຮບັຜິດຊອບ ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງຈາໍພອນ. 

      ເລ່ືອງ: ໃຫນ້າໍສ ົ່ງຜ ຖ້ກືຫາໄປຍງັຄາ້ຍຄມຸຂງັ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009;  

- ອງີຕາມ ການຕກົລງົ ລະຫວາ່ງ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ກບັ   

       ກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ; 

- ອງີຕາມ ສາໍນວນຄະດ ີເລກທີ 290 /ອຍກ.ຂ II, ລງົວນັທີ 9 ກລໍະກດົ 2013. 

ລະຫວາ່ງ 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II.........................................................ໂຈດ. 

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ,  ໜວ່ຍ 17, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ

ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ....................................ຜ ຖ້ກືຫາ 

- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກາໍ; 

- ຖກືກກັຕວົ: 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

    ສາໍນວນຄະດດີ ັງ່ກາ່ວ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ໄດນ້າໍສ ົ່ງໄປຍງັອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. ຕາມສະໂນດນາໍສ ົ່ງເລກທີ 273/ອຍກ.ຂ II, ລງົວນັທີ 12 

ກລໍະກດົ 2013. 

   ດ ັງ່ນ ັນ້, ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ຈ ່ງແຈງ້ມາຍງັທາ່ນຈ ົງ່ນາໍສ ົ່ງຜ ຖ້ກືຫາ

ດ ັງ່ກາ່ວ ໄປຍງັຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຕາມເວລາອນັຄວນ. 

                                       

   ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II 

             ແສງຈນັ ແສງເດອືນ 

 

ບອ່ນສ ົ່ງ: 

- ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 1 ສະບບັ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ; 

- ປະກອບໃສສ່າໍນວນຄະດ ີ1 ສະບບັ; 

- ສາໍເນາົ 1 ສະບບັ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
  

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II                             ເລກທີ 94/ອຍກ.ເຂດ II                             

                                                ວນັທີ 12 ກລໍະກດົ 2013 

ແຈງ້ການ 
 

ຮຽນ: ທາ່ນຫວົໜາ້ ແລະ ຄະນະຮບັຜິດຊອບ ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງຈາໍພອນ. 

      ເລ່ືອງ: ໃຫນ້າໍສ ົ່ງຜ ຖ້ກືຫາໄປຍງັຄາ້ຍຄມຸຂງັ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009;  

- ອງີຕາມ ການຕກົລງົ ລະຫວາ່ງ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ກບັ   

       ກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ; 

- ອງີຕາມ ສາໍນວນຄະດ ີເລກທີ 290 /ອຍກ.ຂ II, ລງົວນັທີ 9 ກລໍະກດົ 2013. 

ລະຫວາ່ງ 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II.........................................................ໂຈດ. 

ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ,  ໜວ່ຍ 3, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ……............................................................ຜ ຖ້ກືຫາ 

- ຖກືຫາວາ່: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ; 

- ຖກືກກັຕວົ: 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

    ສາໍນວນຄະດດີ ັງ່ກາ່ວ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ໄດນ້າໍສ ົ່ງໄປຍງັອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ຕາມສະໂນດນາໍສ ົ່ງເລກທີ 273/ອຍກ.ຂ II, ລງົວນັທີ 12 

ກລໍະກດົ 2013. 

   ດ ັງ່ນ ັນ້, ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ຈ ່ງແຈງ້ມາຍງັທາ່ນຈ ົງ່ນາໍສ ົ່ງຜ ຖ້ກືຫາ

ດ ັງ່ກາ່ວ ໄປຍງັຄາ້ຍຄມຸຂງັ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຕາມເວລາອນັຄວນ. 
 

                                       ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II 

             ແສງຈນັ ແສງເດອືນ 

 
 

ບອ່ນສ ົ່ງ: 

- ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 1 ສະບບັ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ; 

- ປະກອບໃສສ່າໍນວນຄະດ ີ1 ສະບບັ; 

- ສາໍນາໍ 1 ສະບບັ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ໃບຕດິຕາມສາໍນວນຄະດ ີ

 

- ອງີຕາມ ສາໍນວນຄະດອີາຍາ, ເລກທີ 562/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 12 ກລໍະກດົ 2013. 

ລະຫວາ່ງ 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II.......................................................ໂຈດ. 

ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

ໜວ່ຍ 18, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  ............................................ຜ ຖ້ກືຫາ 1 

- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກາໍ; 

- ຖກືກກັຕວົ: 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊບີ  ເຮັດນາ,  ໜວ່ຍ 17, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ 

ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17,  ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ..............................ຜ ຖ້ກືຫາ 2 

- ຖກືຫາວາ່: ທາໍລສຍຫ ກັຖານ; 

- ຖກືກກັຕວົ: 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 3, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ……........................................................ຜ ຖ້ກືຫາ 3 

- ຖກືຫາວາ່: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ; 

- ຖກືກກັຕວົ: 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

  
 

ເນືອ້ໃນ 

ບໍລິຫານຈດັການຄະດ ີ
ວນັ, ເດອືນ, ປີ 

ລາຍເຊັນ 

ຜ ມ້ອບ 

ລາຍເຊັນ 

ຜ ຮ້ບັ 

ພະນກັງານຂາເຂ້ົາມອບສາໍນວນ

ຄະດໃີຫເ້ລຂາ 

 

12 ກລໍະກດົ 2013 
 ຄາໍແກວ້ ແກວ້

ພິມພອນ 

ເລຂານາໍສາໍນວນຄະດຮີຽນທາ່ນຫວົ

ໜາ້ອງົການໄອຍະການປ/ຊ ສຂ 

 

12 ກລໍະກດົ 2013 

 

ຄາໍແກວ້  

ແກວ້ພິມພອນ 

 

ຫວົໜາ້ຮບັຜິດຊອບແຈກມອບຄະດ ີ 15 ກລໍະກດົ 2013    

ວຊິາການທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍໃຫ້
 

 
 

ຈດິຕະວງົ ໄຊ
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ຄ ົນ້ຄວ້າ 15 ກລໍະກດົ 2013 ສງົຄາມ  

ສາໍນວນໄດນ້າໍມາຜາ່ນກອງປະຊຸມ 17 ກລໍະກດົ 2013   

ໄດຖ້ະແຫ ງສາໍເລັດເອົາເຂ້ົາກວດ    

ໄດເ້ຮັດບດົສະຫ ຸບຊດັມຽ້ນເອົາ 

ເຂ້ົາກວດ 

 

  

 

  
 

ໄດເ້ຮັດບດົສະຫ ຸບຂໍຄາໍເຫັນ 

ເຂ້ົາກວດ 

 

19 ກລໍະກດົ 2013 

 

ຈດິຕະວງົ  

ໄຊສງົຄາມ 

 

ຜ ຮ້ບັຜິດຊອບໄດກ້ວດສາໍເລັດ    

ໄດນ້າໍສ ົ່ງເຂ້ົາໄປຈດັພິມ    

ໄດພິ້ມສາໍເລັດ ແລະ ສ ົ່ງໃຫ ້

ວຊິາການ 

   

ວຊິາການໄດນ້າໍສາໍນວນເຂ້ົາເຊັນ    

ທາ່ນຄະນະນາໍໄດເ້ຊັນສາໍເລັດ    

ພະນກັງານຂາອອກຈ ໍາ້ກາສາໍເລັດ    

ພະນກັງານໄດຈ້ດັສ ົ່ງສາໍນວນ 

ຄະດແີລວ້ 

19 ກລໍະກດົ 2013   

ລວມເວລາໄດແ້ກໄ້ຂທງັໝດົ    

 

ໝາຍເຫດ: ເມ ື່ອສາໍນວນຄະດໄີດຈ້ດັສ ົ່ງຕາມສະໂນດເປັນທ່ີຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ໃຫນ້າໍເອົາໃບຕດິຕາມ 

ສະບບັນີສ້ ົ່ງມາລາຍງານໃຫທ້າ່ນຮອງຜ ຊ້ີນ້າໍຂະແໜງ ແລະ ເກບັຮກັສາໄວເ້ພ່ືອຈະໄດເ້ກບັກາໍຜນົງານ

ຂອງພະນກັ ງານ. 

Copyright by JICACopyright by JICA



ເອກກະສານທີ 55 

 
 

 
 

 ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ                                       

                                                          

ບດົສະຫ ຼຸບລາຍງານ 

ຜນົຂອງການຄ ົົ້ນຄວົ້າສ  ານວນຄະດ ີ
 

ຮຽນ: ທາ່ນຫວົໜົ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

      ເລ ່ ອງ: ລາຍງານຜນົຂອງການຄ ົົ້ນຄວົ້າສ  ານວນຄະດອີາຍາ.   

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດົ້ວຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປຼຸງ ປີ 2009; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດົ້ວຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປຼຸງ ປີ 2012;   

- ອງີຕາມ ສ  ານວນຄະດອີາຍາ ຂ ັົ້ນຕ ົົ້ນ ເລກທີ 16 /ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 2 ກນັຍາ 2013. 

ລະຫວາ່ງ 

      ຫວົໜົ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ....................................ໂຈດ 

      ທົ້າວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ, ອາຍຼຸ 37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບົ້ານຢ ່

ປດັຈຼຸບນັ ແກົ້ງກອກ, ໜວ່ຍ 18, ເມ  ອງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ …………....ຈ  າເລີຍ 1 

ຖ ກຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ, ມາດຕາ 88 ວກັ 1 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ; 

ຖ ກກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກຼຸມພາ 2013;  

ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄົ້າຍຄຼຸມຂງັ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ.  

      ທົ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍຼຸ 27 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບົ້ານຢ ປ່ດັຈຼຸບນັ 

ແກົ້ງກອກ, ໜວ່ຍ 17 ເມ  ອງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ...................................ຈ  າເລີຍ 2                                                                 

 ທົ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍຼຸ 20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບົ້ານຢ ປ່ດັຈຼຸບນັ ແກົ້ງ

ກອກ, ໜວ່ຍ 3, ເມ  ອງ ຈ  າພອນ, ສະຫວນັນະເຂດ....................................................ຈ  າເລີຍ 3  

ຖ ກຫາວາ່: ທ  າລາຍຫ ກັຖານ ຕາມມາດຕາ 167 ວກັ 1 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ; 

ຖ ກກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກຼຸມພາ 2013; 

ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄົ້າຍຄຼຸມຂງັ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ 

ເນ ົ້ອຄະດ ີ

ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8 ໂມງ 00 ນາທີ ທົ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ນາງ 

ອົ້ວນ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດົ້ພາກນັຂີ່ ລດົຈກັໄປຫາ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ົ້ເປັນພ ່ ) ຢ ຖ່ຽງນາ, 

ບົ້ານ ແກົ້ງກອກ ພ ໄປຮອດບ ່ ເຫັນ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຢ ຖ່ຽງນາ, ທົ້າວ ສວີນັ ແສງສະ
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ຫວາ່ງ ແລະ ນາງ ອົ້ວນ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ງຊອກຫາ ແລະ ພບົເຫັນ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ 

ເສັຍຊວີດິຢ ແ່ຄມຕາກົ້າ, ນາງ ອົ້ວນ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທົ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ງຫາມຊາກ

ສບົຂອງ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຂ ົ້ນໄປໄວົ້ຢ ຖ່ຽງນາ ແລະ ໄດົ້ໄປບອກອົ້າຍ, ເອ ົ້ອຍ, ນົ້ອງຢ ່

ບົ້ານ ພົ້ອມທງັແຈ ົ້ງຄວາມຕ ່ ເຈົົ້າໜົ້າທ່ີ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ, ເຈົົ້າໜົ້າທ່ີຈ ່ງໄດົ້ລງົໄປຊນັນະສ ດຊາກ

ສບົຂອງ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ, ຊ ່ ງສາມາດສະຫ ຼຸບໄດົ້ວາ່ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ 

ເສັຍຊວີດິຍົ້ອນຖ ກໄຟຟົ້າຊອ໋ດຢ ຮ່ມີຕາເບ ົ້ອງຂວາ ແລະ ປາຍຄາງມຮີອຍໄໝົ້, ຢ ດ່ ົ້ານຫ ງັມຮີອຍໂປກ

ໂພງທົ່ວຫ ງັ ແລະ ກ ົົ້ນ, ມຮີອ່ງຮອຍການຕ ່ ສ ົ້ຢ ຕ່າກົ້າແຄມໜອງນ  ົ້າ ຕາມບດົສະຫ ຼຸບລາຍງານຜນົ

ກວດກາຊນັນະສ ດຊາກສບົຄນົຕາຍ ຂອງເຈົົ້າໜົ້າທ່ີກອງເຕັກນກິອາຍາ ສະບບັເລກ ທີ 41/ກຕອ, ລງົ

ວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013.   

ພາຍຫ ງັຮ ົ້ຜນົຂອງການຊນັນະສ ດຊາກສບົຂອງເຈົົ້າໜົ້າທ່ີແລົ້ວ ທົ້າວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ ຈ ່ງ

ບອກໃຫົ້ ທົ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ໄປເອົາໝ ົ້ ຊອ໋ດປາຢ ຖ່ຽງນາບອ່ນເກດີເຫດເຂົົ້າມາຊຼຸກເຊ ່ ອງໄວົ້ຢ ່

ໃນບົ້ານພົ້ອມທງັບອກວາ່ຢາ່ໃຫົ້ໃຜຮ ົ້, ທົ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ງໄປບອກ ທົ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ 

ໃຫົ້ອອກໄປຖຽງນາບອ່ນເກດີເຫດນ  າ ທົ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ພ ພວກກຽ່ວໄປຮອດຖຽງນາ ທົ້າວ 

ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ງເອົາໝ ົ້ ຊອ໋ດປາພົ້ອມຄນັຊອ໋ດອອກມາ ແລະ ບອກໃຫົ້ ທົ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ 

ມາຍສະກອ໋ດຄຽນສາຍໄຟອອກຈາກຄນັຊອ໋ດ ແລົ້ວເອົາໝ ົ້ ໄຟໄປຊຼຸກເຊ ່ ອງໄວົ້ຢ ໃ່ນບົ້ານ, ມາຮອດວນັທີ 

28 ມງັກອນ 2013 ທົ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ຈ ່ງໄປມ ົ້າງຄນັຊອ໋ດປາດ ັງ່ກາ່ວແລົ້ວເອົາປາຍຊອ໋ດທ່ີເປັນ

ເຫ ັກຖິົ້ມເຂົົ້າປ່າ, ສວ່ນຄນັຊອ໋ດແມນ່ເຜົາໄຟຖິົ້ມຢ ຖ່ຽງນາ ເພ ່ ອບ ່ ໃຫົ້ເຈົົ້າໜົ້າທ່ີກວດກາໄດົ້ ແລະ ສງົໄສ

ວາ່ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ເປັນຜ ົ້ຄາດຕະກ  າ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ົ້ເປັນພ ່ ເຖົົ້າ). 

ນອກຈາກນີົ້ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ຍງັໄດົ້ໃຫົ້ການປະຕເິສດວາ່ ຜ ົ້ກຽ່ວບ ່ ມໝີ ົ້ ຊອ໋ດປາ, ຕ ່

ມາພດັໃຫົ້ການວາ່ມໝີ ົ້ ຊອ໋ດປາແທົ້ ແຕໄ່ດົ້ຂາຍໃຫົ້ຄນົຫວຽດນາມໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ແລົ້ວ, 

ເຈົົ້າໜົ້າທ່ີຈ ່ງນ  າເອົາຫ ກັຖານ (ໝ ົ້ ໄຟ ແລະ ເຫ ັກຊອ໋ດ) ມາຢັົ້ງຢ ນ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ຈ ່ງຮບັ

ສາລະ ພາບວາ່ ມໝີ ົ້ ຊອ໋ດປາແທົ້ຈງິ ແລົ້ວໄດົ້ບອກໃຫົ້ທົ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ເອົາໄປທ  າລາຍຖິົ້ມ 

ແລະ ເອົາໄປຊຼຸກເຊ ່ ອງຕາມທ່ີໄດົ້ກາ່ວມານ ັົ້ນ.  

ຄ  າເຫັນ 

ເຫັນວາ່ ມຫີ ກັຖານຮດັກຼຸມທ່ີໜກັແໜົ້ນ ແລະ ພຽງພ  ຢ ັົ້ງຢ ນວາ່ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຈ  າ

ເລີຍ1) ໄດົ້ກະທ  າຜິດທາງອາຍາໃນຂ ົ້ຫາ ຄາດຕະກ  າ ຕາມທ່ີໄດົ້ກ  ານດົໄວົ້ໃນມາດຕາ 88 ຂອງກດົໝ

າຍອາຍາ, ສວ່ນ ທົ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ (ຈ  າເລີຍ 3) ໄດົ້ກະທ  າຜິດທາງອາຍາໃນຂ ົ້ຫາ ທ  າລາຍຫ ກັຖານ 

ຕາມທ່ີກ  ານດົໄວົ້ໃນມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ ຊ ່ ງການກະທ  າຂອງພວກຈ  າເລີຍໄດົ້ສະແດງ

ອອກຄ  ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1) ໄດົ້ຄາດຕະກ  າ ທົ້າວ 

ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ົ້ເສັຍຊວີິດ) ດວົ້ຍວທີິການເອົາໝ ົ້ ຊອ໋ດປາຊອ໋ດ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະ

ຫວາ່ງ ຈນົເສັຍຊວີດິຢ ຕ່າກົ້າແຄມໜອງນ  ົ້າ, ການເສັຍຊວີດິຂອງ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ນ ັົ້ນ

ເຈົົ້າໜົ້າທ່ີໄດົ້ກວດກາ ແລະ ຊນັນະສ ດແລົ້ວເຫັນວາ່ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ເສັຍຊວີດິດົ້ວຍ

ການຖ ກໄຟຟົ້າຊອ໋ດ (ໝ ົ້ ຊອ໋ດປາຊອ໋ດ)   ຊ ່ ງຢ ຮ່ມີຕາເບ ົ້ອງຂວາ ແລະ ປາຍຄາງເບ ົ້ອງຂວາມຮີອຍໄ

ໝົ້ ຍາວ 12 ຊງັຕແີມດັ, ທ່ີມຄີວາມກວົ້າງໄລຍະດຽວກນັກບັຄວາມກວົ້າງຂອງແງມ່ເຫ ັກຊອ໋ດທ່ີ ທົ້າວ 
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ສຈີນັ ສວີໄິລ (ຈ  າເລີຍ 3) ໄດົ້ທ  າລາຍຖິົ້ມ ແລະ ເຫັນວາ່ ດົ້ານຫ ງັຂອງ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະ

ຫວາ່ງ ມຮີອຍໂພງທົ່ວຫ ງັ ແລະ ກ ົົ້ນ. ນອກນີົ້, ຍງັມຮີອ່ງຮອຍການຕ ່ ສ ົ້ຢ ຕ່າກົ້າແຄມໜອງນ  ົ້າບອ່ນພບົ

ຊາກສບົຂອງ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຊ ່ ງຜາ່ນການກວດກາ ແລະ ຢັົ້ງຢ ນຂອງພະແນກໄຟຟົ້າ 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເຫັນວາ່ໝ ົ້ ຊອ໋ດປາດ ັງ່ກາ່ວບນັຈຼຸກະແສໄຟຟົ້າ 30 ມນິລີອ  າແປ, ຖົ້ານ  າເອົາ

ໝ ົ້ ໄຟດ ັງ່ກາ່ວໄປຊອ໋ດຄນົກ ຈະເສັຍຊວີດິພາຍໃນ 35 ວນິາທີ, ຕາມໃບຢັົ້ງຢ ນສະບບັລງົວນັທີ 22 

ກຼຸມພາ 2013 ລດັວສິາຫະກດິໄຟຟົ້າລາວ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ພາຍຫ ງັ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1) ຮ ົ້ວາ່ເຈົົ້າໜົ້າທ່ີສາມາດຮ ົ້ສາເຫດການເສັຍຊີ

ວດິຂອງ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຍົ້ອນຖ ກໄຟຟົ້າຊອ໋ດແລົ້ວ ທົ້າວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ (ຈ  າ

ເລີຍ 1) ຈ ່ງບອກໃຫົ້ ທົ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ຈ  າເລີຍ 2) ໄປທ  າລາຍໝ ົ້ ຊອ໋ດໄຟຟົ້າທ່ີຜ ົ້ກຽ່ວ

ໄດົ້ນ  າໃຊົ້ຄາດຕະກ  າ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງຖິົ້ມ, ເພ ່ ອບ ່ ໃຫົ້ເຈົົ້າໜົ້າທ່ີສາມາດກວດພບົ ແລະ 

ພິສ ດໄດົ້, ນອກ ຈາກນີົ້  ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1)  ຍງັບ ່ ມຄີວາມຈງິໃຈຮບັສາລະພາບ

ຄວາມຈງິຕ ່ ເຈົົ້າໜົ້າທ່ີໂດຍໄດົ້ກາ່ວອົ້າງວາ່ ຜ ົ້ກຽ່ວບ ່ ມໝີ ົ້ ຊອ໋ດປາ, ຕ ່ ມາພດັໃຫົ້ການວາ່ມໝີ ົ້ ຊອ໋ດປາແທົ້

ແຕໄ່ດົ້ຂາຍໃຫົ້ຄນົຫວຽດ ນາມ ໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ແລົ້ວ ໃນເມ  ່ອເຈົົ້າໜົ້າທ່ີມຫີ ກັຖານຄ ໝ ົ້

ຊອ໋ດປາທ່ີຖ ກທ  າລາຍມາຢັົ້ງຢ ນ ທົ້າວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1) ຈ ່ງຮບັສາລະພາບວາ່ ມໝີ ົ້

ຊອ໋ດປາແທົ້ ແລະ ບອກໃຫົ້ ທົ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ເອົາໄປທ  າລາຍຖິົ້ມ ແລະ ເອົາໄປຊຼຸກເຊ ່ ອງ

ຕາມທ່ີໄດົ້ກາ່ວມານ ັົ້ນ ຊ ່ ງທງັໝດົນ ັົ້ນສະແດງໃຫົ້ເຫັນຢາ່ງຈະແຈ ົ້ງວາ່ ທົ້າວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ (ຈ  າ

ເລີຍ 1) ມເີຈດຕະນາປກົປິດການກະ ທ  າຜິດຂອງຕນົ ເພ ່ ອໃຫົ້ຫ ຼຸດພ ົົ້ນຈາກການດ  າເນນີຄະດ ີ ແລະ 

ປະການສ  າຄນັຖົ້າວາ່ຜ ົ້ກຽ່ວບ ່ ໄດົ້ຄາດຕະກ  າ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ແທົ້ຈງິດົ້ວຍເຫດຜນົຫຍງັ

ຜ ົ້ກຽ່ວຈ ່ງບອກໃຫົ້ ທົ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ (ຈ  າເລີຍ 3) ໄປທ  າລາຍໝ ົ້ ຊອ໋ດໄຟຟົ້າຖິົ້ມ ເພ ່ ອບ ່ ໃຫົ້ເຈົົ້າໜົ້າ

ທ່ີສາມາດກວດພບົ ແລະ ພິສ ດໄດົ້ວາ່ ແມນ່   ຜ ົ້ກຽ່ວເປັນຜ ົ້ຄາດຕະກ  າ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະ

ຫວາ່ງ, ຈາກຂ ົ້ມ  ນຫ ກັຖານດ ັງ່ກາ່ວ ຈ ່ງເຫັນໄດົ້ຢາ່ງຊດັເຈນວາ່ ການກະທ  າຂອງ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະ

ອອນ (ຈ  າເລີຍ 1) ເປັນການຄາດຕະກ  າ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ. 

  ເຫັນວາ່ ການກະທ  າຂອງ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ທົ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທົ້າວ 

ສຈີນັ ສວີໄິລ (ພວກຈ  າເລີຍ) ເປັນການກະທ  າຜິດທາງອາຍາທ່ີແຕະຕົ້ອງເຖງິຊວີດິຂອງບຼຸກຄນົອ ່ ນ, 

ຄວາມຍຼຸຕທິ  າ, ຄວາມສະຫງບົສຼຸກ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮົ້ອຍຂອງສງັຄມົ. 

 ເຫັນວາ່ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ແລະ ທົ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ (ພວກຈ  າເລີຍ) ແມນ່ບຼຸກຄນົທີມ ີ

ສະຕິຊ  າປະຊນັຍະສມົບ ນດ,ີ ມອີາຍຼຸທາງກະສຽນທາງອາຍາແລົ້ວ, ສາມາດຮ ົ້ໄດົ້ວາ່ ການກະທ  າຂອງ

ຕນົນ ັົ້ນເປັນການກະທ  າຜິດຕ ່ ກດົໝາຍ, ແຕພ່ວກຈ  າເລີຍຍງັໄດົ້ກະທ  າລງົໄປໂດຍເຈດຕະນາ, ບ ່ ເຄົາລບົ 

ແລະ ປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັ.  

     ເຫັນວາ່ ໃນໄລຍະເດ ອນ ມນີາ ປີ 2012 ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1) ເຄຍີກະທ  າ

ຜິດໃນຂ ົ້ຫາ ລກັຊບັຂອງພນົລະເມ  ອງ, ຕາມຄ  າໃຫົ້ການສະບບັລງົວນັທີ 6 ກຼຸມພາ 2013 ຈ ່ງເປັນ

ສາເຫດໃຫົ້ເພີົ້ມຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ ຕາມມາດຕາ 41 ຂ ົ້ 1 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ. 

ສະນ ັົ້ນ, ເມ  ່ອອງີຕາມຂ ົ້ມ  ນຫ ກັຖານຕວົຈງິແລົ້ວເຫັນຄວນຖະແຫ ງ ແລະ ສ ັ່ງຟົ້ອງ ທົ້າວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1) ໃນຂ ົ້ຫາ ຄາດຕະກ  າ ຕາມມາດຕາ 88 ວກັ 1 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ  
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ແລະ  ສ ັ່ງຟົ້ອງ ທົ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ຈ  າເລີຍ 2) ແລະ ທົ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ (ຈ  າເລີຍ 3) 

ໃນຂ ົ້ຫາ ທ  າລາຍຫ ກັຖານ ຕາມມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ ເພ ່ ອໃຫົ້ສານຕດັສນີລງົໂທດຕາມ

ກດົໝາຍ.  

      ເຫັນວາ່ ຜນົເສັຍຫາຍທ່ີເກດີຂ ົ້ນໃນຄ ັົ້ງນີົ້ ທາງຄອບຄວົ ທົ້າວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ົ້

ເສັຍຊວີດິ) ບ ່ ໄດົ້ຮ ົ້ອງຂ ແຕຢ່າ່ງໃດ ຈ ່ງສະເໜີໃຫົ້ສານພິຈາລະນາຕາມກດົໝາຍ. 

ດົ້ວຍເຫດນີົ້: 

      ພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ ຈ ່ງສະຫ ຼຸບລາຍງານຄະດ ີ ມາຍງັທາ່ນຫວົໜົ້າອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເພ ່ ອສ ັ່ງຟົ້ອງ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1) ໃນຂ ົ້

ຫາ ຄາດຕະກ  າ, ທົ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ຈ  າເລີຍ 2) ແລະ ທົ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ (ຈ  າເລີຍ 3) 

ໃນຂ ົ້ຫາ ທ  າລາຍຫ ກັຖານ.  

                                                                                              

                                          ສະຫວນັນະເຂດ, ວນັທີ 18 ກນັຍາ 2013                                                             

                                                     ສມົຄດິ ຈດິປະສງົ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິໄປໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ                                                         

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ         ເລກທີ 631 /ອຍກ.ສຂ 

                                          ວນັທີ 22 ກລໍະກດົ 2013 

ຄາໍສ ັັ່ງຕໍັ່ ການກກັຂງັພາງ 

(ຄ ັັ້ງທີ 2) 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດັ້ວຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 111; 

- ອງີຕາມ ຄາໍສ ັັ່ງຕໍັ່ ການກກັຂງັພາງ ເລກທີ 56 /ອຍກ.ຂ II, ລງົວນັທີ 22 ເມສາ 2013 ຂອງ  

          ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II; 

- ອງີຕາມ ບດົລາຍງານຂອງພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັເລກທີ 27/ອຍກ.ສຂ, ລງົ

ວນັ  

       ທີ 19 ກລໍະກດົ 2013.  
  

ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໄດັ້ຄ ົັ້ນຄັ້ວາບດົລາຍງານ ແລະ 

ເອກະສານຕັ່າງໆ ຢ ັ່ໃນສາໍນວນຄະດ ີ ຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ ຖ ັ້ວນແລັ້ວເຫັນວັ່າ ທັ້າວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ, 

ອາຍ ຸ37 ປີ, ສນັຊາດລາວ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບັ້ານຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກັ້ງກອກ, ໜັ່ວຍ 17, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

- ຖກືຫາວັ່າ: ຄາດຕະກາໍ; 

- ຖກືກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄັ້າຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ.  

ດ ັັ່ງນ ັັ້ນ, ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ຈ ັ່ງອອກຄາໍສ ັັ່ງຕໍັ່ ກາໍນດົ

ເວລາການກກັຂງັພາງຜ ັ້ຖກືຫາຄ ືທັ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເປັນຄ ັັ້ງທີ 2, ກາໍນດົສາມເດອືນນບັແຕັ່ວນັ

ທີ 4 ສງິຫາ 2013 ຫາ ວນັທີ 3 ພະຈກິ 2013 ເປັນຕ ົັ້ນໄປ ຫ ື ຈນົກວັ່າຈະມຄີາໍສ ັັ່ງປັ່ຽນແປງໃໝັ່. 

ຄາໍສ ັັ່ງສະບບັນີັ້ ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ວນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົັ້ນໄປ. 

 

     ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

                              ທດົສະພນົ ກມຸພນັ 

 

ບັ່ອນສ ົັ່ງ:                                                                                                  

- ເຈົັ້າໜັ້າທີັ່  2 ສະບບັ ເພືັ່ ອຊາບ ແລະ ຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ;  

- ສາໍເນົາ   1 ສະບບັ ເພືັ່ ອເກບັມ ັ້ຽນ.   
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    ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິໄປໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ                                                         

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ          ເລກທີ 632/ອຍກ.ສຂ 

                                          ວນັທີ 22 ກລໍະກດົ 2013 

ຄາໍສ ັັ່ງຕໍັ່ ການກກັຂງັພາງ 

(ຄ ັັ້ງທີ 2) 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດັ້ວຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 111; 

- ອງີຕາມ ຄາໍສ ັັ່ງຕໍັ່ ການກກັຂງັພາງ ເລກທີ 57 /ອຍກ.ຂ II, ລງົວນັທີ 22 ເມສາ 2013 ຂອງ  

          ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II; 

- ອງີຕາມ ບດົລາຍງານຂອງພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັເລກທີ 27/ອຍກ.ສຂ, ລງົ

ວນັທີ 19 ກລໍະກດົ 2013.  
  

ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໄດັ້ຄ ົັ້ນຄັ້ວາບດົລາຍງານ ແລະ 

ເອກະສານຕັ່າງໆ ຢ ັ່ໃນສາໍນວນຄະດ ີ ຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ ຖ ັ້ວນແລັ້ວເຫັນວັ່າ ທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ, 

ອາຍ ຸ27 ປີ, ສນັຊາດລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບັ້ານຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກັ້ງກອກ, ໜັ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍ

ພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

- ຖກືຫາວັ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ; 

- ຖກືກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄັ້າຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ.  

ດ ັັ່ງນ ັັ້ນ, ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ   ຈ ັ່ງອອກຄາໍສ ັັ່ງຕໍັ່ ກາໍ

ນດົເວລາການກກັຂງັພາງຜ ັ້ຖກືຫາຄື ທັ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ, ເປັນຄ ັັ້ງທີ 2, ກາໍນດົສາມເດອືນນບັແຕັ່ວນັ

ທີ 4 ສງິຫາ 2013 ຫາ ວນັທີ 3 ພະຈກິ 2013 ເປັນຕ ົັ້ນໄປ ຫ ື ຈນົກວັ່າຈະມຄີາໍສ ັັ່ງປັ່ຽນແປງໃໝັ່. 

ຄາໍສ ັັ່ງສະບບັນີັ້ ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ວນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົັ້ນໄປ. 

 

     ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

                                   

                                ທດົສະພນົ ກມຸພນັ 

 

ບັ່ອນສ ົັ່ງ:                                                                                                  

- ເຈົັ້າໜັ້າທີັ່  2 ສະບບັ ເພືັ່ ອຊາບ ແລະ ຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ;  

- ສາໍເນົາ   1 ສະບບັ ເພືັ່ ອເກບັມ ັ້ຽນ.   
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິໄປໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ                                                         

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ          ເລກທີ 633/ອຍກ.ສຂ 

                                         ວນັທີ 22 ກລໍະກດົ 2013 

ຄາໍສ ັັ່ງຕໍັ່ ການກກັຂງັພາງ 

(ຄ ັັ້ງທີ 2) 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດັ້ວຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 111; 

- ອງີຕາມ ຄາໍສ ັັ່ງຕໍັ່ ການກກັຂງັພາງ ເລກທີ 58 /ອຍກ.ຂ II, ລງົວນັທີ 22 ເມສາ 2013 ຂອງ  

          ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II; 

- ອງີຕາມ ບດົລາຍງານຂອງພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັເລກທີ 27/ອຍກ.ສຂ, ລງົ

ວນັທີ 19 ກລໍະກດົ 2013.  
  

ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງໄດັ້ຄ ົັ້ນຄັ້ວາເອກະສານຕັ່າງໆ ຢ ັ່ໃນສາໍນວນຄະດີ

ກ ັ່ຽວກບັການຂໍຕໍັ່ ກາໍເວລາກກັຂງັພາງຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ ຖ ັ້ວນແລັ້ວເຫັນວັ່າ ທັ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ,ອາຍ ຸ20 

ປີ, ສນັຊາດລາວ ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບັ້ານ ແກັ້ງກອກ, ໜັ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ.   

- ຖກືຫາວັ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ; 

- ຖກືກກັຂງັ: 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄັ້າຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ.  

ດ ັັ່ງນ ັັ້ນ, ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ຈ ັ່ ງອອກຄາໍສ ັັ່ງຕໍັ່ ກາໍນດົເວລາການກກັ

ຂງັພາງຜ ັ້ຖກືຫາຄ ືທັ້າວ ສີຈນັ ສວີິໄລ ກາໍນດົສາມເດອືນນບັແຕັ່ວນັທີ 4 ສງິຫາ 2013 ຫາ ວນັທີ 3 

ພະຈກິ 2013 ເປັນຕ ົັ້ນໄປ ຫ ື ຈນົກວັ່າຈະມຄີາໍສ ັັ່ງປັ່ຽນແປງໃໝັ່. 

ຄາໍສ ັັ່ງສະບບັນີັ້ ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ວນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົັ້ນໄປ. 
                                           

ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ   

                                

                                 ທດົສະພນົ ກມຸພນັ 

                                            

ບັ່ອນສ ົັ່ງ:                                                                                                  

- ເຈົັ້າໜັ້າທີັ່  02 ສະບບັ ເພືັ່ ອຊາບ ແລະ ຈດັຕ ັັ້ງປະຕບິດັ;  

- ສາໍເນົາ  01 ສະບບັ ເພືັ່ ອເກບັມ ັ້ຽນ.   
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ                                     ເລກທີ 279/ອຍກ.ສຂ 

                                                       ວນັທີ 22 ກລໍະກດົ 2013 

 

ຄາໍແນະນາໍ 

ຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 
 

ເຖງິ: ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

ເລ ື່ ອງ: ໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີື່ ດາໍເນນີການສ ບສວນ-ສອບສວນ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູເພີື່ ມເຕມີ. 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວື່າດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍອາຍາ ແລະ ກດົໝາຍວື່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ   

       2012; 

- ອງີຕາມ ສາໍນວນຄະດອີາຍາ ເລກທີ 562 / ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 1 ສງິຫາ 2013.   

ລະຫວື່າງ 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ …………................ໂຈດ. 

ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ................................................................................ຜູຖ້ ກຫາ. 

- ຖ ກຫາວື່າ: ຄາດຕະກາໍ; 

- ຖ ກກກັຕວົວນັທີ: 4 ກມຸພາ 2013;  

- ສະຖານທີື່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງຈາໍພອນ.  

ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວື່າງ  ............................................ຜູຖ້ ກຫາ. 

- ຖ ກຫາວື່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖຖານ;  

- ຖ ກກກັຂງັ: 4 ກມຸພາ 2013;   

- ສະຖານທີື່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງ ຈາໍພອນ. 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໄດຄ້ ົນ້ຄວ້າບນັດາຂໍມ້ນູຫ ກັ

ຖານທີື່ ມຢີູື່ໃນສາໍນວນຄະດແີລວ້ເຫັນວື່າ ເພ ື່ ອເຮັດໃຫກ້ານດາໍເນນີຄະດຖີ ກຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ, ຮອບດາ້ນ 

ແລະພາວະວໄິສ, ຮບັປະກນັຄວາມຖ ກຕອ້ງໃນການນາໍເອົາຜູກ້ະທາໍຜິດມາລງົໂທດຕາມກດົໝາຍ ແລະ 

ຮບັປະ ກນັບໍື່ ໃຫຜູ້ບໍ້ລິສດຸຖ ກລງົໂທດ ໂດຍບໍື່ຖ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ, ຈ ື່ງມຄີວາມຈາໍເປັນໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີື່

ດາໍເນນີການສ ບສວນ-ສອບສວນ ເກບັຂໍມ້ນູເພີື່ ມເຕີມດ ັື່ງມລີາຍລະອຽດລຸື່ມນີ:້ 

1. ເຫັນຕາມຄາໍໃຫ້ການຂອງ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ສະບບັລງົວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ໄດ້

ເວ້ົາວື່າ ໃນມ ວ້ນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ເວລາປະມານ 16 ໂມງ 00 ນາທີ ຜູ້ກ ື່ຽວໄດເ້ອົາໝ້ໍຊອ໋ດ
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ໄຟຟ້າລງົໄປຊອ໋ດປາຢູື່ໜອງປາທີື່ ໄດຂ້າຍໃຫ ້ນາງ ໃສ ແຈ ື່ມແຈງ້ ແທຈ້ງິ, ຕໍື່ ຈາກນ ັນ້ມາຜູກ້ ື່ຽວແມ ື່ນບໍື່

ໄດໄ້ປ ຊອ໋ດປາຢູື່ໜອງປາ ແລະ ບໍື່ ໄດໄ້ປຫາພໍື່ ເຖົ້າຊ ື່  ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ເລີຍຈນົມາ

ຮອດວນັທີ 27 ມງັ ກອນ 2013 ຜູ້ກ ື່ຽວຈ ື່ ງຊາບວື່າພໍື່ ເຖົ້າເສັຍຊີວິດແລ້ວ. ດ ັື່ງນ ັນ້, ຕໍື່ ກບັບນັຫາ

ດ ັື່ງກ ື່າວຈ ື່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນໃຫເ້ຈົ້າໜ້າທີື່ ກວດກາຄ ນ ແລວ້ເກບັກາໍຂໍມ້ນູໃຫ້ລະອຽດ, ຊດັເຈນວື່າ ໃນ

ວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013   ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ແມ ື່ນເຮັດຫຍງັ, ຢູື່ໃສ, ຢູື່ກບັໃຜ ຫ   ມໃີຜຮູ້

ເຫັນການເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ພ້ອມທງັເອົາຫ ກັຖານມາຢັງ້ຢ ນຢື່າງຄກັແນື່, 

ນອກຈາກນີແ້ລວ້ພາຍຫ ງັ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເຊັນອອກໂຮງງານເບຍໃນເວລາ 23 ໂມງ 00 

ນາທີ ຂອງວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ແລວ້ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ໄດໄ້ປໃສຕໍື່ , ມໃີຜໄປນາໍ ຫ   

ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຢູື່ກບັໃຜ ໃຫເ້ຈົ້າໜ້າທີື່ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູຄ ນລະອຽດ ພອ້ມທງັນາໍເອົາຫ ກັຖານມາ

ຢັງ້ຢ ນໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມຫ ກັການຂອງກດົໝາຍວື່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012.  

2. ເຫັນຕາມຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທາ້ວ ສີວນັ ແສງສະຫວື່າງ ສະບບັລງົວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ໄດ້

ເວ້ົາວື່າ ໃນມ ວ້ນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາປະມານ 2 ໂມງ 00 ນາທີ ຜູກ້ ື່ຽວໄດໂ້ທລະສບັຫາ 

ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ບອກໃຫໄ້ປຮບັຢູື່ວດັບາ້ນສະຄ ນ (ເພາະວື່າ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວື່າງ ໄດ້

ສິກອອກບວດ) ມາຮອດເວລາ 5 ໂມງ 00 ນາທີ  ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ຈ ື່ ງໄປຮບັທ້າວ ສີວນັ 

ແສງສະຫວື່າງ ໄປມດັແຂນຢູື່ທີື່ ເຮ ອນຂອງປ້າ ອາໄລ ໄຊວິຫານ, ຢູື່ບາ້ນ ຕາແຫ ວ, ພາຍຫ ງັມດັແຂນ

ແລວ້ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວື່າງ ກກໍບັມາເຮ ອນທີື່ ບາ້ນ ແກງ້ກອກແລວ້ກເໍຂ້ົານອນ, ຮອດເວລາ 8 

ໂມງ 00 ນາທີ ຕອນເຊ້ົາ ຂອງວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວື່າງ ແລະ ນາງ 

ອວ້ນ ແສງສະຫວື່າງ ຈ ື່ ງໄປນາແລວ້ຈ ື່ງເຫັນ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ຜູເ້ປັນພໍື່ ເສັຍຊວີິດຢູື່ແຄມ

ຕາກາ້. ດ ັື່ງນ ັນ້ ຕໍື່ ກບັບນັຫາດ ັື່ງກ ື່າວຈ ື່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນໃຫເ້ຈົ້າໜ້າທີື່ ກວດກາຄ ນແລວ້ເກບັກາໍຂໍມ້ນູໃຫ້

ລະອຽດ, ຊດັເຈນວື່າ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວື່າງ ໄດເ້ຂ້ົາບວດຢູື່ວດັໃດ, ແຕື່ວນັທີໃດຫາວນັທີໃດ ຫ   

ໄດສ້ິກອອກ ບວດຕາມການກື່າວອາ້ງຂອງ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວື່າງ ຄ ແນວໃດ, ນອກຈາກນີໃ້ຫ້

ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ກວດກາຄ ນວື່າໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວື່າງ ແລະ ທາ້ວ ວນັດ ີ

ຄາໍສະອອນໄດໄ້ປໃສ, ເຮັດຫຍງັ ຫ   ໄປມດັແຂນຢູື່ເຮ ອນຂອງປ້າ ອາໄລ ໄຊວິຫານ ຢູື່ບາ້ນ ຕາແຫ ວ 

ຄ ແນວໃດ, ມໃີຜເຫັນນາໍ ພອ້ມທງັນາໍເອົາຫ ກັຖານມາຢັງ້ຢ ນໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມຫ ກັການຂອງກດົໝາຍວື່າ

ດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012.   . 

3. ເຫັນຕາມຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວື່າງ (ເມຍັຂອງ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ) 

ສະບບັລງົວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ໄດເ້ວ້ົາວື່າ ໃນວນັທີ 26 ກມຸພາ 2013 ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ 

ໄດໄ້ປເຮັດວຽກແຕື່ເວລາ 16 ໂມງ 00 ນາທີ ຮອດເວລາ 23 ໂມງ 00 ນາທີ ຕໍື່ ກບັບນັຫາດ ັື່ງກ ື່າວ

ຈ ື່ງມຄີວາມຈາໍເປັນໃຫເ້ຈົ້າໜາ້ທີື່ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວື່າງ ຄ ນໃຫລ້ະອຽດວື່າໃນ

ວນັທີ 26 ກມຸພາ 2013 ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຜູເ້ປັນຜວົໄດໄ້ປໃສແດື່, ເຮັດຫຍງັ ຢູື່ໃສ, ມໃີຜຢູື່

ນາໍ ພາຍຫ ງັ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເລີກວຽກຢູື່ໂຮງງານເບຍ ເວລາ 23 ໂມງ 00 ນາທີ ແລວ້ 

ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວື່າງ ໄດຮູ້ເ້ຫັນ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ  ໄປໃສຕໍື່  ຫ   ຮູເ້ຫັນການເຄ ື່ ອນໄຫວ

ຂອງທາ້ວວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຄ ແນວໃດ? 

Copyright by JICACopyright by JICA



ເອກກະສານທີ 59 

 
 

4. ເຫັນຕາມຄາໍໃຫ້ການຂອງ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວື່າງ (ລກູສາວຂອງ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງ 

ສະຫວື່າງ) ສະບບັລງົວນັທີ 6 ກມຸພາ 2013 ໄດເ້ວ້ົາວື່າ  ໃນມ ວ້ນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8 

ໂມງ 00 ນາທີ ຜູ້ກ ື່ຽວພ້ອມດວ້ຍຜວົຊ ື່  ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ ໄດໄ້ປດາໍນາແຊງຢູື່ໃກກ້ບັນາຂອງ 

ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ຊ ື່ ງເວລາໄປຮອດກເໍຫັນ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ນອນຢູື່ຕ ົນ້

ຈານ, ເວລານ ັນ້ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວື່າງ ໄດຍ້ື່າງເຂ້ົາໄປຖາມວື່າ ພໍື່ ເປັນຫຍງັ, ທ້າວ ບນຸຫ າຍ

ແສງສະຫວື່າງ ຈ ື່ ງຕອບວື່າ ເມ  ື່ອຍຫ າຍເພາະຍື່ຽວບໍື່ ໄດສ້າມມ  ແ້ລວ້, ຫ ງັຈາກນ ັນ້ ນາງ ອາລີ ແສງ

ສະຫວື່າງ ແລະ ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ ກໄໍດດ້າໍນາຢູື່ໃກຖ້ຽງນາຂອງ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ 

ຈນົຮອດເວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວື່າງ ຈ ື່ ງໄດຄ້ອບ ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ 

ແລວ້ກບັເມ  ອເຮ ອນກື່ອນ, ແຕື່ເຫັນຕາມຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ (ຜວົຂອງນາງ ອາລີ 

ແສງສະຫວື່າງ) ສະບບັລງົວນັທີ 6 ກມຸພາ 2013 ໄດເ້ວ້ົາວື່າ ໃນມ ວ້ນັພະຫດັ ກື່ອນມ ທີ້ື່  ທ້າວ ບນຸ

ຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ຈະເສັຍຊີວິດ ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ ໄດໄ້ປສ ົື່ງລາບປາໃຫ້ ທ້າວ ບຸນຫ າຍ     

ແສງສະຫວື່າງ ຢູື່ຖຽງນາ, ຮອດເວລາ 11 ໂມງ00 ນາທີ ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ ກກໍບັເມ  ອເຮ ອນ 

ແລະ ກໄໍດຍ້ິນ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ເວ້ົາວື່າຍື່ຽວບໍື່ ອອກໄດ ້3 ມ  ແ້ລວ້, ມາຮອດມ ວ້ນັສກຸ

ຈ ື່ ງຊາບວື່າ ທ້າວ ບຸນຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ  ເສັຍຊີວິດ, ຕໍື່ ກບັຄາໍໃຫ້ການຂອງ ນາງ ອາລີ ແສງ

ສະຫວື່າງ ແລະ ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ ທີື່ ກ ື່າວມາຂາ້ງເທິງນີຍ້ງັມຂໍີຄ້ວາມທີື່ ຂດັແຍື່ງກນັ (ບໍື່ ຕງົກນັ) 

ຈ ື່ ງເຫັນຄວນໃຫເ້ຈົ້າໜ້າທີື່ ສ ບສວນ-ສອບສວນ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວື່າງ ແລະ ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິ

ໄລ ຄ ນໃຫລ້ະອຽດວື່າ ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ນ ັນ້ພວກກື່ຽວໄດໄ້ປດາໍນາ ຫ   ໄປເຮັດຫຍງັກນັ

ແທ້ ຢູື່ຮອດເວລາຈກັໂມງຈ ື່ ງໄດພ້າກນັກບັເມ  ອເຮ ອນ ແລະ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາຂອງວນັທີ 26 

ມງັກອນ 2013 ນ ັນ້ໄດມ້ເີຫດການຫຍງັເກດີຂ ນ້ຢູື່ໃນບໍລິເວນນາຂອງ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ 

ຫ   ເກດີຂ ນ້ກບັຕວົ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ, ເນ ື່ ອງຈາກວື່າ ທ້າວ ສມົພອນ ອື່ອນແກວ້ ໄດ້

ໃຫ້ການຮບັສາລະພາບຕາມຄາໍໃຫ້ການ ສະບບັລງົວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013, ວນັທີ 25 ພ ດສະພາ 

2013 ວື່າ ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 13 ໂມງ 00 ນາທີ ທ້າວ ສມົພອນ ອື່ອນແກວ້ ໄດ້

ໄປໃສື່ເບັດຢູື່ຫື່າງຈາກຖຽງນາຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ປະມານ 700 ແມດັ, ໃນເວລານ ັນ້

ໄດຍ້ິນສຽງຜູຍ້ິງຮອ້ງຢູື່ທາງຖຽງນາຂອງ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ, ທ້າວ ສມົພອນ ອື່ອນແກວ້ 

ຈ ື່ງຍື່າງມາຊອງເບິື່ ງກເໍຫັນ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ນ ັື່ງຢູື່ແຄມຕາກາ້ບື່ອນພບົຊາກສບົ, ແຕື່ບໍື່

ເຫັນມຄີນົຢູື່ແຖວນ ັນ້, ຕໍື່ ມາຈ ື່ ງເຫັນ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ນອນລງົ, ແລວ້ເຫັນຍກົຂາຂ ນ້ຢູື່

ຄນັນາແຄມຕາກາ້ (ບື່ອນພບົຊາກສບົ) ທາ້ວ ສມົພອນ ອື່ອນແກວ້ ກໄໍດໃ້ສື່ເບັດຕໍື່ , ມາຮອດວນັທີ 27 

ມງັກອນ 2013 ຈ ື່ງຊາບວື່າ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ  ໄດເ້ສັຍຊວີິດແລວ້, ຊ ື່ ງຄາໍໃຫກ້ານຂອງ 

ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວື່າງ, ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ ແລະ ທ້າວ ສມົພອນ ອື່ອນແກວ້ ທີື່ ກ ື່າວມາຂາ້ງ

ເທິງນີ ້ຍງັມຂໍີຄ້ວາມທີື່ ຂດັແຍື່ງກນັຢູື່ ແລະ ຂໍມ້ນູທີື່ ແຕື່ລະຄນົໄດໃ້ຫກ້ານໄປນ ັນ້ກບໍໍື່ ຕງົກນັ ຈ ື່ ງມຄີວາມ

ຈາໍເປັນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີື່ ກວດກາຄ ນໃຫ້ຊດັເຈນວື່າ ການທີື່ ພວກກື່ຽວໃຫ້ການໄປນ ັນ້ມມີນູຄວາມຈງິຄ 

ແນວໃດແທ ້ໃຫນ້າໍເອົາພະຍານ, ຫ ກັຖານມາຢັງ້ຢ ນຄກັແນື່. 
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      ນອກຈາກປະເດັນທີື່ ກ ື່າວມາຂາ້ງເທິງນີ້ແລ້ວ ຖາ້ເຈົ້າໜ້າທີື່ ຍງັບນັຫາໃດທີື່ ເປັນປະໂຫຍດ

ໃຫກ້ານເກບັກາໍຂໍມ້ນູຫ ກັຖານ ຫ   ຊີບ້ອກເຖງິການກະທາໍຜິດໃໝື່ກໃໍຫເ້ຈົ້າໜາ້ທີື່ ເປີດກວ້າງດາໍເນນີການ

ສອບສວນເກບັກາໍຂໍມ້ນູໃຫລ້ະອຽດຈະແຈງ້ຕາມຫ ກັການຂອງການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ.  

      ພາຍຫ ງັສາໍເລັດການສ ບສວນ-ສອບສວນ ຕາມປະເດັນທີື່ ກ ື່າວມາຂາ້ງເທິງນີແ້ລວ້ໃຫເ້ຈົ້າໜ້າທີື່

ສະຫ ຸບຕີລາຄາຫ ກັຖານ ແລະ ຕີລາຄາໄລຍະເວລາການເສັຍຊວີິດຂອງທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ

ກບັການເຄ ື່ ອນໄຫວຂອງ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວື່າງ ແລະ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ໃຫ້ລະອຽດ   

ຊດັເຈນ ແລະ ຖ ກຕອ້ງຕາມຕວົຈງິຂອງຄະດ.ີ 

      ເຫັນຕາມມາດຕາ 41, 42 ຂອງກດົໝາຍວື່າດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ມາດຕາ 23, 

36, 39, 41 ແລະ 73 ຂອງກດົໝາຍວື່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ. 

      ດ ັື່ງນ ັນ້ ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຈ ື່ ງແນະນາໍມາຍງັທື່ານ

ປະຕິບດັຕາມຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຕາມກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 

 

                             ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

                                              ທດົສະພນົ ກມຸພນັ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ                                     ເລກທີ 233/ອຍກ.ສຂ 

                                                       ວນັທີ 22 ກລໍະກດົ 2013 

ສະໂນດນາໍສ ົົ່ງ 
                  

ເຖງິ: ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

      ເລ ົ່ ອງ: ນາໍສ ົົ່ງເອກະສານ. 

- ອງີຕາມ ສາໍນວນຄະດເີລກທີ 562/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 12 ກລໍະກດົ 2013. 

ລະຫວົ່າງ 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ....................................ໂຈດ 

ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ທາ້ວສວີນັ ແສງສະຫວົ່າງ, ທາ້ວສຈີນັ ສວີໄິລ ...............ຜ ຖ້ ກຫາ 

- ຖ ກຫາວົ່າ: ຄາດຕະກາໍ, ທາໍລາຍຫ ກັຖານ; 

- ຖ ກກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີົ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງ ຈາໍພອນ. 

 

 

ລ/ດ 

                

ເນ ອ້ໃນເອກະສານທີົ່ ສ ົົ່ງ 

      

ຈາໍນວນ 

   

 ໝາຍເຫດ 

 

1 

 

2 

 

 

  ຄາໍແນະນາໍ ເລກທີ 279/ອຍກ. ສຂ, ລງົວນັທີ 22 

ກລໍະກດົ 2013;    

  ເອກະສານຄບົຊຸດຕາມສະໂນດນາໍສ ົົ່ງເລກທີ 273/

ອຍກ.ຂ II, ລງົວນັທີ 12 ກລໍະກດົ 2013 

 

 

1 ສະບບັ 

ຄບົຊຸດ 

 

 

ເພ ົ່ ອດາໍເນນີການ

ສ ບສວນ-ສອບ

ສວນ ເພີົ່ ມເຕມີ. 

 

                      ຫວົໜາ້ຫອ້ງການອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  

                                               

                                            ທດົສະພນົ ກມຸພນັ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II                              ເລກທີ 304/ອຍກ.ຂ II 

                                                       ວນັທີ 24 ກລໍະກດົ 2013  

ສະໂນດນາໍສ ົົ່ງ 

 

             ຮຽນ: ທົ່ານຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

ເລືົ່ ອງ: ນາໍສ ົົ່ງເອກະສານກົ່ຽວກບັສາໍນວນຄະດເີລກທີ 562/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 12  

      ກລໍະກດົ 2013.  

ລະຫວົ່າງ 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ...................................ໂຈດ. 

ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວົ່າງ ແລະ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິ ....... ຜ ຖ້ກືຫາ.

  ຖກືຫາວົ່າ: ຄາດຕະກາໍ, ທາໍລາຍຫ ກັຖານ. 

 

 

ລ/ດ 

 

ເນືອ້ໃນເອກະສານທີົ່ ສ ົົ່ງ 

 

ຈາໍນວນ 

 

ໝາຍເຫດ 

 

1 

 

 

2 

 

ຄາໍແນະນາໍຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ເລກທີ 279/

ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 22 ກລໍະກດົ 2013;    

ເອກະສານຄບົຊຸດຕາມສະໂນດນາໍສ ົົ່ງ ເລກທີ 

233/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 22 ກລໍະກດົ 2013 

  

  

1 ສະບບັ 

ຄບົຊຸດ 

ສະເໜີໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີົ່

ປະຕິບດັ ຕາມຄາໍແນະນາໍ

ຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົ ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ. 

 

                                         ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II 

                                                          

                                                    ແສງຈນັ ແສງເດອືນ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

  

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໄສ ☐, ຜ ຖ້ກືຫາ ☐, ພະຍານ ☐,  ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☒ 

 ຄ ັງ້ທີ II 

 

ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫ້ອງການກອງຄະດີ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະ

ເຂດ,  ເວລາ 10 ໂມງ 00  ນາທີ,  ຂອງວນັທີ 1 ສງິຫາ 2013 ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນທີ່ານ ນາໄຊ 

ໄຊເສດຖາ ຊ ັນ້ ຮທ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ 

ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ອດຸມົ ພກັດ,ີ ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫ້ການ ນາງ ຕຸຍ້ 

ແສງສະຫວີ່າງ,  ອາຍ ຸ34 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ , ບາ້ນແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 5, ເມອືງ ຈາໍພອນ

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເບໂີທ: 020 22 XXX XXX   

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸພໍີ່ : ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ (ຕາຍ), ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດ

ນາ,  ຢ ີ່ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸແມ ີ່: ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮືອນ,  ອາຍ ຸ69 ປີ, ອາຊີບແມ ີ່ເຮືອນ,  ຢ ີ່ບາ້ນ 

ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງ

ບກຸຄນົອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ຂາ້ພະເຈົ້າຊືີ່ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ ຂໍໃຫກ້ານຕາມຄວາມເປັນຈງິຕໍີ່ ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ວີ່າ ໃນວນັທີ 

26 ມງັກອນ 2013 ໃນເວລາ 5 ໂມງ 00 ນາທີ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ຜວົຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ 

ພອ້ມດວ້ຍ ທ້າວ ລອັກ ອາຍ ຸ9 ປີ, ໄປຮບັເອົາທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ (ຜ ເ້ປັນນອ້ງຊາຍຂອງ

ຂາ້ພະເຈົາ້) ຢ ີ່ວດັສະຄນຶ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ຊຶີ່ ງຫາກສໍກິມາໃໝີ່ ເຖງິເວລາປະມານ 6 ໂມງ 00 ນາທີ 

ຈິີ່ ງພາກນັກບັມາເຮືອນບາ້ນແກງ້ກອກກີ່ອນຈະສິກແມ ີ່ນບໍີ່ ມໃີຜໄປບອກພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າຢ ີ່ນາ ຮອດເວລາ   

8 ໂມງ 00 ນາທີພວກຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງພາກນັໄປເຮັດຂວັນໃຫ້ແມ ີ່ຍກົຊືີ່ ແມ ີ່ ອາໄລ ໄຊວິຫານ, ອາຍຸ

ປະມານ 50 ປີ, ອາຊບີ ແມ ີ່ເຮອືນຢ ີ່ບາ້ນ ຕາແຫຼວ, ເມອືງຈາໍພອນ, ທ້າວ ໝ   ອາຍປຸະມານ 55 ປີ 

ບາ້ນ ຕາແຫຼວ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. ໄປນາໍກນັທງັໝດົໃນຄອບຄວົມ ີແມ ີ່ໃຈ 

ຄ ນເຮືອນ ,ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ,  ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ,

ທາ້ວ ອອ໋ບ ແລະ ຂາ້ພະເຈົາ້ ,ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ ີ(ເມຍັຂອງທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ).     
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ພາຍຫຼງັເຮັດມດັຂໍີ່ ຕໍີ່ ແຂນຢ ີ່ເຮືອນຂອງ ນາງ ອາໄລ ໄຊວິຫານ, ບ້ານ ຕາແຫຼວ ແລ້ວ     

ຈນົຮອດເວລາປະມານ 13 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັດຽວກນັ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ໃຈ 

ຄ ນເຮືອນ (ຜ ເ້ປັນແມ ີ່) ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ,ີ ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ທ້າວ ກບົ ພະນມົ

ສິນ ຈຶີ່ ງພາກນັກບັເມອືກີ່ອນ, ສີ່ວນຂາ້ພະເຈົ້າ   ແລະ ລ ກນອ້ຍ ແມ ີ່ນລ້າງຖວ້ຍຊີ່ວຍປ້າ ອາໄລ  

ໄຊວິຫານ ຈນົສາໍເລັດ ປະມານ 15ໂມງ 00 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງໄດກ້ບັໄປຮອດບາ້ນແກງ້ກອກ ກບັ

ຜ ົວ ແລ້ວນອນພັກຜີ່ອນຢ ີ່ ເຮືອນ ແຕີ່ກໍບໍີ່ ມ ີໃຜໄປສ ົີ່ ງຂີ່າວກີ່ຽວກບັການສິກຂອງທ້າວ ສີວນັ       

ແສງສະຫວີ່າງໃຫພໍ້ີ່ ຮ .້ 

ຈນົມາຮອດເວລາ 15 ໂມງ 00 ນາທີ, ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຜວົຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງຕືີ່ ນ

ນອນມາ ແລວ້ແຕີ່ງເຄືີ່ ອງໄປວຽກຢ ີ່ໂຮງງານເບຍ, ໂດຍເອົາລດົຈກັໄປ ແລະ ຮອດເວລາປະມານ 23 

ໂມງ 00 ນາທີ, ຜວົຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ງກບັມາເຮອືນ ແລວ້ກນິເຂ້ົາ  ສີ່ວນຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຂ້ົານອນກີ່ອນ

ໂດຍບໍີ່ ຮ ວ້ ີ່າ ຜວົເຂ້ົານອນຕອນໃດ ຕືີ່ ນເຊ້ົາມາຈຶີ່ງເຫັນຜວົນອນຢ ີ່ທາງຂາ້ງ.   

ສິ້ນສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸ

ຢີ່າງ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວ ້ເພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ        ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ       ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ   ສອ ອດຸມົ ພກັດ ີ         ນ. ຕຸຍ້ ແສງສະຫວ່າງ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

 ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໄສ ☐, ຜ ຖ້ກືຫາ ☒, ພະຍານ ☐,  ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☐  

ຄ ັງ້ທີ VII  

 

ທີີ່ ຫອ້ງການກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ເວລາ 9 ໂມງ 00 

ນາທີ  ຂອງວນັທີ 9 ສງິຫາ 2013  ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່

ຮບັຜິດຊອບ ສບືສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ຮອ   

ສ ນທອນ ວລິະສິດ ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ

27 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ.  

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸພໍີ່ : ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ (ຕາຍ), ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດ

ນາ,  ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸແມ ີ່: ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ,  ອາຍ ຸ69 ປີ, ອາຊບີແມ ີ່ເຮອືນ,  ບາ້ນຢ ີ່

ປດັຈ ຸບນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

  ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫືຼ ການກະທາໍ

ຂອງບກຸ ຄນົອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ໃນເຊ້ົາວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 5 ໂມງ 00 ນາທີ, ໄດມ້ ີທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ 

ແລະ ທາ້ວ ລອັກ ອາຍ ຸ9 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ໄດໄ້ປຮບັເອົາຂາ້ພະເຈົາ້ສິກຈາກເປັນຈວົ, ຈາກວດັ

ສະຄຶນ ແລວ້ມາເຮອືນຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ຢ ີ່ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ຈນົຮອດເວລາ 8 ໂມງ 00 ນາທີ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງໄດລ້ງົມາບາ້ນ ຕາແຫຼວ, ເມອືງຈາໍພອນ, ເພືີ່ ອມາເຮັດຂວນັໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ຢ ີ່ເຮອືນປ້າ

ອາໄລ ໄຊວຫິານ, ບາ້ນ ຕາແຫຼວ ຜວົຊືີ່  ທາ້ວ ໝ  ແລະ ບກຸຄນົໃນຄອບຄວົທີີ່ ໄປນາໍຂາ້ພະເຈົາ້ມ ີ

ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ, ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ (ແມ ີ່ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້), 

ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ ີອາຍ ຸ18 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ31 ປີ, 
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ອາຊບີເຮັດນາ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ຜວົຊືີ່ ທາ້ວ ກຸຍ້ ອາຍ ຸ35 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ທາ້ວ ລອັກ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດພ້າກນັມດັຂໍີ່ ຕໍີ່ ແຂນຈນົຮອດເວລາ 15 ໂມງ 00 

ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ງອອກຈາກເຮອືນປ້າອາໄລ ໄຊວຫິານ ບາ້ນ ຕາແຫຼວ ອອກມາມຂີາ້ພະເຈົາ້, ນາງ 

ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ, ທາ້ວ ລອັກ, ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ ີແລະ ແມ ີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ, 

ເຫືຼອແຕີ່ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ ຢ ີ່ເກບັມຽ້ນເຄືີ່ ອງຢ ີ່ເຮອືນປ້າ 

ອາໄລ ໄຊວຫິານ, ພາຍຫຼງັອອກມາຮອດເຮອືນ ເວລາ 15 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວນັດຽວກນັ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ກບໍໍີ່ ໄດອ້ອກໄປຫາພໍີ່ ຢ ີ່ນາເລີຍ ແລະ ການສກິຂອງຂາ້ພະເຈົ້າກບໍໍີ່ ໄດບ້ອກໃຫພໍ້ີ່ ຮ  ້ ເນືີ່ ອງ

ຈາກພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ບໍີ່ ທນັໄດຢ້າກໃຫສ້ກິເທືີ່ ອ, ຖາ້ຮອດສາມເດອືນຈຶີ່ງໃຫສ້ິກ, ແຕີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ສກິ

ກີ່ອນກາໍນດົ. 

ຖ/ຕ: ໃນເວລາທີີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າໄປເຮັດຂວັນຢ ີ່ເຮອືນປ້າ ອາໄລ ໄຊວຫິານ, ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ອົາ

ຂອງກນິທີີ່  ປ້າ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ແຕີ່ງໃຫມ້າກນິຢ ີ່ເຮອືນ, ປ້າ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ເປັນພີີ່ ນອ້ງຂອງພໍີ່

ຂາ້ພະເຈົາ້, ເພິີ່ ນຍງັໄດເ້ອົາຂອງກນິໃຫພ້ວກຂາ້ພະເຈົາ້ມາກນິ ແຕີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ບໍີ່ ປາກດົເຫັນວີ່າມໃີຜເອົາ

ຂອງກນິໄປໃຫພໍ້ີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ກນິຢ ີ່ນາ. 

ຖ/ຕ: ໃນເວລານ ັນ້ບກຸຄນົທີີ່ ເຝ້ົາເຮອືນແມ ີ່ນ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ47 ປີ, ບາ້ນ 

ແກງ້ກອກ. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸ

ຢີ່າງ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ. 

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

 

ພະນກັງານສອບສວນ                 ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ                  ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

 ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ         ສ ນທອນ ວິລະສິດ  ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ ☐, ຜ ຖ້ກືສງົໄສ ☐, ຜ ຖ້ກືຫາ ☒, ພະຍານ ☐,  ຜ ເ້ຫັນເຫດການ ☐  

ຄ ັງ້ທີ III  

  

ທີີ່ ຫອ້ງການກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເວລາ 10 ໂມງ 30 

ນາທີ  ຂອງວນັທີ 22 ສງິຫາ 2013   ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜ້

າທີີ່ ຮບັຜິດ ຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ   

ສ ນທອນ ວິລະສິດ, ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ທາ້ວ ວນັດ ີ       

ຄາໍສະອອນ,  ອາຍ ຸ37 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ ,ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ,   

ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫ ື ການກະທາໍຂອງ

ບກຸຄນົອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ ້

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 ໃນຕອນເຊ້ົາຂອງວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 5 ໂມງ 00 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໄ້ປຮບັ

ເອົາທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ທີີ່ ສກິໃໝີ່ອອກຈາກວດັສະຄຶນ ແລວ້ໄດກ້ບັເມອືເຮອືນ ບາ້ນ ແກງ້

ກອກ ຮອດເວລາ 8 ໂມງ 00 ນາທີ, ຂາ້ພະເຈົາ້ພອ້ມດວ້ຍ ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ, ນາງ ຕຸຍ້ ແສງ

ສະຫວີ່າງ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ ີແລະ 

ລ ກຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ໄດພ້າກນັໄປເຮັດຂວັນຢ ີ່ເຮອືນປ້າ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ຢ ີ່ບາ້ນ ຕາແຫ ວ, ຂາ້ພະເຈົາ້

ໄດເ້ຮັດ ຂວັນຢ ີ່ທີີ່ ນ ັນ້ ແລະ ຂາ້ພະເຈົາ້ກບັເມຍັໄດກ້ບັຕາມຫ ງັໝ ີ່ ສີ່ວນທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ 

ແລະ ຄນົ ອືີ່ ນໆແມ ີ່ນກບັເມອືເຮອືນກີ່ອນຂາ້ພະເຈົາ້ໃນເວລາ 13 ໂມງ 00 ນາທີ ແລະ ຂາ້ພະເຈົາ້

ກບັເມຍັແມ ີ່ນໄດເ້ກບັມຽ້ນເຄືີ່ ອງຊີ່ວຍ ປ້າ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ຈນົຮອດ 14 ໂມງ 40 ນາທີ ຈຶີ່ງກບັ

ພອ້ມກນັກບັເມຍັ ແລະ ລ ກ, ຈນົມາຮອດ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ເວລາ 15 ໂມງ 00 ນາທີ, ຂາ້ພະເຈົ້າ

ຈຶີ່ງຜກັຜີ່ອນຢ ີ່ເຮອືນກບັເມຍັ ແລະ ລ ກ ຈນົຮອດເວລາ 15 ໂມງ 50 ນາທີ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງອອກໄປ

ວຽກຢ ີ່ໂຮງງານເບຍ, ໂດຍນຸີ່ງຊຸດຂອງໂຮງງານເບຍ ແລະ ເຮັດວຽກຈນົຮອດເວລາ 23 ໂມງ 00 

ນາທີ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງອອກຈາກໂຮງງານເບຍ ແລວ້ຂີີ່ ລດົຈກັມາເຮອືນຫາເມຍັ ແລະ ໄດເ້ຂ້ົານອນຢ ີ່ກບັ

ເມຍັຂາ້ພະເຈົາ້ໝດົຄນື.  
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ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸ

ຢີ່າງ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ                     ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ                ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

ຮທ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ        ສ ນທອນ ວິລະສິດ       ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ          ເລກທີ 173/ ປກສ.ຈພ   

                                                ວນັທີ 26 ສງິຫາ 2013  

ບດົລາຍງານຄະດ ີ
 

ຮຽນ: ທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

                ເລ່ືອງ: ລາຍງານຄະດຄີາດຕະກ  າ. 
 

- ອງີຕາມ ຄ  າແນະນ  າຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ສະບບັເລກທີ 279/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 22 ກ ລະກດົ 2013;  

- ອງີຕາມ ຄ  າສ ັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ ສະບບັເລກທີ 01/ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 27  

ມງັກອນ 2013 ຂອງກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ.  

 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ຈ ່ງໄດລ້າຍງານຄະດມີາຍງັທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຊາບວາ່ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສບືສວນ-ສວບສວນ ໄດເ້ກບັກ  າຂ ມ້ນູເພ່ີມເຕມີຕາມຄ  າ

ແນະນ  າຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

1. ປະຫວດັຂອງຜູຖ້ກືຫາ 

 ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບາ້ນເກດີ ຊະນະຄາມກາງ

, ເມອືງ ຊະນະຄາມ , ແຂວງ ວຽງຈນັ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 18, ເມອືງ ຈ  າພອນ, 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸພ ່ : ທາ້ວ ຕາ (ຕາຍ).  

ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸແມ:່ ນາງ ວຽງ (ຕາຍ). 

- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 

 ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ,  

ໜວຍ່ 17, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

 ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸພ ່ : ທາ້ວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຕາຍ), ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດ

ນາ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17, ເມອືງຈ  າພອນ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 

ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸແມ:່ ນາງ ໃຈ ຄນູເຮອືນ, ອາຍ ຸ 69 ປີ, ອາຊບີ ແມເ່ຮອືນ, ບາ້ນຢູ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17, ເມອືງຈ  າພອນ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 
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- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 

 ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 

3, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸພ ່ : ທ້າວ ຄ  າແພງ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ45 ປີ, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບາ້ນຢູ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 3, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 

ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸແມ:່ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍ ຸ50 ປີ, ອາຊບີ ແມເ່ຮອືນ, ບາ້ນ

ຢູປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 3, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸເມຍັ: ນາງ ນກົໄກ ່ຄ  າມ,ີ ອາຍ ຸ 18 ປີ, ອາຊບີ ແມເ່ຮອືນ, ບາ້ນຢູ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 3,  ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

- ຖກືຫາວາ່: ທ  າລາຍຫຼກັຖານ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 

2. ເນືອ້ໃນຂອງເຫດການ 

ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ ໃຫກ້ານວາ່ ເວລາ 5 ໂມງ ຂອງວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013   

ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ແລະ ທາ້ວ ລອັກ, ອາຍ ຸ9 ປີ, ໄດໄ້ປຮບັເອົາ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ 

ທ່ີສກິຈາກການເປັນຈວົທ່ີ ບາ້ນ ສະຄ ນ ແລວ້ກບັມາເຮອືນ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ເຖງິເວລາ 8 ໂມງ 00 

ນາທີ ຂອງວນັດຽວກນັ ຜູກ້ຽ່ວທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ,  ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ນາງ ໃຈ ຄນູ

ເຮອືນ, ນາງ ຄ  າພວງ ແສງສະຫວາ່ງ, ນາງ ນກົໄກ ່ຄ  າມ ີແລະ ທາ້ວ ລອັກ ໄດພ້າກນັໄປເຮັດຂວນັ

ສກິຈາກການເປັນຈວົໃຫ ້ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຢູທ່ີ່ເຮອືນຂອງ ນາງ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ບາ້ນ 

ຕາແຫຼວ ແລວ້ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ພອ້ມດວ້ຍ ນາງ ໃຈ ຄນູເຮອືນ, ນາງ ນກົໄກ ່ ຄ  າມ,ີ 

ທາ້ວ ລອັກ, ນາງ ຄ  າພວງ ແສງສະຫວາ່ງ, ໄດພ້າກນັກບັມາ ເຮອືນກອນ່ ເປັນເວລາ 13 ໂມງ 00 

ນາທີ, ສວນ່ຜູກ້ຽ່ວພອ້ມດວ້ຍທາ້ວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ ແລະ ລກູນອ້ຍແມນ່ຍງັຢູເ່ຮອືນຂອງ ນາງ 

ອາໄລ ໄຊວຫິານ ເພ່ືອເກບັມຽ້ນເຄື່ ອງຊວ່ຍຈນົຮອດເວລາ 15 ໂມງ 00 ນາທີ ຈ ່ງກບັໄປເຮອືນ ບາ້ນ 

ແກງ້ກອກ ແລະ ຕກົມາຮອດເວລາ 23 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັດຽວກນັ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ 

ຈ ່ງກບັມາເຮອືນ, ກນິເຂ້ົາ ແລະ ນອນຢູກ່ບັເມຍັຜູກ້ຽ່ວຈນົເຊ້ົາບ ່ ໄດໄ້ປໃສຫຼງັຈາກເຂ້ົານອນ. 

ທາ້ວ ຄ  າດ ີ ດ  າດ ີ  ຫວົໜາ້ຈງຸານຂອງ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນໃຫກ້ານວາ່ ວນັທີ 26 

ມງັກອນ 2013 ເວລາ 16 ໂມງ 00 ນາທີ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ໄດເ້ຂ້ົາມາເຮັດວຽກຢູໂ່ຮງງານ

ເບຍ ໂດຍບ ່ ໄດໄ້ປໃສຈນົຮອດເວລາ 23 ໂມງ 00 ນາທີ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ຈ ່ງຂີ່ ລດົອອກ

ຈາກໂຮງງານເບຍ ພອ້ມຜູກ້ຽ່ວແລວ້ແຍກກນັຢູເ່ສ້ັນທາງຂອງໂຮງງານເບຍ. 

ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ໃຫກ້ານວາ່ ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ຊ ່ ງກງົກນັກບັມ ື ້ 

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ສກິອອກຈາກວດັບາ້ນສະຄ ນ ຜູກ້ຽ່ວໄດເ້ອົຫຼານຢູເ່ຮອືນ, ສວ່ນທາ້ວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ນາງ ໃຈ ຄນູເຮອືນ, ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ, ນາງ ນກົ
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ໄກ ່ຄ  າມ,ີ ນາງ ຄ  າພວງ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດພ້າກນັໄປເຮັດຂວນັໃຫ ້ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຢູ່

ເຮອືນຂອງ ນາງ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ບາ້ນ ຕາແຫຼວ ແລະ ໝດົທກຸຄນົກ ໄດມ້າເຮອືນຢູບ່າ້ນ     

ແກງ້ກອກ ຈດົຮອດເວລາ  16 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັດຽວກ ັນັຜູກ້ຽ່ວຈ ່ງເຫັນ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະ

ອອນ ນຸງ່ຊຸດໂຮງງານເບຍຂີ່ລດົອອກຈາກເຮອືນ ແລະ ເວລາ 23 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັດຽວກນັ

ນ ັນ້ກ ໄດຍ້ິນສຽງລດົຂອງ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ ເຂ້ົາມາເຮອືນຂອງຜູກ້ຽ່ວຊ ່ ງຢູຕ່ດິກບັເຮອືນຂອງ 

ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ. 

ນາງ ຄ  າພວງ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ນາງ ນກົໄກ ່ຄ  າມ ີໃຫກ້ານວາ່ ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 

2013 ເວລາ 9 ໂມງ 00 ນາທີ ພວກກຽ່ວທງັສອງໄດຂ້ີ່ ລດົຈກັຄນັດຽວກນັອອກຈາກ ບາ້ນ     

ແກງ້ກອກ ໄປເຮັດຂວນັໃຫ ້ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ທ່ີສກິໃໝອ່ອກຈາກວດັບາ້ນສະຄ ນ ຢູທ່ີ່

ເຮອືນຂອງ ນາງ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ບາ້ນ ຕາແຫຼວ, ເມອືງ ຈ  າພອນ ໄປນ  າກນັມ ີນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະ

ຫວາ່ງ , ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ, ນາງ ໃຈ ຄນູເຮອືນ, ນາງ ນກົໄກ ່ ຄ  າມ,ີ ທາ້ວ ສວີນັ      

ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທາ້ວ ລອັກ  ຈນົມາຮອດເວລາ 13 ໂມງ ນາທີ ຈ ່ງກບັຈາກການເຮັດຂວນັ 

ໂດຍມ ີທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ນາງ ໃຈ ຄນູເຮອືນ ແລະ ທາ້ວ ລອັກ ກບັພອ້ມກບັພວກກຽ່ວ, 

ສວ່ນ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ແລະ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ  ແມນ່ຍງັຢູເ່ຮອືນຂອງ ນາງ ອາໄລ 

ໄຊວຫິານ ຮອດເວລາ 19 ໂມງ 00 ນາທີພວກກຽ່ວຈ ່ງໄດຮ້ວ່ມດື່ ມເບຍຢູເ່ຮອືນ ນາງ ໃຈ ຄນູເຮອືນ  

ໂດຍມ ີທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ທາ້ວ ສີຈນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ, ນາງ 

ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ຈນົຮອດເວລາ 22 ໂມງ 00 ນາທີຂອງວນັດຽວກນັຈ ່ງເລີກ. 

ນາງ ໃຈ ຄນູເຮືອນ ໃຫ້ການວາ່ ວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013   ຕອນເຊ້ົາຜູ້ກຽ່ວໄດໄ້ປເຮັດ

ຂວນັໃຫ້  ທ້າວ ສີວນັຢູ່ເຮືອນຂອງນາງ ອາໄລ ໄຊວິຫານ, ບາ້ນ ຕາແຫຼວ ໄປນ  າກນັມ ີນາງ ຕຸຍ້ 

ແສງສະຫວາ່ງ , ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ນາງ ນກົໄກ ່ຄ  າມ,ີ ນາງ 

ຄ  າພວງ ແສງສະຫວາ່ງ ຈນົຮອດເວລາ 14 ໂມງ 00 ນາທີ ຜູກ້ຽ່ວພອ້ມດວ້ຍນາງ ຄ  າພວງ ແສງ

ສະຫວາ່ງ, ນາງ ນກົໄກ ່ຄ  າມ,ີ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ  ຈ ່ງກບັມາເຮອືນ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ຮອດ

ເວລາ 15 ໂມງ 00 ນາທີ, ທ້າວ ວນັດີ ຄ  າສະອອນ ແລະ ນ. ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ  ພ້ອມດວ້ຍ 

ລກູນອ້ຍຈ ່ງອອກມາຮອດ ແລະ ເວລາຕ ່ ມາກ ເຫັນ ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສອອນ ແຕງ່ເຄື່ ອງແລວ້ຂີ່ ລດົຈກັ

ອອກ ໄປວຽກຢູໂ່ຮງງານເບຍ. 

ສວ່ນທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດນ້ອນພກັຜອ່ນຢູເ່ຮອືນຈນົຮອດເວລາ 18 ໂມງ 00 ນາທີ 

ຂອງວນັດຽວກນັຈ ່ງມນີາງ ຄ  າພວງ, ນາງ ນກົໄກ ່ ຄ  າມ,ີ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ, ທາ້ວ ສຈີນັ 

ແສງສະຫວາ່ງ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ  ໄດດ້ື່ ມເບຍຢູເ່ຮອືນຂອງ

ຜູກ້ຽ່ວ, ໃນເວລາດ ັງ່ກາ່ວ ນາງ ນກົໄກ ່ຄ  າມ ີຈ ່ງເອົາເລ່ືອງທ່ີ  ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ ສ ັ່ງມາ

ບອກໃຫຮູ້ວ້າ່ ພ ່ ຕູ ້ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ສ ັ່ງມາບອກວາ່ຍຽ່ວບ ່ ອອກໄດສ້ອງສາມມືແ້ລວ້ແຕຕ່ອນ

ນ ັນ້ບ ່ ມໃີຜໄປຫາເນື່ອງຈາກຄ  າ່ແລວ້ ຈນົຮອດເວລາ 21 ໂມງ 00 ນາທີຂອງວນັນ ັນ້, ພວກທ່ີຊຸມເບຍ

ກນັຈ ່ງເລີກແລວ້ກບັໄປເຮອືນແຕລ່ະຄນົ, ສວ່ນ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແມນ່ເຂ້ົານອນຢູເ່ຮອືນຫຼງັ

ດຽວກບັຜູກ້ຽ່ວ ແລະ ບ ່ ໄດໄ້ປໃສໃນຄືນນ ັນ້ຈນົເຊ້ົາຂອງວນັຕ ່ ມາ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ກບັ 

ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ງອອກໄປນາແລວ້ໄດພ້ບົຊາກສບົຂອງ ພ ່ ຕູ ້ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ. 
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ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ ໃຫກ້ານວາ່ ຄ  າໃຫກ້ານຜູກ້ຽ່ວສະບບັວນັທີ 3 ກມຸພາ 2013, ວນັ

ທີ 6 ກມຸພາ 2013  ເວ້ົາວາ່ວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ໄດພ້ບົ ພ ່ ຕູ ້ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຢູນ່າ

ແລວ້ສ ັງ່ຄນົມາບອກໃນຄອບຄວົໄປເບິ່ ງເພາະຍຽ່ວບ ່ ອອກໄດສ້ອງສາມມືແ້ລວ້ ແຕຄ່ວາມຈງິແລວ້ພ ່ ຕູ ້

ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດສ້ ັ່ງຄວາມແທ ້ແຕບ່ ່ ແມນ່ວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ແຕສ່ ັ່ງຄວາມກອ່ນ

ວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ໄດສ້ອງສາມວນັແລວ້ ແລະ ໄດບ້ອກໃຫ ້ນາງ ນກົໄກ ່ຄ  າມ ີ (ລກູໄພ)້ 

ໄປບອກ ນາງ ໃຈ ຄນູເຮອືນ ໃຫໄ້ປເບິ່ ງ ພ ່ ຕູ ້ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ. 

ສງັເກດຕີລາຄາ 

ຜ່ານການສືບສວນ-ສອບສວນເຫັນວາ່ ພ ່ ຕູ ້ບຸນຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຕາຍຍອ້ນຖກືໄຟຟ້າ

ຊອ໋ດ (ດວຍ້ໝ ້ ໄຟຊອ໋ດປາ)ແທ້, ເນື່ ອງຈາກວາ່ຢູ່ສະຖານທ່ີເກີດເຫດ ແມນ່ບ ່ ມກີະແສໄຟຟ້າລດັທ່ີ

ປະຊາຊນົຊມົໃຊ ້ສງັເກດເຫັນວາ່ ຕາເບື້ອງຂວາ ແລະ ຄາງກະໄຕເບືອ້ງຂວາມຮີອຍໄໝ ້ແລະ ໄລຍະ

ເວລາຂອງການຕາຍຂອງ ພ ່ ຕູ ້ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ແມນ່ວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເນື່ ອງຈາກ

ອງີໃສຄ່  າໃຫກ້ານຂອງ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ສະບບັວນັທີ 12 ຕລຸາ 2013 ເວ້ົາວາ່ ວນັທີ 24 

ຫືຼ 25 ມງັກອນ 2013 ພ ່ ຕູ ້ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດເ້ຂ້ົາມາສາກແບັດໂທລະສບັຢູເ່ຮອືນໃນບາ້ນ 

ແລະ ອງີໃສກ່ານກວດກາຊາກສ ົບົຂອງ ພ ່ ຕູ ້ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້. 

ຂ ສ້ະເໜີ 

  ສະເໜີໃຫອ້ງົການໄອຍະການປະຊາຊນົຊາບວາ່ ກຽ່ວກບັຄ  າແນະນ  າຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ຂ  ້ 5 ໃຫກ້ວດຄືນກຽ່ວກບັຄ  າໃຫກ້ານຂອງທາ້ວ ຄ  າດ ີ ແສງສະຫວາ່ງ ກບັຄ  າ

ໃຫກ້ານຂອງ ພ ່ ຕູ ້ເຈອືງ ດາລາ ທ່ີຂດັກນັເຫັນວາ່ ຜາ່ນການກວດກາສະພາບຕວົຈງິ ການໃຫກ້ານ ພ ່

ຕູ ້ເຈອືງ ຕ ່ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີແມນ່ບ ່ ສາມາດເຊື່ ອຖໄືດ ້ເນື່ອງຈາກ ພ ່ ຕູ ້ເຈອືງ ມອີາການຕດິເຫ້ົຼາ ແລະ ອາຍຸ

ກ ສງູແລວ້ຈ ່ງພາໃຫເ້ກດີການຫຼງົລືມລະຫວາ່ງວນັທີ. 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ຈ ່ງລາຍງານຄະດມີາຍງັທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການ

ໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຕາມຂ ັນ້ຕອນຂອງກດົໝາຍ. 

 

ກອງບນັຊາການປກສ ເມອືງຈ  າພອນ     ກອງສືບສວນຄະດອີາຍາ         ພະນກັງານສບືສວນ 

         ບນຸໄມ ສສີກຸ        ວນັຕາ ແກວ້ວໄິລ        ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
  

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ       ເລກທີ 245/ ປກສ.ມຈພ                      

                                                         ວນັທີ 26 ສງິຫາ 2013   

ສະໂນດນາໍສ ົົ່ງ 

 

ຮຽນ: ທົ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II 

        ເລືົ່ ອງ: ນາໍສ ົົ່ງສາໍນວນຄະດຄີາດຕະກາໍ 

 

ຊືົ່ ຜ ຕ້ອ້ງຫາ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ທວ້ ສວີນັ ແສງສະຫວົ່າງ ແລະ ທາ້ວ ສີຈນັ ສວີໄິລ. 

ຖກືດາໍເນນີຄະດ ີໃນວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013. 
 

ຕາມການຕກົລງົຂອງກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ແມ ົ່ນເຫັນດໃີຫສ້ ົົ່ງສາໍນວນຄະດ ີ

ດ ັົ່ງກ ົ່າວໄປຍງັອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

 

ລ/ດ ເນືອ້ໃນເອກະສານ ຈາໍນວນ ໝາຍເຫດ 

1 

 

2 

 

3 

 

4. 

  

ສະໂນດນາໍສ ົົ່ງເອກະສານ ເລກທີ 245/

ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 26 ສງິຫາ 2013; 

ບດົລາຍງານຄະດ ີ ເລກທີ 173/ປກສ.ຈພ, ລງົ

ວນັທີ 26 ສງິຫາ 2013; 

ຄາໍແນະນາໍຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການ

ປະຊາ ຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ; 

ສາໍນວນຄະດອີາຍາ ເລກທີ 562/ອຍກ.ສຂ, 

ລງົວນັທີ 12 ກລໍະກດົ 2013 ພອ້ມເອກະສານ

ຄບົຊຸດ. 

 

1 ສະບບັ 

 

1 ສະບບັ 

 

1 ສະບບັ 

 
 
 
 

1 ຊຸດ 

 
 

  

ເພືົ່ ອພິຈາລະນາ 

ຕາມກດົໝາຍ. 

 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II           ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງຈາໍພອນ  

    ລາຍເຊັນຜ ຮ້ບັສາໍນວນຄະດ ີ

ຊືົ່ ແຈງ້………………….                 ແສງຈນັ ແສງເດອືນ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
  

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II                              ເລກທີ 31 /ອຍກ.ຂ II      

                                                      ວນັທີ 2 ກນັຍາ 2013   
 

ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ 
 

ຮຽນ: ທົ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

         ເລ ົ່ ອງ: ນ  າສ ົົ່ງເອກະສານສ  ານວນຄະດ.ີ 

 

- ອງີຕາມ ສ  ານວນຄະດອີາຍາ ເລກທີ 562/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 12 ກ ລະກດົ 2013  

ລະຫວົ່າງ 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.................................. ໂຈດ 

ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວົ່າງ, ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ............ ຜ ຖ້ ກຫາ 

ຖ ກຫາວົ່າ: ຄາດຕະກ  າ, ທ  າລາຍຫ ກັຖານ. 

 

                                            

                                     ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II    

                                                 ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ 

 

 

 

 

 

 

 

ລ/ດ ເອກະສານທີົ່ ສ ົົ່ງ ຈ  ານວນ ໝາຍເຫດ 

 

1 

 

ເອກະສານຄບົຊຸດຕາມສະໂນດນ  າສ ົົ່ງເລກທີ 245/ປກສ.ຈພ, 

ລງົວນັທີ 26 ສງິຫາ 2013. 

 

 

ຄບົຊຸດ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ                                      ເລກທີ 09/ອຍກ.ສຂ  

                                                        ວນັທີ 20 ກນັຍາ 2013   

ບດົລາຍງານ 

ຜນົຂອງການຄ ົົ້ນຄວົ້າສ  ານວນຄະດ ີ
 

ຮຽນ: ທາ່ນຫວົໜົ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

         ເລ ່ ອງ: ລາຍງານຜນົຂອງການຄ ົົ້ນຄວົ້າສ  ານວນຄະດອີາຍາ ເພ ່ ອຂ ຄ  າສ ັ່ງຊດັມ ົ້ຽນ. 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດົ້ວຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດົ້ວຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012;   

- ອງີຕາມ ສ  ານວນຄະດອີາຍາ ຂ ັົ້ນຕ ົົ້ນ ເລກທີ 16 /ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 2 ກນັຍາ 2013. 

ລະຫວາ່ງ 

      ຫວົໜົ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ....................................ໂຈດ 

      ທົ້າວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ, ອາຍ ຸ 37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບົ້ານຢ ່

ປດັຈບຸນັ ແກົ້ງກອກ, ໜວ່ຍ 18, ເມ  ອງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ…...............ຜ ົ້ຖ ກຫາ 1 

      ທົ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບົ້ານຢ ປ່ດັຈບຸນັ 

ແກົ້ງກອກ, ໜວ່ຍ 17 ເມ  ອງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.................................ຜ ົ້ຖ ກຫາ 2                                                                 

ຖ ກຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ, ມາດຕາ 88 ວກັ 1 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ. 

ຖ ກກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013  

ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄົ້າຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ.   

 ທົ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ 20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບົ້ານຢ ປ່ດັຈບຸນັ       

ແກົ້ງກອກ, ໜວ່ຍ 3, ເມ  ອງ ຈ  າພອນ, ສະຫວນັນະເຂດ.............................................ຜ ົ້ຖ ກຫາ 3  

ຖ ກຫາວາ່: ທ  າລາຍຫ ກັຖານ ຕາມມາດຕາ 167 ວກັ 1 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ, 

ຖ ກກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013.  

ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄົ້າຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ. 

ເນ ົ້ອຄະດ ີ

ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8 ໂມງ 00 ນາທີ ທົ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ນາງ 

ອົ້ວນ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດົ້ພາກນັຂີ່ ລດົຈກັໄປຫາ ທົ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ົ້ເປັນພ ່ ) ຢ ຖ່ຽງນາ, 

ບົ້ານ ແກົ້ງກອກ ພ ໄປຮອດບ ່ ເຫັນ ທົ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຢ ່ຖຽງນາ ທົ້າວ ສີວນັ ແສງສະ
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ຫວາ່ງ ແລະ ນາງ ອົ້ວນ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ ງຊອກຫາ ແລະ ພບົເຫັນ ທົ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ 

ເສັຍຊວີິດຢ ແ່ຄມຕາກົ້າ, ນາງ ອົ້ວນ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທົ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ ງຫາມຊາກ

ສບົຂອງ ທົ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຂ ົ້ນໄປໄວົ້ຢ ຖ່ຽງນາ ແລະ ໄດົ້ໄປບອກອົ້າຍ, ເອ ົ້ອຍ, ນົ້ອງຢ ່

ບົ້ານ ພົ້ອມທງັແຈ ົ້ງຄວາມຕ ່ ເຈົົ້າໜົ້າທ່ີ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ, ເຈົົ້າໜົ້າທ່ີຈ ່ ງໄດົ້ລງົໄປຊນັນະສ ດຊາກ

ສບົຂອງ ທົ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຊ ່ ງສາມາດສະຫ ຸບໄດົ້ວາ່ ທົ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ 

ເສັຍຊີວິດຍົ້ອນຖ ກໄຟຟົ້າຊອ໋ດຢ ່ຮມີຕາເບ ົ້ອງຂວາ ແລະ ຄາງມຮີອຍໄໝົ້, ຢ ່ດ ົ້ານຫ ງັມຮີອຍໂປກໂພງ

ທົ່ວຫ ງັ ແລະ ກ ົົ້ນ, ມຮີອ່ງຮອຍການຕ ່ ສ ົ້ຢ ່ຕາກົ້າແຄມໜອງນ  ົ້າ ຕາມບດົສະຫ ຸບລາຍງານຜນົກວດກາ

ຊນັນະສ ດຊາກສບົຄນົຕາຍ ຂອງເຈົົ້າໜົ້າທ່ີກອງເຕັກນກິອາຍາ ສະບບັເລກ ທີ 41/ກຕອ, ລງົວນັທີ 

30 ມງັກອນ 2013.   

ພາຍຫ ງັຮ ົ້ຜນົຂອງການຊນັນະສ ດຊາກສບົຂອງເຈົົ້າໜົ້າທ່ີແລົ້ວ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ຈ ່ ງ

ບອກໃຫົ້ ທົ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ໄປເອົາໝ ົ້ ຊອດປາຢ ຖ່ຽງນາບອ່ນເກດີເຫດເຂົົ້າມາຊຸກເຊ ່ ອງໄວົ້ຢ ່

ໃນບົ້ານພົ້ອມທງັບອກວາ່ຢ່າໃຫົ້ໃຜຮ ົ້, ທົ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ ງໄປບອກ ທົ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ 

ໃຫົ້ອອກໄປຖຽງນາບອ່ນເກດີເຫດນ  າ ທົ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ພ ພວກກຽ່ວໄປຮອດຖຽງນາ ທົ້າວ 

ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ ງເອົາໝ ົ້ ຊອ໋ດປາພົ້ອມຄນັຊອ໋ດອອກມາ ແລະ ບອກໃຫົ້ ທົ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ 

ມາຍສະກອ໋ດຄຽນສາຍໄຟອອກຈາກຄນັຊອ໋ດ ແລົ້ວເອົາໝ ົ້ ໄຟໄປຊຸກເຊ ່ ອງໄວົ້ຢ ໃ່ນບົ້ານ, ມາຮອດວນັທີ 

28 ມງັກອນ 2013 ທົ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ຈ ່ ງໄປມ ົ້າງຄນັຊອ໋ດປາດ ັ່ງກາ່ວແລົ້ວເອົາປາຍຊອ໋ດທ່ີເປັນ

ເຫ ັກຖິົ້ມເຂົົ້າປ່າ, ສວ່ນຄນັຊອ໋ດແມນ່ເຜົາໄຟຖິົ້ມຢ ຖ່ຽງນາ ເພ ່ ອບ ່ ໃຫົ້ເຈົົ້າໜົ້າທ່ີກວດກາໄດົ້ ແລະ ສງົໃສ

ວາ່ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ເປັນຜ ົ້ຄາດຕະກ  າ ທົ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ົ້ເປັນພ ່ ເຖົົ້າ). 

ນອກຈາກນີົ້ ທົ້າວ ວນັດີ ຄ  າສະອອນ ຍງັໄດົ້ໃຫົ້ການປະຕິເສດວາ່ ຜ ົ້ກຽ່ວບ ່ ມໝີ ົ້ ຊອ໋ດປາ, ຕ ່

ມາພດັໃຫົ້ການວາ່ມໝີ ົ້ ຊອ໋ດປາແທົ້ ແຕໄ່ດົ້ຂາຍໃຫົ້ຄນົຫວຽດນາມໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ແລົ້ວ, 

ເຈົົ້າໜົ້າທ່ີຈ ່ ງນ  າເອົາຫ ກັຖານ (ໝ ົ້ ໄຟ ແລະ ເຫ ັກຊອ໋ດ) ມາຢັົ້ງຢ ນ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ຈ ່ ງຮບັ

ສາລະ ພາບວາ່ ມໝີ ົ້ ສອດປາແທົ້ຈງິ, ໄດົ້ບອກໃຫົ້ທົ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ເອົາໄປທ  າລາຍຖິົ້ມ 

ແລະ ເອົາໄປຊຸກເຊ ່ ອງຕາມທ່ີໄດົ້ກາ່ວມາຂົ້າງເທິງ, ສວ່ນສາເຫດການເສັຍຊີວິດຂອງ ທົ້າວ ບນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວາ່ງ ນ ັົ້ນ ທົ້າວ ຄ  າຫ ົ້າ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດົ້ໃຫົ້ການໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 5 

ໂມງ 00 ນາທີ ວາ່ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ໄດົ້ຂີ່ ລດັຈກັໄປຮບັ ທົ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ທ່ີສິກ

ອອກບວດຢ ວ່ດັສະຄ ນ ແລົ້ວໄປສ ຂ່ວັນຢ ທ່ີ່ເຮ ອນຂອງ ນາງ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ບົ້ານ ຕາແຫ ວ, ຮອດ

ເວລາ 15 ໂມງ 00 ນາທີທົ້າວ ວນັດີ ຄ  າສະອອນ ຈ ່ ງກບັມາເຮ ອນແລົ້ວອອກໄປເຮັດວຽກຕ ່ ຢ ່

ໂຮງງານເບຍ ໃນເວລາ 16 ໂມງ 00 ນາທີ ຫາ 23 ໂມງ 00 ນາທີ ຈ ່ ງກບັມານອນຢ ເ່ຮ ອນ, ສວ່ນ 

ທົ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດົ້ໃຫົ້ການປະຕິເສດວາ່ ມ  ົ້ວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ຜ ົ້ກຽ່ວໄດົ້ສິກ

ອອກບວດຢ ່ ວດັສະຄ ນ ໂດຍແມນ່ ທົ້າວ ວນັດີ ຄ  າສະອອນ ເປັນຜ ົ້ໄປຮບັມາສ ຂ່ວນັທ່ີເຮ ອນຂອງ 

ນາງ ອາໄລ ໄຊວິຫານ, ຮອດເວລາ 13 ໂມງ 30 ນາທີ ຈ ່ ງກບັມາເຮ ອນ ໂດຍບ ່ ໄດົ້ອອກໄປໃສ, 

ສວ່ນການຄາດຕະກ  າ ທົ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ົ້ເປັນພ ່ ) ທົ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດົ້

ໃຫົ້ການປະຕິເສດ ຕາມຄ  າໃຫົ້ການສະບບັລງົວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013; ວນັທີ 1, ວນັທີ 4 ວນັທີ 

11 ກມຸພາ 2013 ແລະ 10 ກ ລະກດົ 2013. 
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ຄ  າເຫັນ 

     ຜ່ານການຄ ົົ້ນຄວົ້າບນັດາຂ ົ້ມ  ນຫ ກັຖານ ແລະ ເອກະສານຕາ່ງໆ ທ່ີມຢີ ່ໃນສ  ານວນຄະດີຢ່າງ

ລະອຽດຖີ່ຖ ົ້ວນ, ຮອບດົ້ານ ແລະ ພາວະວໄິສ ແລົ້ວ. 

ເຫັນວາ່ ມຫີ ກັຖານຮດັກມຸທ່ີໜກັແໜົ້ນ ແລະ ພຽງພ ຢ ັົ້ງຢ ນວາ່ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຜ ົ້

ຖ ກຫາ 1) ໄດົ້ກະທ  າຜິດທາງອາຍາໃນຂ ົ້ຫາຄາດຕະກ  າ ຕາມທ່ີໄດົ້ກ  ານດົໄວົ້ໃນມາດຕາ 88 ຂອງກດົ

ໝາຍອາຍາ, ສວ່ນ ທົ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ (ຜ ົ້ຖ ກຫາ 3) ໄດົ້ກະທ  າຜິດທາງອາຍາໃນຂ ົ້ຫາທ  າລາຍຫ ກັ

ຖານ ຕາມທ່ີກ  ານດົໄວົ້ໃນມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ ຢາ່ງແທົ້ຈງິ ຊ ່ ງການກະທ  າຂອງພວກຜ ົ້

ຖ ກຫາໄດົ້ສະແດງອອກຄ ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ  (ຜ ົ້ຖ ກຫາ 1) ໄດົ້

ຄາດຕະກ  າ ທົ້າວ ບນຸ ຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ົ້ເສັຍຊວີິດ) ດວົ້ຍວິທີການເອົາໝ ົ້ ຊອ໋ດປາຊອ໋ດ ທົ້າວ 

ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຈນົເສັຍຊີວິດຢ ່ຕາກົ້າແຄມໜອງນ  ົ້າ, ການເສັຍຊີວິດຂອງ ທົ້າວ ບຸນຫ າຍ 

ແສງສະຫວາ່ງ ນ ັົ້ນເຈົົ້າໜົ້າທ່ີໄດົ້ກວດກາ ແລະ ຊນັນະສ ດແລົ້ວເຫັນວາ່ ທົ້າວ ບຸນຫ າຍ ແສງສະ

ຫວາ່ງ ເສັຍຊວີິດດົ້ວຍການຖ ກໄຟຟົ້າຊອ໋ດ (ໝ ົ້ ຊອ໋ດປາຊອ໋ດ)   ຢ ຮ່ມີຕາເບ ົ້ອງຂວາ ແລະ ປາຍຄາງ

ເບ ົ້ອງຂວາຈນົມຮີອຍໄໝົ້ 12 ຊງັຕີແມັດຊ ່ ງມຄີວາມກວົ້າງໄລຍະດຽວກນັກບັຄວາມກວົ້າງຂອງແງມ່

ເຫ ັກຊອ໋ດທ່ີ ທົ້າວ ສຈີນັ ສວີິໄລ (ຜ ົ້ຖ ກຫາ 3) ໄດົ້ທ  າລາຍຖິົ້ມ, ຈນົເຮັດໃຫົ້ດົ້ານຫ ງັ ແລະ ກ ົົ້ນ ຂອງ 

ທົ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ມຮີອຍໂປກໂພງ ແລະ ຍງັມຮີອ່ງຮອຍການຕ ່ ສ ົ້ຢ ຕ່າກົ້າແຄມໜອງນ  ົ້າ

ບອ່ນພບົຊາກສບົຂອງ ທົ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຊ ່ ງຜາ່ນການກວດກາ ແລະ ຢັົ້ງຢ ນຂອງພະ

ແນກໄຟຟົ້າ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເຫັນວາ່ໝ ົ້ ຊອ໋ດປາດ ັ່ງກາ່ວບນັຈກຸະແສໄຟຟົ້າ 30 ມນິລີອ  າແປ 

ເມ  ່ອນ  າໄປຊອ໋ດຄນົແລົ້ວສາມາດເຮັດໃຫົ້ເສັຍຊວີິດໄດົ້ ຕາມບດົສະຫ ຸບລາຍງານຜນົກວດກາຊນັນະສ ດ

ຊາກສບົຄນົຕາຍ ສະບບັລງົວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013 ແລະ ຮ ບຖາຍທ່ີຕດິຄດັມາໃນສ  ານວນຄະດ.ີ  

ພາຍຫ ງັ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຜ ົ້ຖ ກຫາ 1) ຮ ົ້ວາ່ເຈົົ້າໜົ້າທ່ີສາມາດຮ ົ້ສາເຫດການເສັຍຊີ

ວິດຂອງ ທົ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຍົ້ອນຖ ກໄຟຟົ້າຊອ໋ດແລົ້ວ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຜ ົ້ຖ ກ

ຫາ 1) ຈ ່ ງບອກໃຫົ້ ທົ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ົ້ຖ ກຫາ 2) ໄປທ  າລາຍໝ ົ້ ຊອ໋ດໄຟຟົ້າທ່ີຜ ົ້ກຽ່ວ

ໄດົ້ນ  າໃຊົ້ຄາດຕະກ  າ ທົ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຖິົ້ມ, ເພ ່ ອບ ່ ໃຫົ້ເຈົົ້າໜົ້າທ່ີສາມາດກວດພບົ ແລະ 

ພິສ ດໄດົ້. ນອກຈາກນີົ້,  ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຜ ົ້ຖ ກຫາ 1)  ຍງັບ ່ ມຄີວາມຈງິໃຈຮບັສາລະພາບ

ຄວາມຈງິຕ ່ ເຈົົ້າໜົ້າທ່ີໂດຍໄດົ້ກາ່ວອົ້າງວາ່ ຜ ົ້ກຽ່ວບ ່ ມໝີ ົ້ ຊອ໋ດປາ, ຕ ່ ມາພດັໃຫົ້ການວາ່ມໝີ ົ້ ຊອ໋ດປາແທົ້

ແຕໄ່ດົ້ຂາຍໃຫົ້ຄນົຫວຽດນາມ ໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ແລົ້ວ ໃນເມ  ່ອເຈົົ້າໜົ້າທ່ີມຫີ ກັຖານຄ ໝ ົ້

ສອດປາທ່ີຖ ກທ  າລາຍມາຢັົ້ງຢ ນ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຜ ົ້ຖ ກຫາ 1) ຈ ່ ງຮບັສາລະພາບວາ່ ມໝີ ົ້

ຊອ໋ດປາແທົ້ຈິງ ແລະ ບອກໃຫົ້ ທົ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວ່າງ ເອົາໄປທ  າລາຍຖິົ້ມ ແລະ ເອົາໄປ

ຊຸກເຊ ່ ອງຕາມທ່ີໄດົ້ກາ່ວມາຂົ້າງເທິງ ຊ ່ ງທງັໝດົນ ັົ້ນສະແດງໃຫົ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ ົ້ງວາ່ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າ

ສະອອນ (ຜ ົ້ຖ ກຫາ 1) ມເີຈດຕະນາປກົປິດການກະທ  າຂອງຕນົ ເພ ່ ອໃຫົ້ຫ ຸດພ ົົ້ນຈາກການດ  າເນນີຄະດີ

ເທ່ົານ ັົ້ນ. ຖົ້າວາ່ຜ ົ້ກຽ່ວບ ່ ໄດົ້ຄາດຕະກ  າ ທົ້າວ ບຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງແທົ້ຈງິ ດົ້ວຍເຫດຜນົຫຍງັ

ຜ ົ້ກຽ່ວຈ ່ງບອກໃຫົ້ ທົ້າວ ສຈີນັ ສີວໄິລ (ຜ ົ້ຖ ກຫາ 3) ໄປທ  າລາຍໝ ົ້ ຊອ໋ດໄຟຟົ້າຖິົ້ມ ເພ ່ ອບ ່ ໃຫົ້ເຈົົ້າໜົ້າ

ທ່ີສາມາດກວດພບົ ແລະ ພິສ ດໄດົ້ວາ່ ແມນ່ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຜ ົ້ຖ ກຫາ 1) ເປັນຜ ົ້ຄາດຕະ

ກ  າ ທົ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ, ຈາກຂ ົ້ມ  ນຫ ກັຖານດ ັງ່ກາ່ວ ຈ ່ງເຫັນໄດົ້ຢາ່ງຊດັເຈນວາ່ ການກາ່ວ
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ອົ້າງຂອງ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ    (ຜ ົ້ຖ ກຫາ 1) ທ່ີໄດົ້ກາ່ວມາຂົ້າງເທິງນ ັົ້ນ ບ ່ ສາມາດເປັນຫ ກັ

ຖານນ  າມາລບົລົ້າງຄວາມຜິດຂອງຜ ົ້ກຽ່ວໄດົ້. 

  ເຫັນວາ່ ການກະທ  າຂອງ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ແລະ ທົ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ (ພວກຜ ົ້ຖ ກ

ຫາ) ເປັນການກະທ  າຜິດທາງອາຍາທ່ີແຕະຕົ້ອງເຖິງຊີວິດຂອງບຸກຄນົອ ່ ນ, ຄວາມຍຸຕິທ  າ, ຄວາມ

ສະຫງບົສກຸ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮົ້ອຍຂອງສງັຄມົ. 

 ເຫັນວາ່ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ແລະ ທົ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ (ພວກຜ ົ້ຖ ກຫາ) ແມນ່ບກຸຄນົທ່ີ

ມສີະຕິຊ  າປະຊນັຍະສມົບ ນດ,ີ ມອີາຍທຸາງກະສຽນທາງອາຍາແລົ້ວ, ສາມາດຮ ົ້ໄດົ້ວາ່ ການກະທ  າຂອງ

ຕນົນ ັົ້ນເປັນການກະທ  າຜິດຕ ່ ກດົໝາຍ, ແຕ່ພວກຜ ົ້ຖ ກຫາຍງັໄດົ້ກະທ  າລງົໄປໂດຍເຈດຕະນາ, ບ ່

ເຄົາລບົ ແລະ ປະຕິບດັລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັ. ສະນ ັົ້ນ, ເຫັນຕາມຂ ົ້ມ  ນຫ ກັຖານຕວົຈງິ ຈ ່ ງເຫັນ

ຄວນໃຫົ້ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ແລະ ທົ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ົ້ຖ ກຫາ1 ແລະ 2) ຕົ້ອງໄດົ້

ຮບັການລງົໂທດທາງອາຍາ ມາດຕາ 88 ວກັ 1 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ ແລະ ທົ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ (ຜ ົ້

ຖ ກຫາ 3) ຕົ້ອງໄດົ້ຮບັການລງົໂທດທາງອາຍາ ຕາມມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ. 

     ເຫັນວາ່ໃນໄລຍະເດ ອນ ມນີາ ປີ 2012 ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຜ ົ້ຖ ກຫາ 1) ເຄີຍກະທ  າ

ຜິດໃນຂ ົ້ຫາ ລກັຊບັຂອງພນົລະເມ  ອງ, ຕາມຄ  າໃຫົ້ການສະບບັລງົວນັທີ 06 ກມຸພາ 2013 ຈ ່ ງເປັນ

ສາເຫດໃຫົ້ເພີົ້ມຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ ຕາມມາດຕາ 41 ຂ ົ້ 1 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດົ້ວຍການດ  າ

ເນນີຄະດອີາຍາ. 

       ເຫັນວາ່ ຜນົເສັຍຫາຍທ່ີເກດີຂ ົ້ນໃນຄ ັົ້ງນີົ້ ທາງຄອບຄວົ ທົ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ົ້

ເສັຍຊວີດິ) ບ ່ ໄດົ້ຮ ົ້ອງຂ ແຕຢ່າ່ງໃດ ຈ ່ງສະເໜີ ໃຫົ້ສານພິຈາລະນາຕາມກດົໝາຍ. 

ດົ້ວຍເຫດນີົ້ 

      ພະນກັງານໄອຍະການ ຈ ່ ງສະຫ ຸ ບລາຍງານຄະດີ ມາຍງັທ່ານຫວົໜົ້າອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເພ ່ ອຂ ຄ  າສ ັ່ງຊດັມ ົ້ຽນຄະດຕີ ່ ທົ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວ່າງ ໃນຂ ົ້ຫາ 

ຄາດຕະກ  າ  ຕາມກດົໝາຍວາ່ດວົ້ຍ ການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012 ມາດຕາ 148 

ພົ້ອມທງັເຫັນຄວນໃຫົ້ຖະແຫ ງສ ັ່ງຟົ້ອງ ທົ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຜ ົ້ຖ ກຫາ 1) ໃນຂ ົ້ຫາ ຄາດຕະກ  າ 

ແລະ ທົ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ (ຜ ົ້ຖ ກຫາ 3) ໃນຂ ົ້ຫາ ທ  າລາຍຫ ກັຖານ   ຕ ່ ທ່ານປະທານພົ້ອມດົ້ວຍ

ຄະນະສານອາຍາ ຂອງສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເພ ່ ອພິຈາລະນາຕດັສີນລງົໂທດຕາມ

ກດົໝາຍ.  
                                                                                              

                     ຮ ຫວົໜົ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  

                                           

                                             ດວງດ ີສມີາລາ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ                                     ເລກທີ 07 /ອຍກ.ສຂ   

                                                        ວນັທີ  20 ກນັຍາ 2013  

 

ບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມ 

ທີີ່ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  ໃນວນັທີ 20 ກນັຍາ 2013  ໄດ້

ເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກີ່ຽວກບັຄະດອີາຍາ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທີ່ານ ທດົສະພນົ ກມຸພນັ   

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຊຶີ່ ງມຜີ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ດ ັີ່ງນີ:້ 

1. ທີ່ານ ດວງດ ີສມີາລາ  ຮອງຫວົໜາ້ໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

2. ທີ່ານ ແສງຈນັ ແສງເດອືນ     ຮອງຫວົໜາ້ໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

3. ທີ່ານ ພິກໄທ ນ  າ້ໄສ           ຫວົໜາ້ຂະແໜງການກວດກາຄະດອີາຍາ 

4. ທີ່ານ ສມົຫວງັ ພ ໄທ           ຫວົໜາ້ຂະແໜງການກວດທົີ່ວໄປ 

5. ທີ່ານ ບນຸເຕມີ ງາມງອນ        ຮອງຂະແໜງກວດກາຄະດແີພີ່ງ 

6. ທີ່ານ ລ  າໄພ ສນຸດັ            ຮອງຂະແໜງກວດກາທົີ່ວໄປ 

7. ທີ່ານ ມນົຮກັ ຈນັດ ີ           ຮອງຂະແໜງກວດກາອາຍາ 

8. ທີ່ານ ຊຊືືີ່  ກາວຢີ      ວຊິາການຂະແໜງກວດກາຄະດອີາຍາ 

9. ທີ່ານ ເກດແກວ້ ອ  າພາກອນ     ວຊິາການຂະແໜງກວດກາຄະດອີາຍາ 

10. ທີ່ານ ອຽດ ຂດີກບົ    ວຊິາການຂະແໜງຄມຸຂງັ-ດດັສາ້ງ 

11. ທີ່ານ ສກຸສມົ ມນົຕລີດັ  ວຊິາການຂະແໜງກວດກາທາງແພີ່ງ 

12. ທີ່ານ ນາງ ແສງຈນັ  ວນັເພັງ    ວຊິາການຂະແໜງກວດກາທາງແພີ່ງ 

13. ທີ່ານ ນາງ ຄ  າແກວ້ ແກວ້ພິມພອນ ເລຂານກຸານ 

 ຄະດນີ  າມາຄ ົນ້ຄວາ້ປຶກສາຫາລື ມ ີ5 ຄະດ ີຄ:ື 

1.  ຄະດ ີເລກທີ 16/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 2 ກນັຍາ 2013 (ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສ ົີ່ງກບັຄນືໃຫ ້ອຍກ. ສຂ) 

- ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ  .........................................ໂຈດ 

- ທາ້ວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ  ................................................................ຜ ເ້ສັຍຊວີດິ 

- ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ........................................ຜ ຖ້ກືຫາ 

- ຖກືຫາວີ່າ: ຄາດຕະກ  າ; 

- ຖກືກກັຕວົ: 4 ກມຸພາ 2013;        

ທາ້ວ  ສຈີນັ ສວີໄິລ............................................................................ຜ ຖ້ກືຫາ 

- ຖກືຫາວີ່າ: ການທ  າລາຍຫຼກັຖານ; 
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- ຖກືກກັຕວົ: 4 ກມຸພາ 2013.   

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ...................................................................ຜ ຖ້ກືຫາ. 

- ຖກືຫາວີ່າ: ການທ  າລາຍຫຼກັຖານ; 

- ຖກືກກັຕວົ: 4 ກມຸພາ 2013.        

 ຜ ຄ້ ົນ້ຄວາ້ຄະດ ີທີ່ານ ຄດິ ປະສງົ (ວຊິາການ) 

 ບນັຫາທີີ່ ສະເໜີຕ ີ່ ກອງປະຊຸມ:  

ສະເໜີຜີ່ານຂ ຫ້າຕ ີ່  ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ ແມ ີ່ນມຄີວາມຜິດໃນຂ ຫ້າ ຄາດຕະກ  າ ຫືຼ ບ ີ່ , 

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ (ຜ ຖ້ກືຫາ) ແລະ ທາ້ວ  ສຈີນັ ສວີໄິລ ມຄີວາມຜິດໃນຂ ຫ້າ ທ  າລາຍ

ຫຼກັຖານ ຫືຼ ບ ີ່ . 

 ກອງປະຊຸມໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ຕກົລງົວີ່າ: 

- ສ ັີ່ງຟ້ອງ ແລະ ຖະແຫຼງ ໃຫສ້ານຕດັສນີ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ (ຜ ຖ້ກືຫາ) ໃນຂ ຫ້າ 

ຄາດຕະກ  າ, ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

- ສ ັີ່ງຟ້ອງ ແລະ ຖະແຫຼງ ໃຫສ້ານຕດັສີນ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ (ຜ ຖ້ກືຫາ) ແລະ 

ທາ້ວ  ສຈີນັ ສວີໄິລ ໃນຂ ຫ້າ ທ  າລາຍຫຼກັຖານ ຕາມກດົໝາຍ. 

2. ຄະດເີລກທີ 49/ອຍກ.ສຂ ລງົວນັທີ 17 ຕລຸາ 2013 (ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສ ົີ່ງກບັຄນືໃຫອ້ຍກ.ສຂ)  

- ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ........................................ ໂຈດ 

- ທາ້ວ ຄອນພິລນຸ, ທາ້ວ ວາຍລຸາດ, ທາ້ວ ສກັມງຸຄນຸ...................................ຜ ຖ້ກືເສັຍ

ຫາຍ 

- ນາງ ປານດັທິດາ, ນາງ ນາລີ, ນາງ ອ ີ່ເພັດ..................................................ຜ ຖ້ກືຫາ 

- ຖກືຫາວີ່າ: ສ ໂ້ກງຊບັຂອງພນົລະເມອືງ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ບ ີ່ ໄດກ້ກັຕວົ. 

 ຜ ຄ້ ົນ້ຄວາ້ຄະດ ີທີ່ານ ສມົ ບວົທອງ (ພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ) 

 ບນັຫາທີີ່ ສະເໜີຕ ີ່ ກອງປະຊຸມຄ ົນ້ຄວາ້: 

ສະເໜີຜີ່ານຂ  ຫ້າຕ ີ່ ນາງ ພນັມະລີ ໄຊຍະພ ມ ີ , ທາ້ວ ສລຸະໄຊ ໄຊຍະລາດ, ທາ້ວ ສງີຄ  າ 

ພິລາວງົ ມຄີວາມຜິດໃນຂ ຫ້າ ຄອບຂອງຊບັຂອງພນົລະເມອືງຢີ່າງຜິດກດົໝາຍ ຫືຼ ບ ີ່? 

 ກອງປະຊຸມໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ຕກົລງົວີ່າ: 

- ນາງ ພນັມະລີ, ທາ້ວ ສລຸະໄຊ, ທາ້ວ ສງີຄ  າ ເປັນຜ ເ້ສັຍຫາຍບ ີ່ ມຄີວາມຜິດໃນຂ ຫ້າຄອບ

ຄອງຊບັຂອງພນົລະເມອືງຢີ່າງຜິດກດົໝາຍ; 

- ໃຫ ້ສ ັີ່ງຟ້ອງ ແລະ ຖະແຫຼງ ນາງ ປານດັທິດາ, ນາງ ນາລີ, ໃນຂ ຫ້າ ສ ໂ້ກງຊບັຂອງ

ພນົລະເມອືງ; 

- ສີ່ວນ ນາງ ອ ີ່ເພັດ (ຈ  າເລີຍ) ມຄີວາມຜິດໃນຂ ຫ້າ ນ  າໃຊແ້ຊັກບ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສ ໂ້ກງ

ຊບັຂອງພນົລະເມອືງ, ຖະແຫຼງໃຫສ້ານຕດັສນີຕາມກດົໝາຍ. 

3. ຄະດເີລກທີ 15/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 01 ພະຈກິ 2013 

- ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ .....................................ໂຈດ 
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- ແມ ີ່ຕ ຈ້ນັ........................................................................................ໂຈດທາງແພີ່ງ 

     -   ນາງ ພ ຄ  າ ..........................................................................................ຈ  າເລີຍ  

            - ຖກືຫາວີ່າ: ສ ໂ້ກງຊບັພນົລະເມອືງ; 

            - ຖກືກກັຕວົ: ບ ີ່ ໄດກ້ກັຕວົ. 

 ຜ ຄ້ ົນ້ຄວາ້ຄະດ ີທີ່ານ ສມົ ບວົທອງ (ພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ) 

 ບນັຫາທີສະເໜີຕ ີ່ ກອງປະຊຸມຄ ົນ້ຄວາ້: 

ສະເໜີຜີ່ານຂ ຫ້າຕ ີ່  ນາງ ຄ  າພ  (ຈ  າເລີຍ) ມຄີວາມຜິດໃນຂ ຫ້າ ສ ້ໂກງຊບັພນົລະເມອືງ ຫືຼ ບ ີ່? 

 ກອງປະຊຸມໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ຕກົລງົວີ່າ: 

      ເຫັນວີ່າ ຜີ່ານການຄ ົນ້ຄວາ້ຂ ຂ້ດັແຍີ່ງທີີ່ ເກດີຂຶນ້ ນາງ ຄ  າພ  (ຈ  າເລີຍ) ບ ີ່ ມຄີວາມຜິດໃນຂ ຫ້າ 

ສ ໂ້ກງຊບັພນົລະເມອືງ, ເນືີ່ອງຈາກວີ່າ ຂ ຂ້ດັແຍີ່ງທີີ່ ເກດີຂຶນ້ເປັນຂ ຂ້ດັແຍງທາງແພີ່ງ ຈຶີ່ງສະເໜີໃຫ້

ໂຈດທາງແພີ່ງ ໄປຮອ້ງຟ້ອງຕ ີ່ ສານປະຊາຊນົ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ໃຫຊ້ດັມຽ້ນຄະດອີາຍານີ້

ໄວຕ້າມກດົໝາຍ. 

4. ຄະດເີລກທີ 90/ ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 7 ພະຈກິ 2013 

- ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ............................................ໂຈດ 

- ນາງ ມະນຈີນັ....................................................................................ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ 

- ທາ້ວ ອານາຈກັ...........................................................................................ຜ ຖ້ກືຫາ 

- ຖກືຫາວີ່າ: ລກັຊບັຂອງພນົລະເມອືງ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ບ ີ່ ໄດກ້ກັຕວົ. 

 ຜ ຄ້ ົນ້ຄວາ້ຄະດທີີ່ານ ຢາ ພ ທອງ (ພະນກັງານວຊິາການ) 

 ບນັຫາທີີ່ ສະເໜີຕ ີ່ ກອງປະຊຸມຄ ົນ້ຄວາ້: 

     ສະເໜີຜີ່ານຂ ຫ້າຕ ີ່  ທາ້ວ ອານາຈກັ (ຈ  າເລີຍ) ຈະເປັນການກະທ  າຜິດໃນສະຖານ ລກັຊບັ

ຂອງພນົລະເມອືງ ຫືຼ ບ ີ່? 

 ກອງປະຊຸມຄ ົນ້ຄວາ້ຕກົລງົວີ່າ: 

ຕກົລງົໃຫລ້ບົລາ້ງຄ  າສ ັີ່ງຊດັມຽ້ນຄະດຂີອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 3 ແລວ້ 

ອອກຄ  າສ ັີ່ງສບືຕ ີ່ ດ  າເນນີການສບືສວນ- ສອບສວນ ຕ ີ່ ທາ້ວ ອານາຈກັ ໃນສະຖານ ລກັຊບັຂອງພນົລະ 

ເມອືງ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

5. ຄະດເີລກທີ 74/ອຍກ. ສຂ, ລງົວນັທີ 24 ຕລຸາ 2013 

- ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ............................................. ໂຈດ 

- ທາ້ວ ເຮວີີ່າງ..........................................................................................ໂຈດທາງແພີ່ງ 

- ທາ້ວ ຈ ີ່າລີ....................................................................................................ຈ າເລີຍ 

- ຖກືຫາວີ່າ: ປິດບງັການກະທ  າຜິດ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 25 ມຖິນຸາ 2013. 

- ທາ້ວ ໄຈລ້ີ, ທາ້ວ ຈເືຮ.ີ..................................................................................ຈ າເລີຍ 

- ຖກືຫາວີ່າ: ຄາດຕະກ  າ;  
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- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 5 ກ ລະກດົ 2013. 

 

 ຜ ຸຄ້ ົນ້ຄວາ້ຄະດທີີ່ານ ຄ  າ ບນຸມາກ (ພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ) 

 ບນັຫາທີີ່ ສະເໜີຕ ີ່ ກອງປະຊຸມຄ ົນ້ຄວາ້: 

      ສະເໜີຜີ່ານຂ ຫ້າ ຕ ີ່  ທາ້ວ ຈ ີ່າລີ (ຈ  າເລີຍ) ການກະທ  າຂອງຜ ກ້ ີ່ຽວ ຈະຜິດໃນຂ ຫ້າ ປິດບງັ

ການກະທ  າຜິດ ຫືຼ ບ ີ່? 

 ກອງປະຊຸມໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ຕກົລງົວີ່າ: 

- ສ ັີ່ງຟ້ອງ ທາ້ວ ຈ ີ່າລີ ແລະ ທາ້ວ ໄຈລ້ີ (ພວກຈ  າເລີຍ) ໃນຂ ຫ້າ ພະຍາຍາມຄາດຕະກ  າ 

ແລະ ຄາດຕະກ  າ (ເພາະວີ່າມສີອງເຫດການ); 

- ທາ້ວ ຈືີ່ ເຮ ີແມ ີ່ນສ ັີ່ງຟ້ອງໃນຂ ຫ້າ ຄາດຕະກ  າ, ເພືີ່ ອໃຫສ້ານຕດັສນີລງົໂທດຕາມກດົໝາຍ. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
  

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ                                                                                   

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ                                    ເລກທີ 387 /ອຍກ.ສຂ  

                                                        ວນັທີ 24 ກນັຍາ 2013 

ຄ  າສ ັັ່ງຟ້ອງຜ ຖ້ກືຫາຂ ນ້ສານ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍ ວັ່າດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸປີ 2009 

ມາດຕາ 2 ແລະ ມາດຕາ 10 ຂ  ້4, ມາດຕາ 44 ແລະ ມາດຕາ 45; 

- ອງີຕາມ  ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍ ການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ  ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 

       ມາດຕາ 152 ຂ  ້05 ແລະ 156. 
 

 ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ສ  ານວນຄະດີ

ອາຍາ ເລກທີ 16/ອຍກ.ສຂ ລງົວນັທີ 2 ກນັຍາ 2013, ຢັ່າງລະອຽດ, ຖີັ່ຖວ້ນແລວ້. 

ເຫັນວັ່າ ມຫີ ກັຖານໜກັແໜນ້, ພຽງພ ວັ່າ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ສນັຊາດ 

ລາວອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 18, ເມອືງຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ……………………………………...........................................................ຜ ຖ້ກືຫາ 

- ຖກືຫາວັ່າ: ຄາດຕະກ  າ, ຕາມມາດຕາ 88 ວກັ 01 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 04 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 

ໄດກ້ະທ  າຜິດຕາມຂ ກ້ ັ່າວຫາແທ.້ 

 ສະນ ັນ້,  ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຈ ັ່ງໄດສ້ ັັ່ງຟ້ອງຜ ຖ້ກື

ຫາ ດ ັັ່ງກ ັ່າວຂ ້ນສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເພືັ່ ອພິຈາລະນາຕດັສີນລງົໂທດຕາມກດົ   

ໝາຍ. 

ຄ  າສ ັັ່ງສະບບັນີ,້ ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ມ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ.                                                                                         

ຮ ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

                                                 ດວງດ ີສມີາລາ  

 

ໄດແ້ຈງ້ຄ  າສ ັັ່ງຟ້ອງນີໃ້ຫຜ້ ຖ້ກືຫາຮບັຊາບ                               

ຮບັຊາບວນັທີ  25 ກນັຍາ 2013 ເວລາ 10 ໂມງ 30 ນາທີ                   

       ລາຍເຊັນ ແລະ ຊືັ່ ແຈງ້                                                               

            ໂປ້ມຂືວາ       

       ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
  

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ                                                                                   

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ                                     ເລກທີ 388/ອຍກ.ສຂ  

                                                        ວນັທີ 24 ກນັຍາ 2013 

ຄ  າສ ັັ່ງຟ້ອງຜ ຖ້ກືຫາຂ ນ້ສານ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍ ວັ່າດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009 ມາດຕາ 

2 ແລະ ມາດຕາ 10 ຂ  ້4, ມາດຕາ 44 ແລະ ມາດຕາ 45; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍ ການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 152 

ຂ  ້05 ແລະ 156. 
 

 ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ສ  ານວນຄະດີ

ອາຍາ ເລກທີ 16/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 2 ກນັຍາ 2013, ຢັ່າງລະອຽດ, ຖີັ່ຖວ້ນແລວ້. 

ເຫັນວັ່າ ມຫີ ກັຖານໜກັແໜນ້, ພຽງພ ວັ່າ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ສນັຊາດ 

ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ ………………………………………………………………………………ຜ ຖ້ກືຫາ 

- ຖກືຫາວັ່າ: ທ  າລາຍຫ ກັຖານ, ຕາມມາດຕາ 167, ວກັ 1 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 

ໄດກ້ະທ  າຜິດຕາມຂ ກ້ ັ່າວຫາແທ.້ 

 ສະນ ັນ້,  ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຈ ັ່ງໄດສ້ ັັ່ງຟ້ອງຜ ຖ້ກື

ຫາດ ັັ່ງກ ັ່າວຂ ນ້ສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເພືັ່ ອພິຈາລະນາຕດັສນີລງົໂທດຕາມກດົໝາຍ. 

ຄ  າສ ັັ່ງສະບບັນີ,້ ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ມ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ.        

                                                                                             

                    ຮ ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ດວງດ ີສມີາລາ  
 

ໄດແ້ຈງ້ຄ  າສ ັັ່ງຟ້ອງນີໃ້ຫຜ້ ຖ້ກືຫາຮບັຊາບ                               

ຮບັຊາບວນັທີ  25 ກນັຍາ 2013 ເວລາ 10 ໂມງ 30 ນາທີ                   

       ລາຍເຊັນ ແລະ ຊືັ່ ແຈງ້                                                               

            ໂປ້ມຂືວາ 

          ສຈີນັ ສວີໄິລ    
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
  

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ                                                                                   

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ                                     ເລກທີ 389/ອຍກ.ສຂ  

                                                        ວນັທີ 24 ກນັຍາ 2013 

ຄ  າສ ັັ່ງຟ້ອງຜ ຖ້ກືຫາຂ ນ້ສານ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍ ວັ່າດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009 ມາດຕາ 

2 ແລະ ມາດຕາ 10 ຂ  ້4, ມາດຕາ 44 ແລະ ມາດຕາ 45; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍ ການດ  າເນນີຄະດອີາຍາສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012ມາດຕາ 152 ຂ  ້

05 ແລະ 156. 
 

 ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ສ  ານວນຄະດີ

ອາຍາ ເລກທີ 16/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 2 ກນັຍາ 2013, ຢັ່າງລະອຽດ, ຖີັ່ຖວ້ນແລວ້. 

ເຫັນວັ່າ ມຫີ ກັຖານໜກັແໜນ້, ພຽງພ ວັ່າ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, 

ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ             

ສະຫວນັນະເຂດ ……………………………………………………………ຜ ຖ້ກືຫາ 

- ຖກືຫາວັ່າ: ທ  າລາຍຫ ກັຖານ, ຕາມມາດຕາ 167, ວກັ 1 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 

ໄດກ້ະທ  າຜິດຕາມຂ ກ້ ັ່າວຫາແທ.້ 

 ສະນ ັນ້,  ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຈ ັ່ງໄດສ້ ັັ່ງຟ້ອງຜ ຖ້ກື

ຫາດ ັັ່ງກ ັ່າວຂ ນ້ສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເພືັ່ ອພິຈາລະນາຕດັສີນລງົໂທດຕາມກດົໝາຍ. 

ຄ  າສ ັັ່ງສະບບັນີ,້ ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ມ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ.      

                                                                                               

                    ຮ ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ດວງດ ີສມີາລາ  
 

ໄດແ້ຈງ້ຄ  າສ ັັ່ງຟ້ອງນີໃ້ຫຜ້ ຖ້ກືຫາຮບັຊາບ                               

ຮບັຊາບວນັທີ  25 ກນັຍາ 2013 ເວລາ 10 ໂມງ 30 ນາທີ                   

       ລາຍເຊັນ ແລະ ຊືັ່ ແຈງ້                                                               

            ໂປ້ມຂືວາ 

          ສຈີນັ ສວີໄິລ    
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ                  ເລກທີ 220/ອຍກ.ສຂ 

                 ວນັທີ 24 ກນັຍາ 2013 

ຄາໍຖະແຫຼງ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍອາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2005; 

- ອີງຕາມ ຜນົການສືບສວນ - ສອບສວນ ຂອງກອງບນັຊາການ ປ ກ ສ ເມອືງຈາໍພອນ ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ ສະບບັ ເລກທີ 173/ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 26 ສງິຫາ 2013 ແລະ ສະບບັເລກ

ທີ 173 /ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 24 ຕລຸາ 2013; 

- ອງີຕາມ ສາໍນວນຄະດອີາຍາ ເລກທີ 16 /ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 2 ກນັຍາ 2013. 
  

ລະຫວາ່ງ 

  ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ….......…........………ໂຈດ 

 ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ ອາຍ ຸ 37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ປດັຈບຸນັຢ  ່    

ໜວ່ຍ 18, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ,  ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.......................ຈາໍເລີຍ 1  

- ຖກືຫາວາ່:  ຄາດຕະກາໍ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທ່ີກກັຕວົ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປ ກ ສ ເມອືງຈາໍພອນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

 ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ປດັຈບຸນັຢ ໜ່ວ່ຍ 3, 

ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ…………...................ຈາໍເລີຍ 2.  

- ຖກືຫາວາ່: ທາໍລາຍຫຼກັຖານ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013;  

- ສະຖານທ່ີກກັຕວົ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປ ກ ສ ເມອືງຈາໍພອນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ.  

 ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ , ອາຍ ຸ27 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ປດັຈບຸນັຢ ່

ໜວ່ຍ 17, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ………..........ຈາໍເລີຍ 3.  

- ຖກືຫາວາ່: ທາໍລາຍຫຼກັຖານ; 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທ່ີກກັຕວົ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປ ກ ສ ເມອືງຈາໍພອນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 
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ເນືອ້ຄະດ ີ

ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8 ໂມງ 00 ນາທີ ທາ້ວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ນາງ 

ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດພ້າກນັຂີ່ ລດົຈກັອອກຈາກ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ຈດຸປະສງົຈະໄປຫາ ທ້າວ ບນຸ

ຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ເ້ປັນພ່ໍ) ຢ ນ່າ, ພໍໄປຮອດຖຽງນາທງັສອງບ່ໍເຫັນພ່ໍຢ ຖ່ຽງນາ ດ ັງ່ນ ັນ້, ທາ້ວ ສີ

ວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ ງພາກນັຊອກຫາພ່ໍຢ ່ບໍລິເວນນາ ຈາກນ ັນ້, 

ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ ງໄດພ້ບົເຫັນພ່ໍທ່ີເສັຍຊີວິດຢ ່ແຄມຕາກາ້ ແລວ້ໄດຮ້ອ້ງໃສນ່າງ ອວ້ນ 

ແສງສະຫວາ່ງ ຜ ເ້ປັນເອືອ້ຍມາເບິ່ ງ, ພໍນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ມາເຖງິກໄໍດເ້ຫັນສະພາບການຕາຍ

ຂອງພ່ໍ ຈາກນ ັນ້, ທງັສອງຈ ່ງໄດຫ້າມເອົາຊາກສບົຂອງພ່ໍຂ ນ້ໄປໄວຢ້ ຖ່ຽງນາ ແລະ ໄດໄ້ປບອກ ອາ້ຍ, 

ເອື້ອຍ, ນອ້ງຢ ່ບາ້ນ ພອ້ມທງັແຈງ້ຄວາມຕ່ໍເຈົ້າໜ້າທ່ີ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ເຈົ້າໜ້າທ່ີຈ ່ ງໄດລ້ງົໄປ

ຊນັນະສ ດຊາກສບົຂອງ ທ້າວ ບຸນຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຊ ່ ງສາມາດສະຫຸຼບໄດວ້າ່ ທ້າວ ບຸນຫຼາຍ 

ແສງສະຫວາ່ງ ເສັຍຊີວິດຍອ້ນຖກືໄຟຟ້າຊອ໋ດຢ ່ຮີມຕາເບື້ອງຂວາ ແລະ ຄາງມຮີອຍໄໝ້, ຢ ່ທາງຫຼງັ 

ແລະ ກ ົນ້ ມຮີອຍໂພງທົ່ວຫຼງັ, ໄດພ້ບົເຫັນຮອ່ງຮອຍການຕ່ໍສ ກ້ນັຢ ່ຕາກາ້ແຄມໜອງນ ໍາ້ ຕາມບດົ

ສະຫຸຼບລາຍງານຜນົກວດກາຊນັນະສ ດຊາກສບົ ຂອງເຈົ້າໜ້າທ່ີກອງເຕັກນກິອາຍາ ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ ສະບບັເລກ ທີ 41/ກຕອ, ລງົວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013.   

ພາຍຫຼງັຮ ຜ້ນົຂອງການຊນັນະສ ດຊາກສບົຂອງເຈົ້າໜ້າທ່ີແລວ້ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຈ ່ ງ

ບອກໃຫ້ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວ່າງ ໄປເອົາອປຸະກອນຊອ໋ດປາຢ ່ຖຽງນາບ່ອນເກີດເຫດເຂ້ົາມາ

ຊຸກເຊື່ ອງໄວຢ້ ່ໃນບາ້ນ ພອ້ມທງັບອກວາ່ຢ່າໃຫໃ້ຜຮ ,້ ຈາກນ ັນ້, ວນັທີ 28 ມງັກອນ 2013 ທ້າວ ສີ

ວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ ງໄປບອກ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ອອກໄປຖຽງນາບອ່ນເກດີເຫດກບັຜ ້ກຽ່ວ, ພໍ

ພວກກຽ່ວໄປຮອດຖຽງນາ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ ງເອົາອປຸະກອນຊອ໋ດປາອອກໃຫ ້ທາ້ວ ສຈີນັ 

ສີວິໄລ. ຈາກນ ັນ້, ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ຈ ່ ງໄດມ້າຍສະກອ໋ດຄຽນສາຍໄຟອອກຈາກຄນັຊອ໋ດເພ່ືອມາ້ງ

ອປຸະກອນດ ັ່ງກາ່ວ ແລ້ວເອົາປາຍຄນັຊອ໋ດທ່ີເປັນເຫັຼກຖິ້ມເຂ້ົາປ່າ, ສວ່ນຄນັຊອ໋ດແມນ່ເຜົາໄຟຖິມ້ຢ ່

ແຄມຖຽງນາ, ສວ່ນໝ້ໍໄຟໄດເ້ອົາເມອືຊຸກເຊື່ ອງໄວຢ້ ເ່ຮອືນຂອງຜ ກ້ຽ່ວ ( ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ )  ເພ່ືອ

ບ່ໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທ່ີກວດກາພບົເຫັນ ແລະ ສງົໃສວາ່ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ເປັນຜ ຄ້າດຕະກາໍ ທ້າວ 

ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ເ້ປັນພ່ໍ ແລະ ເຖົາ້). 

ນອກຈາກນີ້ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ຍງັໄດ້ໃຫ້ການປະຕິເສດວ່າ ຜ ້ກ ່ຽວ ບ່ໍ ເຄີຍມ ີ

ອປຸະກອນຊອ໋ດປາ, ຕ່ໍມາພດັໃຫກ້ານຮບັສາລະພາບວາ່ມອີປຸະກອນຊອ໋ດປາແທ້ ແຕຜ່ ກ້ຽ່ວໄດຂ້າຍໃຫ້

ຄນົຫວຽດນາມໄປແລວ້ໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ແລວ້, ເຈົ້າໜ້າທ່ີຈ ່ ງໄດນ້າໍເອົາຫຼກັຖານ (ໝ້ໍໄຟ 

ແລະ ເຫັຼກຊອ໋ດ) ມາຢັງ້ຢືນ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຈ ່ງຮບັສາລະພາບວາ່ ອປຸະກອນຊອ໋ດປາແມນ່

ຂອງຕນົແທ້, ແຕໄ່ດບ້ອກໃຫທ້້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ເອົາໄປທາໍລາຍຖີມ້ ແລະ ເອົາໄປຊຸກເຊື່ ອງ

ຕາມທ່ີໄດກ້າ່ວມາຂາ້ງເທິງ, ສວ່ນສາເຫດການເສັຍຊີວິດຂອງ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ນ ັນ້ 

ຜ ກ້ຽ່ວບ່ໍຮ ຈ້ກັ. 

ຄາໍເຫັນ 

ຜາ່ນການຄ ົນ້ຄວາ້ບນັດາຂໍມ້  ນຫຼກັຖານ ແລະ ເອກະສານຕາ່ງໆ ທ່ີມຢີ ່ໃນສາໍນວນຄະດຢີ່າງ

ລະອຽດຖີ່ຖວ້ນ, ຮອບດາ້ນ ແລະ ພາວະວໄິສ ແລວ້. 
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ເຫັນວາ່ ມຫຼີກັຖານຮດັກມຸທ່ີໜກັແໜ້ນ ແລະ ພຽງພໍຢ ັງ້ຢືນວາ່ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ (ຈາໍ

ເລີຍ 1) ໄດກ້ະທາໍຜິດທາງອາຍາໃນສະຖານຄາດຕະກາໍ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 88 ຂອງກດົ

ໝາຍອາຍາ, ສວ່ນ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ຈາໍເລີຍ 3) ແລະ ທ້າວ ສຈີນັ ສວີິໄລ (ຈາໍເລີຍ 2) 

ໄດກ້ະຜິດທາງອາຍາໃນສະຖານທາໍລາຍຫຼກັຖານ ຕາມທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍ

ອາຍາ ຢາ່ງແທຈ້ງິ ຊ ່ ງການກະທາໍຂອງພວກຈາໍເລີຍໄດສ້ະແດງອອກຄ:ື 

ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ (ຈາໍເລີຍ 1) ໄດຄ້າດຕະກາໍ ທ້າວ 

ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ້ເສັຍຊີວິດ) ດວ້ຍວິທີການເອົາອປຸະກອນຊອ໋ດປາ ຊອ໋ດ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ 

ແສງສະຫວາ່ງ ຈນົເສັຍຊວີິດຢ ແ່ຄມຕາກາ້ໃກກ້ບັໜອງນ ໍາ້, ການເສັຍຊວີິດຂອງ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງ

ສະຫວາ່ງ ນ ັນ້ເຈົ້າໜ້າທ່ີໄດກ້ວດກາ ແລະ ຊນັນະສ ດແລວ້ເຫັນວາ່ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ 

ເສັຍຊີວິດດວ້ຍການຖກືໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ອປຸະກອນຊອ໋ດປາຊອ໋ດ) ຢ ່ຮີມຕາເບື້ອງຂວາ ແລະ ປາຍຄາງ

ເບື້ອງຂວາຈນົມຮີອຍໄໝ,້ ມຮີອຍໂພງທົ່ວຫຼງັ ຊ ່ ງຮອຍຊອ໋ດມຄີວາມກວ້າງໄລຍະດຽວກນັກບັຄວາມກ້

ວາງຂອງເຫັຼກແງມ່ທ່ີ ທ້າວ ສີຈນັ ສວີິໄລ (ຈາໍເລີຍ 2) ແລະ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະ ຫວາ່ງ (ຈາໍເລີຍ 

3) ໄດເ້ອົາໄປຊຸກເຊື່ ອງໄວຢ້ ່ໃກຕ້ ົນ້ໄມດ້  ່ຢ ່ໃກຖ້ຽງນາ ຕາມບດົບນັທ ກຂອງກາງ ສະບບັລງົວນັທີ 1 

ກມຸພາ 2013. 

ເຫັນຕາມ ບດົສະຫຸຼບລາຍງານຜນົກວດກາຊນັນະສ ດຊາກສບົຄນົຕາຍ ສະບບັລງົວນັທີ 30 

ມງັກອນ 2013 ແລະ ຮ ບຖາ່ຍທ່ີຕດິຂດັມາໃນສາໍນວນຄະດ.ີ 

ເຫັນວາ່ ການທ່ີ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ (ຈາໍເລີຍ 1) ໄດໃ້ຫກ້ານສະບບັລງົວນັທີ 31 ມງັ

ກອນ 2013, ວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013, ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013,  ວນັທີ 11 ກມຸພາ 2013 ແລະ 

ວນັທີ 10 ກລໍະກດົ 2013  ນ ັນ້ ເປັນການກາ່ວອາ້ງທ່ີບ່ໍມເີຫດຜນົ, ເນື່ ອງຈາກວາ່ ການເສັຍຊີວິດ

ຂອງ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ແມນ່ຖກືໄຟຟ້າຊອ໋ດຮີມຕາເບື້ອງຂວາ ແລະ ປາຍຄາງເບື້ອງ

ຂວາຈນົມຮີອຍໄໝ້ ຊ ່ ງມຄີວາມກວ້າງໄລຍະດຽວກນັກບັຄວາມກວ້າງຂອງເຫັຼກແງມ່ທ່ີ ເຈົ້າໜ້າທ່ີໄດ້

ເກບັກາໍມາໄດ.້   

  ເຫັນວາ່ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ (ຈາໍເລີຍ 2) ແລະ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ຈາໍເລີຍ 3) 

ໄດມ້ກີານກະທາໍດວ້ຍວິທີການມາ້ງຄນັຊອ໋ດອອກໄປເຜົາໄຟຖິມ້, ເອົາເຫັຼກແງມ່ຖິມ້ໄວໃ້ກຕ້ ົນ້ໄມດ້ ,່ ໄດ້

ເອົາໝ້ໍໄຟ ແລະ ໝ້ໍເພ່ີມໄຟມາຊຸກເຊື່ ອງໄວໃ້ນເຮືອນຂອງ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ຊ ່ ງພ ດຕິກາໍດ ັ່ງກາ່ວ

ແມນ່ເປັນການກະທາໍທ່ີລະເມດີ ຕ່ໍ ມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ. 

     ເຫັນວາ່ ການກະທາໍຂອງ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ແລະ ທ້າວ ສີວນັ 

ແສງສະຫວາ່ງ (ພວກຈາໍເລີຍ) ເປັນການກະທາໍຜິດທາງອາຍາ ອນັໄດສ້າ້ງຄວາມເສັຍຫາຍແກຊ່ີວິດ

ຂອງບກຸຄນົອື່ ນ. 

     ເຫັນວ່າ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ, ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ແລະ ທ້າວສີວນັ ແສງສະຫວ່າງ 

(ພວກຈາໍເລີຍ) ແມນ່ບກຸຄນົທ່ີມສີະຕິຊາໍປະຊນັຍະສມົບ ນດ,ີ ມອີາຍກຸະສຽນທາງອາຍາແລວ້, ສາມາດ

ຮ ໄ້ດວ້າ່ ການກະທາໍຂອງຕນົນ ັນ້ເປັນການກະທາໍຜິດຕ່ໍກດົໝາຍ, ແຕພ່ວກຈາໍເລີຍຍງັໄດກ້ະທາໍລງົໄປ

ໂດຍເຈດຕະນາ, ບ່ໍເຄົາລບົ ແລະ ປະຕບິດັລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັ. ສະນ ັນ້ ເຫັນຕາມຂໍມ້  ນຫຼກັຖານ

ຕວົຈງິ ຈ ່ ງເຫັນຄວນໃຫ ້ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ (ຈາໍເລີຍ 1) ຕອ້ງໄດຮ້ບັການລງົໂທດທາງອາຍາ 
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ມາດຕາ 88 ວກັ 1 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ, ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ແລະ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ 

(ຈາໍເລີຍ 2 ແລະ 3) ຕອ້ງໄດຮ້ບັການລງົໂທດທາງອາຍາ ຕາມມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ. 

      ເຫັນວາ່ ຜນົເສັຍຫາຍທ່ີເກດີຂ ນ້ໃນຄ ັງ້ງນີ ້ທາງຄອບຄວົ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ້

ເສັຍຊວີດິ) ບ່ໍໄດຮ້ອ້ງຂໍແຕຢ່າ່ງໃດ ຈ ່ງສະເໜີ ໃຫສ້ານພິຈາລະນາຕາມກດົໝາຍ. 

      ເຫັນຕາມ ມາດຕາ 2, 10, 44, 45, ແລະ ມາດຕາ 47 ຂໍ້ 1 ຂອງກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009, ມາດຕາ 41 ຂໍ້ 01, 88 ວກັ 01 ແລະ 

ມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ ແລະ ມາດຕາ 156 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດີ

ອາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012. 

 

ດວ້ຍເຫດນີ ້

      ຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ຈ ່ ງຖະແຫຼງຕ່ໍຄະນະສານອາຍາ 

ຂອງສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເພ່ືອພິຈາລະນາຕາມກດົໝາຍ. 

 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

                                                ທດົສະພນົ ກມຸພນັ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ                                                                               

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ  

ຫອ້ງການ                                                ເລກທີ 286/ອຍກ.ສຂ.ຫກ 

                                                         ວນັທີ 26 ກນັຍາ 2013 

ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ 

                                     

ຮຽນ: ທົ່ານປະທານສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

     ເລ ົ່ ອງ: ນ  າສ ົົ່ງສ  ານວນຄະດອີາຍາ. 

 

- ອງີຕາມ ສ  ານວນຄະດອີາຍາ ເລກທີ 16/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 2 ກນັຍາ 2013. 

ລະຫວົ່າງ 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ …………………… ໂຈດ 

 ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ແລະ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວົ່າງ........ຈ  າເລີຍ 

- ຖ ກຫາວົ່າ: ຄາດຕະກ  າ, ທ  າລາຍຫ ກັຖານ; 

- ຖ ກກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີົ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ. 

 

ລ/ດ ເອກະສານທີົ່ ສ ົົ່ງ ຈ  ານວນ ໝາຍເຫດ 

1 

2 

3 

ຄ  າສ ັົ່ງຟ້ອງ 

ຄ  າຖະແຫ ງ 

ເອກະສານຄບົຊຸດຕາມສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ເລກທີ 31/ອຍກ.ຂ 

II, ລງົວນັທີ 2 ກນັຍາ  2013  

 

  

3 ສະບບັ 

1 ສະບບັ 

ຄບົຊຸດ 

 

 

ຮ ຫວົໜາ້ຫອ້ງການອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

 

                                            ດວງດ ີສມີາລາ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ໃບຕດິຕາມການເດນີສ  ານວນຄະດ ີ
 

ຮຽນ: ທາ່ນປະທານສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

  

ຈາ່ສານຄະນະສານອາຍາ ນ  າສະເໜີສ  ານວນຄະດ ີຂ ັັ້ນຕ ົັ້ນ ຕ ່ ທາ່ນເພ ່ ອມຄີ  າເຫັນ. 

ຄ  າເຫັນຂອງປະທານມອບໃຫັ້ຄະນະສານອາຍາ

............................................................................. 

....................................................................................................................... 

   ວນັທີ 26 ກນັຍາ 2013 

                                                    

                                                      ເຊັນ.............................. 

 

ຄ  າເຫັນຂອງຮອງປະທານ.......................................................................................... 

................................................................................................................................. 

ວນັທີ........../........./20...... 

 

ເຊັນ................................ 

 

ຄ  າເຫັນຂອງຫວົໜັ້າຄະນະສານ................................................................................... 

........................................................ 

 

ວນັທີ............................... 

 

ເຊັນ................................ 

ຄ  າເຫັນຂອງຜ ັ້ຄ ົັ້ນຄັ້ວາ

................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
 

ວນັທີ........./........../20...... 

ເຊັນ..............................
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ                              ເລກທີ 14 /ສປຊ.ສຂ                                             

                                                          ວນັທີ 22 ຕລຸາ 2013                                                            

ຄ  າສ ັັ່ງ 

ໃຫນ້  າເອົາຄະດອີອກມາພິຈາລະນາ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 167

ແລະ 169; 

- ອງີຕາມ ຜນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ຄະດຂີອງຄະນະສານອາຍາ. 

 

ເພ ັ່ ອຮບັປະກນັໃຫ້ການດ  າເນີນການຄ ົນ້ຄວາ້ຄະດີອາຍາປະຕິບດັຖ ກຕອ້ງຕາມມາດຕາ 169   

(ໃໝັ່) ຂອງກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012. 

ປະທານສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ຕກົລງົອອກຄ  າສ ັັ່ງ  

ມາດຕາ 1 ໃຫນ້  າເອົາສ  ານວນຄະດອີາຍາດ ັັ່ງລມຸນີ ້ອອກມາພິຈາລະນາໃນທີັ່ ປະຊຸມສານ ໃນວນັທີ 29   

          ຕລຸາ 2013.  

 ຄະດອີາຍາເລກທີ 66/ຂຕ.ອ, ລງົວນັທີ 26 ກນັຍາ 2013. 

ລະຫວັ່າງ 

    ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ....................................ໂຈດ 

    ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ແລະ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ ..ພວກຈ  າເລີຍ 

  ຖ ກຫາວັ່າ:   ຄາດຕະກ  າ, ທ  າລາຍຫ ກັຖານ. 

ມາດຕາ 2 ໃຫຄ້ະນະສານອາຍາ ກ  ານດົເວລາ, ສະຖານທີັ່ ປະຊຸມສານ, ບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ 

         ທີັ່ ກ ັ່ຽວຂອ້ງ ເພ ັ່ ອເຂ້ົາຮັ່ວມປະຊຸມສານຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

ມາດຕາ 3 ຄ  າສ ັັ່ງສະບບັນີ ້ມຜີນົບງັຄບັປະຕິບດັນບັແຕັ່ວນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

                                                                                                

                                    ຮ. ປະທານສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

 

                                                  ພິມມະສອນ ແສນຮກັ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ                                ເລກທີ 16 /ສປຊ.ສຂ 

                                                          ວນັທີ 22 ຕລຸາ 2013                                                            

ຄ  າສ ັັ່ງ 

ແຕັ່ງຕ ັັ້ງຜ ັ້ພິພາກສາ ແລະ ຈ ັ່າສານເພ ັ່ ອພິຈາລະນາຄະດອີາຍາ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດັ້ວຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ, ມາດຕາ 59 ສະບບັປບັປງຸປີ 2012; 

- ອງີຕາມ ສ  ານວນຄະດອີາຍາເລກທີ 66 /ຂຕ.ອ, ລງົວນັທີ 26 ກນັຍາ 2013; 

- ອງີຕາມ ຜນົຂອງການຄ ົັ້ນຄວັ້າຂອງຄະນະສານອາຍາ ກັ່ຽວກບັຄະດ.ີ 

ລະຫວັ່າງ 

ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ………..............................ໂຈດ

 ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ທັ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ແລະ ທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ......ພວກຈ  າເລີຍ 

- ຖ ກຫາວັ່າ:   ຄາດຕະກ  າ ແລະ ທ  າລາຍຫ ກັຖານ; 

- ຖ ກກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຕວົ: ຄັ້າຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ. 
  

ໂດຍປະຕິບດັຕາມມາດຕາ 59 ຂອງກດົໝາຍວັ່າດັ້ວຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 

2012. 

ປະທານສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຕກົລງົ   
 

ມາດຕາ 1 ເຫັນດແີຕັ່ງຕ ັັ້ງຜ ັ້ພິພາກສາ ແລະ ຈ ັ່າສານ ເພ ັ່ ອພິຈາລະນາຄະດອີາຍາດ ັັ່ງກ ັ່າວ ໃນວນັທີ 29   

         ຕລຸາ 2013 ຊ ັ່ ງມລີາຍຊ ັ່  ດ ັັ່ງນີັ້: 

1. ທັ່ານ ທອງໃບ ໃຈລ  າພນັ   ເປັນປະທານ; 

2. ທັ່ານ ສມົຈດິ ສີຫານ             ເປັນຄະນະ; 

3. ທັ່ານ ນາງ ສາຍໃຈ ບວົຄ  າ  ເປັນຄະນະ; 

4. ທັ່ານ ກ  າໄລ ແກັ້ວຕາ       ຈ ັ່າສານ. 

 

ມາດຕາ 2 ໃຫັ້ຜ ັ້ພິພາກສາ ແລະ ຈ ັ່າສານ ທີັ່ ມລີາຍຊ ັ່ ຂ ັ້າງເທິງນີັ້ ປະສານສມົທບົກບັຄະນະສານອາຍາ,   

         ບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັັ້ງທີັ່ ກ ັ່ຽວຂັ້ອງ ເພ ັ່ ອກ  ານດົເວລາ ແລະ ສະຖານທີັ່ ປະຊຸມສານຕາມ  

         ຄວາມເໝາະສມົ. 
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ມາດຕາ 3 ຄ  າສ ັັ່ງສະບບັນີັ້ ມຜີນົບງັຄບັປະຕິບດັນບັແຕັ່ວນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົັ້ນໄປ. 

                                                                                    

                                          ປະທານສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  

                                                       

      ພິມມະສອນ ແສນຮກັ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ                                                                             

ຄະນະສານ                                                    ເລກທີ 173 /ຂຕ.ອ 

                                                          ວນັທີ 29 ຕລຸາ 2013 

                                                                                                                                                                               

ບດົບນັທຶກປະຊຸມສານ 

ຄະນະສານອາຍາຂອງສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ປະກອບດວ້ຍ: 

ທາ່ນ ທອງໃບ ໃຈລ  າພນັ  ປະທານຄະນະສານ 

ທາ່ນ ສມົຈດິ ສີຫານ           ຄະນະສານ 

ທາ່ນ ນາງ ສາຍໃຈ ບວົຄ  າ        ຄະນະສານ 

ທາ່ນ ກ  າໄລ ແກວ້ຕາ            ຈາ່ສານ 

ທາ່ນ ນາງ ເກດສະຫວນັ ມະນ ີ     ພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ 

ໄດເ້ປີດປະຊຸມສານຂຶນ້ ໃນວນັທີ 29 ຕລຸາ 2013, ເວລາ 10 ໂມງ 00 ນາທີ, ເພ ່ ອ

ພິຈາລະນາຄະດອິາຍາ 

ລະຫວາ່ງ 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.................................ໂຈດ 

ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ...............................................................................ຈ  າເລີຍ 1 

ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ  ……………………….................................................ຈ  າເລີຍ 2 

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ...........................................................................ຈ  າເລີຍ 3 

  ຖ ກຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ, ທ  າລາຍຫ ກັຖານ. 

ຖ ກກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013. 

  ສະຖານທ່ີກກັຕວົ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ. 
 

ຈ  າເລີຍ 1: ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ເປັນພ ່ ເຖົາ້ຂອງຕນົ, ຜາ່ນມາຕນົກບັພ ່ ເຖົາ້ເຄີຍມ ີ

ປາກສຽງກນັມາກອ່ນພ ່ ເຖົາ້ຫາວາ່ຕນົເອງຂີຄ້າ້ນ ແລະ ການແບງ່ປນັມນູມ ຣະດກົກ ບ ່ ສມົເຫດສມົຜນົ, 

ໃນມ ເ້ກດີເຫດຕນົໄດໄ້ປເຮັດວຽກ ຢູໂ່ຮງງານເບຍລາວ, ຈນົຮອດເວລາ 23 ໂມງ 00 ນາທີ, ຕນົໄດ້

ກບັເຂ້ົາມາເຮ ອນແລວ້ນອນຈນົແຈງ້, ກຽ່ວກນັໝ ້ ຊອ໋ດປາ ແມນ່ຂອງຕນົແທ ້ ແຕບ່ ່ ໄດໄ້ປໃຊງ້ານດນົ

ແລວ້, ຕນົໄດເ້ອົາປະມຽ້ນໄວຖ້ຽງນາ ແລວ້ໃນມ ທ່ີ້ເລີກມງຸຄນຸ ຕນົໄດບ້ອກໃຫນ້ອ້ງຊາຍເມຍັຊ ່  ທາ້ວ   

ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ເອົາໝ ້ ຊອ໋ດປາເຂ້ົາມາມຽ້ນບາ້ນ. 
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ພະຍານ: ແມຊ່ ່  ນາງ ໃຈ ຄນູເຮ ອນ ໃນຄ ນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013, ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະ

ອອນ (ລກູເຂຍີ) ຜາ່ນມາແມນ່ເຄຍີມປີາກສຽງກນັບາງຄ ັງ້ຄາວ ຍອ້ນລກູເຂຍີຂີຄ້າ້ນ ແລະ ບ ່ ພ ໃຈໃນ

ການແບງ່ມນູມ ຣະດກົ. 

ພະຍານ: ຊ ່  ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ (ເມຍັທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ) ໃນຄ ນວນັທີ 26 ມງັ

ກອນ 2013, ຜວົຕນົໄດກ້ບັມາແຕເ່ຮັດວຽກ ຢູໂ່ຮງງານເບຍ ເວລາ 23 ໂມງ 00 ນາທີ, ເມ  ່ອມາ

ຮອດກ ໄດເ້ຂ້ົານອນຈນົຮອດແຈງ້. 

ພະຍານ: ຊ ່  ນາງ ອວນ້ ແສງສະຫວາ່ງ ເປັນລກູສາວ ຂອງທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ 

ກຽ່ວກບັ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ແມນ່ເຄຍີມປີາກສຽງກບັພ ່ ບາງຄ ັງ້ຄາວ ຍອ້ນຜູກ້ຽ່ວຂີຄ້າ້ນ ແລະ ບ ່

ພ ໃຈໃນການແບງ່ປນັມນູມ ຣະດກົ. 

 

ດວ້ຍເຫດນີ ້ 

ຈຶ່ງໄດຕ້ດັສນີຕ ່ໜາ້ປະຊາຊນົໃນສະຖານອາຍາເປັນຂ ັນ້ຕ ົນ້, ໂດຍຊອ່ງໜາ້ໂຈດ ແລະ ພວກ

ຈ  າເລີຍ ບອກວາ່: 

........................................................................................................................................

..........................................................................................................................  

 

     ພະຍານ                        ຈ  າເລີຍ                       ຈາ່ສານ 

ນາງ ໃຈ ຄນູເຮ ອນ                  ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ         ກ  າໄລ ແກວ້ຕາ        

ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ             ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ 

ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ             ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ   

 

 

   ຄະນະສານ                                       ພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ 

 

ທອງໃບ ໃຈລ  າພນັ                                  ເກດສະຫວນັ ມະນ ີ

  ສມົຈດິ ສຫີານ         

  ສາຍໃຈ ບວົຄ  າ        
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສານປະຊາຊນົ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ      

ຄະນະສານອາຍາ                              ເລກທີ 173 /ຂຕ.ອ

                                        ວນັທີ 29 ຕລຸາ 2013 

 

ຄ  າຕດັສນີ 

ຄະນະສານອາຍາຂ ັັ້ນຕ ົັ້ນ ຂອງສານປະຊາຊນົ 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຊ ຶ່ ງປະກອບດັ້ວຍ 

 

ທຶ່ານ ທອງໃບ ໃຈລ  າພນັ      ປະທານ 

ທຶ່ານ ສມົຈດິ ສີຫານ                                ຄະນະ 

ທຶ່ານ ນາງ ສາຍໃຈ ບວົຄ  າ        ຄະນະ 

ນ ັຶ່ງພັ້ອມດັ້ວຍ ທຶ່ານ ກ  າໄລ ແກັ້ວຕາ          ຈ ຶ່າສານ 

ຕ  ຶ່ໜັ້າ ທຶ່ານ ນາງ ເກດສະຫວນັ ມະນ ີ          ພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ 

 ໄດັ້ເປີດປະຊຸມຂ ັ້ນວນັທີ 29 ຕລຸາ 2013 ເວລາ 10 ໂມງ 00 ນາທີ,  ຢ ຶ່ທີຶ່ ຫັ້ອງປະຊຸມສານ

ຂອງສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເພ ຶ່ ອພິຈາລະນາຄະດອີາຍາ ເລກທີ 66/ຂຕ.ອ, ລງົວນັ

ທີ 26 ກນັຍາ 2013 

ລະຫວຶ່າງ 

ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ............................ໂຈດ 

 ທັ້າວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ, ອາຍ ຸ 37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບັ້ານຢ ຶ່

ປດັຈບຸນັ ແກັ້ງກອກ, ໜຶ່ວຍ18, ເມ  ອງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ......................ຈ  າເລີຍ 1 

ຖ ກຫາວຶ່າ: ຄາດຕະກ  າ 

ຖ ກກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ສະຖານທີຶ່ ກກັຂງັ: ຄັ້າຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ. 

 ທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ອາຍ ຸ27 ປີ ສນັຊາດລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບັ້ານຢ ຶ່ປດັຈບຸນັ 

ແກັ້ງກອກ,  ໜຶ່ວຍ 17, ເມ  ອງ ຈ  າພອນ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ............................. ຈ  າເລີຍ 2 

  ຖ ກກຶ່າວຫາ: ທ  າລາຍຫ ກັຖານ. 

  ຖ ກກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013. 

  ສະຖານທີຶ່ ກກັຂງັ: ຄັ້າຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງຈ  າພອນ 
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ທັ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບັ້ານຢ ຶ່ປດັຈບຸນັ ແກັ້ງ

ກອກ, ໜຶ່ວຍ 3, ເມ  ອງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ..........................................ຈ  າເລີຍ 3 

ຖ ກຫາວຶ່າ: ທ  າລາຍຫ ກັຖານ. 

ຖ ກກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013. 

ສະຖານທີຶ່ ກກັຂງັ: ຄັ້າຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ. 

 

ສານ 

ໃນນາມ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ; 

ອງີຕາມ ໜັ້າທີຶ່  ແລະ ສິດອ  ານາດ ຂອງສານຕາມກດົໝາຍວຶ່າດັ້ວຍສານປະຊາຊນົ ສະບບັ

ປບັປງຸ ປີ 2009; 

ອງີຕາມ ກດົໝາຍວຶ່າດັ້ວຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012; 

ໄດັ້ແຈ ັ້ງຊ ຶ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງຄະນະສານ, ພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ ແລະ ຈ ຶ່າ

ສານ ແກຶ່ພວກຈ  າເລີຍຊາບແລັ້ວ; 

ໄດັ້ແຈ ັ້ງສດິໃນການຄັ້ານຕວົຄະນະສານໃຫັ້ໂຈດ ແລະ ພວກຈ  າເລີຍຊາບແລັ້ວ; 

ໄດັ້ຟງັຄ  າໃຫັ້ການຂອງພວກຈ  າເລີຍແລັ້ວ; 

ໄດັ້ຟງັຄ  າຖະແຫ ງຂອງຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ແລັ້ວ; 

ໄດັ້ຟງັຄ  າເຫັນເທ ຶ່ ອສດຸທັ້າຍຂອງພວກຈ  າເລີຍແລັ້ວ. 

ເນ ັ້ອຄະດ ີ

ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8 ໂມງ 00 ນາທີ ທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ແລະ 

ນາງ  ອັ້ວນ ແສງສະຫວຶ່າງ ໄດັ້ພາກນັຂີຶ່ ລດົຈກັໄປຫາທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ (ຜ ັ້ເປັນພ ຶ່ ) ຢ ຶ່

ຖຽງນາ, ບັ້ານ ແກັ້ງກອກ ພ ໄປຮອດບ ຶ່ ເຫັນ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ຢ ຶ່ຖຽງນາ ທັ້າວ ສວີນັ 

ແສງສະຫວຶ່າງ   ແລະ ນາງ ອັ້ວນ ແສງສະຫວຶ່າງ ຈ ຶ່ງຊອກຫາ ແລະ ພບົເຫັນ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວຶ່າງ ເສັຍຊວີດິຢ ຶ່ແຄມຕາກັ້າ, ນາງ ອັ້ວນ ແສງສະຫວຶ່າງ ແລະ ທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະ

ຫວຶ່າງ ຈ ຶ່ງຫາມຊາກສບົຂອງທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ຂ ັ້ນໄປໄວັ້ຢ ຶ່ຖຽງນາ ແລະ ໄດັ້ໄປບອກ

ອັ້າຍ, ເອ ັ້ອຍ, ນັ້ອງຢ ຶ່ບັ້ານ ພັ້ອມທງັແຈ ັ້ງຄວາມຢ ຶ່ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ ເຈົັ້າໜັ້າທີຶ່ ຈ ຶ່ງໄດັ້ລງົໄປ

ຊນັນະສ ດຊາກສບົຂອງ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ຈ ຶ່ງສາມາດສະຫ ຸບໄດັ້ວຶ່າ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວຶ່າງ ເສັຍຊວີດິຍັ້ອນຖ ກໄຟຟັ້າຊອ໋ດ ຢ ຶ່ຮມິຕາເບ ັ້ອງຂວາ ແລະ ຄາງມຮີອຍໄໝັ້, ຢ ຶ່ດ ັ້ານຫ ງັ

ມຮີອຍໂປກໂພງທົຶ່ວຫ ງັ ແລະ ກ ົັ້ນ, ມຮີຶ່ອງຮອຍການຕ ຶ່ ສ ັ້ຢ ຶ່ຕາກັ້າແຄມໜອງນ  ັ້າ ຕາມບດົສະຫ ຸບລາຍ

ງານຜນົການຊນັນະສ ດຊາກສບົຄນົຕາຍ ຂອງເຈົັ້າໜັ້າທີຶ່ ກອງເຕັກນກິອາຍາ ສະບບັລງົວນັທີ 30 

ມງັກອນ 2013. ພາຍຫ ງັຮ ັ້ຜ ົນົການຊນັນະສ ດຊາກສບົຂອງເຈົັ້າໜັ້າທີຶ່ ແລັ້ວ ທັ້າວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ 

ຈ ຶ່ງບອກໃຫັ້ ທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ໄປເອົາໝ ັ້ ຊອ໋ດປາຢ ຶ່ຖຽງນາບຶ່ອນເກດີເຫດເຂົັ້າມາຊຸກເຊ ຶ່ ອງ

ໄວັ້ຢ ຶ່ໃນບັ້ານ ພັ້ອມທງັບອກວຶ່າຢຶ່າໃຫັ້ໃຜຮ ັ້ເດ,ີ ຈາກນ ັັ້ນ ທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ຈ ຶ່ງໄປບອກ 

ທັ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ໃຫັ້ອອກໄປຖຽງນາບຶ່ອນເກດີເຫດນ  າທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວຶ່າງ, ພ ພວກກຶ່ຽວໄປ

ຮອດຖຽງນາ ທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ຈ ຶ່ງເອົາໝ ັ້ ຊອ໋ດປາພັ້ອມຄນັຊອ໋ດອອກມາ ແລະ ບອກໃຫັ້ 
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ທັ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ມາຍສະກອ໋ດຄຽນສາຍໄຟອອກຈາກຄນັຊອ໋ດແລັ້ວເອົາໝ ັ້ ໄຟໄປຊຸກເຊ ຶ່ ອງໄວັ້ຢ ຶ່ໃນ

ບັ້ານ, ມາຮອດວນັທີ 28 ມງັກອນ 2013 ທັ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ  ຈ ຶ່ງໄດັ້ມ ັ້າງຄນັຊອ໋ດປາດ ັຶ່ງກ ຶ່າວແລັ້ວ

ເອົາປາຍຊອ໋ດທີຶ່ ເປັນເຫ ັກຖິັ້ມເຂົັ້າປຶ່າ ສຶ່ວນຄນັຊອ໋ດແມ ຶ່ນເຜົາໄຟຖິັ້ມຢ ຶ່ຖຽງນາ ເພ ຶ່ ອບ ຶ່ ໃຫັ້ເຈົັ້າໜັ້າທີຶ່

ກວດກາໄດັ້ ແລະ ສງົໄສວຶ່າ ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ເປັນຜ ັ້ຄາດຕະກ  າ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະ

ຫວຶ່າງ (ຜ ັ້ເປັນພ ຶ່ ເຖົັ້າ).  

 ນອກຈາກນີັ້, ທັ້າວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ ຍງັໄດັ້ໃຫັ້ການປະຕເິສດວຶ່າ ຜ ັ້ກ ຶ່ຽວບ ຶ່ ມໝີ ັ້ ຊອ໋ດປາ 

ເພາະໄດັ້ຂາຍໃຫັ້ຄນົຫວຽດນາມໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ແລັ້ວ ເຈົັ້າໜັ້າທີຶ່ ຈ ຶ່ງນ  າເອົາຫ ກັຖານ (ໝ ັ້

ໄຟ ແລະ ເຫ ັກຊອ໋ດ) ມາຢັັ້ງຢ ນຕ ຶ່  ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ  ຜ ັ້ກ ຶ່ຽວຈ ຶ່ງຮບັສາລະພາບວຶ່າມໝີ ັ້ ຊອ໋ດ

ປາແທັ້ຈງິ ແຕຶ່ໄດັ້ບອກໃຫັ້ ທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ເອົາໄປທ  າລາຍຖິັ້ມ ແລະ ເອົາໄປຊຸກເຊ ຶ່ ອງ

ຕາມທີຶ່ ໄດັ້ກ ຶ່າວມາຂັ້າງເທິງ ສຶ່ວນສາເຫດຂອງການເສັຍຊວີດິຂອງ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ນ ັັ້ນ 

ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ໄດັ້ໃຫັ້ການວຶ່າ ວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 5 ໂມງ 00 ນາທີ ທັ້າວ 

ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ ໄດັ້ຂີຶ່ ລດົຈກັໄປຮບັ ທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ທີຶ່ ສກິອອກຈາກການບວດຢ ຶ່ວດັ 

ສະຄ ນ ແລັ້ວໄປສ ຶ່ຂວນັຢ ຶ່ເຮ ອນຂອງ ນາງ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ບັ້ານ ຕາແຫ ວ ຮອກເວລາ 15 ໂມງ 

00 ນາທີ ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ຈ ຶ່ງກບັມາເຮ ອນແລັ້ວອອກໄປເຮັດວຽກຕ ຶ່ ຢ ຶ່ໂຮງງານເບຍໃນເວລາ 

16 ໂມງ 00 ນາທີ ຫາ ເວລາ 23 ໂມງ 00 ນາທີ ຈ ຶ່ງກບັມານອນຢ ຶ່ເຮ ອນ.   

ວນິດິໃສ 

ຜຶ່ານການຄ ົັ້ນຄວັ້າເອກະສານ ບນັດາຫ ກັຖານຕຶ່າງໆ ທີຶ່ ມຢີ ຶ່ໃນສ  ານວນຄະດ ີແລະ ອງີຕາມຜນົ

ຂອງການໄຕຶ່ສວນໃນທີຶ່ ປະຊຸມສານແລັ້ວ 

ເຫັນວຶ່າ ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ (ໂຈດ) ໄດັ້ສ ັຶ່ງຟັ້ອງ 

ທັ້າວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1) ຂ ັ້ນສານໃນຂ ັ້ຫາ ຄາດຕະກ  າ ແລະ ສ ັຶ່ງຟັ້ອງ ທັ້າວ ສວີນັ 

ແສງສະຫວຶ່າງ (ຈ  າເລີນ 2) ທັ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ (ຈ  າເລີຍ 3) ໃນຂ ັ້ຫາ ທ  າລາຍຫ ກັຖານນ ັັ້ນ ເມ  ຶ່ອ

ຄ ົັ້ນຄວັ້າພິຈາລະນາແລັ້ວເຫັນວຶ່າ ການສ ັຶ່ງຟັ້ອງດ ັຶ່ງກ ຶ່າວມເີຫດຜນົພຽງພ ທາງດັ້ານກດົໝາຍ ເນ ຶ່ ອງຈາກ

ວຶ່າ ມຂີ ັ້ມ  ນຫ ກັຖານທີຶ່ ໜກັແໜັ້ນ ແລະ ຮດັກມຸມາຢັັ້ງຢ ນໃຫັ້ສານເຊ ຶ່ ອຖ ໄດັ້ວຶ່າ ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ 

(ຈ  າເລີຍ 1) ເປັນຄນົຄາດຕະກ  າ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ແລະ ອງີຕາມຜນົການກວດພິສ ດ

ຊາກສບົສະບບັລງົວນັທີ 30 ມງັ ກອນ 2013 ກ ໄດັ້ຢ ັັ້ງຢ ນວຶ່າ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ເສັຍ

ຊວີດິໃນຄ ນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ດັ້ວຍໄຟຟັ້າຊອ໋ດ ຊ ຶ່ ງໃນວນັດ ັຶ່ງກ ຶ່າວນີັ້ ທັ້າວ ວນັດ ີ ຄ  າສະ

ອອນ ບ ຶ່ ສາມາດຢັັ້ງຢ ນບຶ່ອນຢ ຶ່ຂອງຜ ັ້ກ ຶ່ຽວໄດັ້ ແລະ ອງີຕາມຄ  າໃຫັ້ການຂອງນາງ ຕຸັ້ຍ ແສງສະຫວຶ່າງ 

ເມຍັຂອງຜ ັ້ກ ຶ່ຽວ ຄ ັັ້ງວນັທີ 1 ສງິຫາ 2013 ກ ໄດັ້ໃຫັ້ການວຶ່າ ໃນເວລາປະມານ 23 ໂມງ 00 ນາທີ 

ຜວົຂອງລາວກບັມາເຮ ອນ ແລັ້ວກນິເຂົັ້າ  ສຶ່ວນລາວໄດັ້ເຂົັ້ານອນກຶ່ອນ, ໂດຍບ ຶ່ ຮ ັ້ວ ຶ່າ ຜວົເຂົັ້ານອນ

ຕອນໃດ ຕ ຶ່ ນເຊົັ້າມາຈ ຶ່ງເຫັນຜວົນອນຢ ຶ່ທາງຂັ້າງ.  ນອກຈາກນີັ້, ອາວດຸທີຶ່ ໃຊັ້ຄາດຕະກ  າທັ້າວ ບນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວຶ່າງ ກ ແມ ຶ່ນໝ ັ້ ຊອ໋ດປາທີຶ່ ທັ້າວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ ນ  າໃຊັ້ຊອ໋ດປາເປັນປະຈ  າ ແລະ 

ນອກຈາກນີັ້ຜ ັ້ກ ຶ່ຽວກ ມເີຈດຕະນາປກົປິດການກະທ  າຜິດ ໂດຍສະແດງອອກຢ ຶ່ບຶ່ອນວຶ່າ ໃນເບ ັ້ອງຕ ົັ້ນ

ຜ ັ້ກ ຶ່ຽວໄດັ້ໃຫັ້ການປະຕເິສດ ໂດຍອັ້າງວຶ່າໄດັ້ຂາຍໝ ັ້ ຊອ໋ດປາໃຫັ້ຄນົຫວຽດແລັ້ວ ແຕຶ່ພ ເຈົັ້າໜັ້າທີຶ່ ມຫີ ກັ

ຖານມາຢັັ້ງຢ ນຜ ັ້ກ ຶ່ຽວຈ ຶ່ງຍອມຮບັວຶ່າໄດັ້ມໝີ ັ້ ຊອ໋ດປາແທັ້ ແລະ ໄດັ້ບອກໃຫັ້ທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວຶ່າງ
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ເອົາໄປເຊ ຶ່ ອງໄວັ້ ແລະ ອີກປະການໜ ຶ່ ງໃນໄລຍະຜຶ່ານມາໃນເວລາທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ຍງັ

ມຊີວີດິຢ ຶ່ ກ ບ ຶ່ ໄດັ້ຮກັແພງຜ ັ້ກ ຶ່ຽວ ສະແດງອອກຢ ຶ່ບຶ່ອນວຶ່າ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ຮັ້າຍດຶ່າ

ຜ ັ້ກ ຶ່ຽວຕະຫ ອດວຶ່າເປັນຄນົຂີັ້ຄັ້ານ ແລະ ອງີຕາມຄ  າໃຫັ້ການຂອງ ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮ ອນ ເມຍັຂອງທັ້າວ 

ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ຄ ັັ້ງວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013 ໄດັ້ໃຫັ້ການວຶ່າ ໃນການແບຶ່ງປນັມ ນມ ຣະດກົ 

ພວກລ ກສຶ່ວນຫ າຍພ ໃຈ ແຕຶ່ມບີາງຄນົກ ບ ຶ່ ພ ໃຈຕ ຶ່ ການແບຶ່ງປນັ, ນອກຈາກນີັ້  ທັ້າວ ສມົແພງ ແສງ

ສະຫວຶ່າງ ກ ໄດັ້ໃຫັ້ການໃນຄ ັັ້ງວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013 ວຶ່າ ນາງ ຕຸັ້ຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ແລະ ທັ້າວ 

ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ ບ ຶ່ ພ ໃຈຕ ຶ່ ການແບຶ່ງປນັມ ນມ ຣະດກົ ເນ ຶ່ອງຈາກວຶ່າພວກກຶ່ຽວເປັນຜ ັ້ເຮັດນານ  າພ ຶ່ ແມ ຶ່ 

ແລະ ຢາກໄດັ້ຫ າຍກຶ່ວາອັ້າຍເອ ັ້ອຍນັ້ອງທກຸຄນົ. 

ອກີປະການໜ ຶ່ ງໃນທີຶ່ ປະຊຸມສານຄ ັັ້ງວນັທີ 30 ເມສາ 2013 ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮ ອນ (ເມຍັ ທັ້າວ 

ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ), ນາງ ອັ້ວນ ແສງສະຫວຶ່າງ (ລ ກສາວທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ), 

ທັ້າວ ຄ  າດ ີ ແສງສະຫວຶ່າງ (ລ ກຊາຍທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ) ແລະ ນາງ ອາລີ ແສງ

ສະຫວຶ່າງ (ລ ກສາວທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ) ແລະ ນາງ ຕຸັ້ຍ ແສງສະຫວຶ່າງ  (ລ ກສາວ 

ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ) ກ ໄດັ້ໃຫັ້ການຢັັ້ງຢ ນວຶ່າ ຄອບຄວົຂອງທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ  (ຈ  າ

ເລີຍ 1) (ລ ກເຂຍີ)  ມຂີ ັ້ຂດັແຍຶ່ງ ແລະ ມຄີວາມຄຽດແຄັ້ນຕ ຶ່ ກນັ ເພາະພວກກຶ່ຽວບ ຶ່ ພ ໃຈຕ ຶ່ ການ

ແບຶ່ງປນັມ ນມ ຣະດກົ, ຕະຫ ອດເວລາຜຶ່ານມາເຄຍີຜິດຖຽງກນັ ຈາກຄ  າໃຫັ້ການຂອງບນັດາພະຍານ

ດ ັຶ່ງກ ຶ່າວ ສານເຫັນວຶ່າ  ເປັນປດັໃຈ ທີຶ່ ເປັນສາເຫດພາໃຫັ້ ທັ້າວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1) 

ຄາດຕະກ  າ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ.   

ເຫັນວຶ່າ ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ (ໂຈດ) ໄດັ້ສ ັຶ່ງຟັ້ອງ 

ທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວຶ່າງ (ຈ  າເລີຍ 2) ທັ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ (ຈ  າເລີຍ 3) ໃນຂ ັ້ຫາທ  າລາຍຫ ກັຖານ

ນ ັັ້ນ ເມ  ຶ່ອຄ ົັ້ນຄວັ້າພິຈາລະນາແລັ້ວເຫັນວຶ່າ ການສ ັຶ່ງຟັ້ອງດ ັຶ່ງກ ຶ່າວມເີຫດຜນົ, ເນ ຶ່ອງຈາກວຶ່າ ມຂີ ັ້ມ  ນຫ ກັ

ຖານທີຶ່ ໜກັແໜັ້ນ ແລະ ຮດັກມຸມາຢັັ້ງຢ ນໃຫັ້ສານເຊ ຶ່ ອໄດັ້ວຶ່າ ທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວຶ່າງ  ແລະ ສີ

ຈນັ ສວີໄິລ ເປັນຜ ັ້ທ  າລາຍຫ ກັຖານແທັ້ ຄ ການຮຶ່ວມກນັທ  າລາຍໝ ັ້ ຊອ໋ດປາ ແລະ ຄນັຊອ໋ດ ຊ ຶ່ ງ

ສະແດງອອກຢ ຶ່ບຶ່ອນວຶ່າ  ທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫຶ່ວາງ ແລະ ທັ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ກ ຮບັຮ ັ້ຜນົຂອງການ

ຊນັນະສ ດວຶ່າ ພ ຶ່  ແລະ ພ ຶ່ ຕ ັ້ຂອງພວກກຶ່ຽວຕາຍຍັ້ອນຖ ກໄຟຊອ໋ດປາຊອ໋ດ ພວກກຶ່ຽວຈ ຶ່ງຢັ້ານເຈົັ້າໜັ້າທີຶ່

ມາສງົໄສ ທັ້າວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ  ຜ ັ້ເປັນອັ້າຍເຂຍີ ແລະ ນັ້າບຶ່າວເປັນຜ ັ້ຂ ັ້າພ ຶ່  ແລະ ພ ຶ່ ຕ ັ້ຕາຍ, 

ພວກກຶ່ຽວຈ ຶ່ງໄດັ້ຈ  ດຄນັຊອ໋ດປາຂອງ ທັ້າວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ  ຖິັ້ມ ແລະ ໄດັ້ມ ັ້າງເຫ ັກຊອ໋ດທາງ

ປາຍຖິັ້ມເຂົັ້າປຶ່າ ເພ ຶ່ ອຈດຸປະສງົຫ ີກບ ຶ່ ໃຫັ້ເຈົັ້າໜັ້າທີຶ່ ກວດກາໄດັ້ ຕາມຄ  າໃຫັ້ການຂອງ ທັ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວຶ່າງ ສະບບັວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ແລະ ຄ  າໃຫັ້ການ ຂອງ ທັ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ສະບບັ ວນັທີ 

5 ກມຸພາ 2013. 

       ເຫັນວຶ່າ ຜນົເສັຍຫາຍທີຶ່ ເກດີຂ ັ້ນໃນຄ ັັ້ງນີັ້ ທາງຄອບຄວົ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ (ຜ ັ້
ເສັຍຊວີດິ) ບ ຶ່ ໄດັ້ຮ ັ້ອງຂ ແຕຶ່ຢຶ່າງໃດ ຈ ຶ່ງສະເໜີ ໃຫັ້ສານພິຈາລະນາຕາມກດົໝາຍ. 

 ເຫັນຕາມ ກດົໝາຍວຶ່າດັ້ວຍດ  າເນນີຄະດອີາຍາສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 207, 212, 

214 ແລະ 215 , ອງີຕາມກດົໝາຍອາຍາ ສະບບັປບັປງຸປີ 2005 ມາດຕາ 88 ແລະ ມາດຕາ 

167.  
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ດັ້ວຍເຫດນີັ້ 

 ຈ ຶ່ງໄດັ້ຕດັສນີຄະດນີີັ້ຕ ຶ່ໜັ້າປະຊາຊນົໃນສະຖານອາຍາເປັນຂ ັັ້ນຕ ົັ້ນ ໂດຍຊັ້ອງໜັ້າໂຈດ ແລະ 

ພວກຈ  າເລີຍ. 

 ບອກວຶ່າ ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1)  ມຄີວາມຜິດທາງອາຍາ ໃນຂ ັ້ຫາ ຄາດຕະ

ກ  າ ລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບຜ ັ້ກ ຶ່ຽວ 13 ປີ ແລະ ປບັໃໝ 4.000.000 ກບີ, ທັ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວຶ່າງ ແລະ ທັ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ (ຈ  າເລີຍ 2 ແລະ 3) ມຄີວາມຜິດທາງອາຍາໃນຂ ັ້ຫາ ທ  າລາຍ

ຫ ກັຖານ ລງົໂທດຕດັອດິສະລະພາບພວກກຶ່ຽວ 2 ປີ ແລະ ປບັໃໝຜ ັ້ລະ 3.000.000 ກບີ 

 ໄດັ້ບອກໂຈດ ແລະ ພວກຈ  າເລີຍຊາບແລັ້ວ ຖັ້າຝຶ່າຍໃດບ ຶ່ ພ ໃຈຕ ຶ່ ຄ  າຕດັສນີ ສະບບັນີັ້ມສີດິຂ ອ ຸ

ທອນ ຫ   ສະເໜີຄດັຄັ້ານໄດັ້ ພາຍໃນກ  ານດົ 20 ວນັ ນບັແຕຶ່ມ  ັ້ລງົຄ  າຕດັສີນເປັນຕ ົັ້ນໄປ. 

 

 ປະທານຄະນະສານ          ຈ ຶ່າສານ 

 

      ພິມມະສອນ ແສນຮກັ                                       ກ  າໄລ ແກັ້ວຕາ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ສານປາຊາຊນົ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

ຫອ້ງການ             ເລກທີ 395 /ສປຊ.ຫກ 

              ວນັທີ 21 ເມສາ 2014 

ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ 

 

ຮຽນ: ທົ່ານຫວົໜາ້ພະແນກຍຕຸທິ  າ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

           ເລ ົ່ ອງ: ນ  າສ ົົ່ງສ  ານວນຄະດ ີ

 

- ອງີຕາມ ສ  ານວນຄະດອີາຍາ ເລກທີ 66/ຂຕ.ອ, ລງົວນັທີ 26 ກນັຍາ 2013.                                  

ລະຫວົ່າງ: 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ……………………..ໂຈດ 

 ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ………........................................ຜ ຖ້ ກຫາ 

- ຖ ກຫາວົ່າ: ຄາດຕະກ  າ, ທ  າລາຍຫ ກັຖານ; 

- ຖ ກກກັຕວົ, ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013; 

- ສະຖານທີົ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ. 

 

ລ/ດ              ລາຍການເອກະສານ ຈ  ານວນ ໝາຍເຫດ 

 

1 

 

2  

 

ສ  ານວນຄະດ ີເລກທີ 66/ຂຕ.ອ,  ລງົວນັ ທີ 26 

ກນັຍາ 2013;                                    

ຄ  າຕດັສີນ ສະບບັເລກທີ 173/ຂຕ.ອ, ລງົວນັທີ 

29 ຕລຸາ 2013. 

 

 

1 ສ  ານວນ 

 

ເພ ົ່ ອຈດັຕ ັງ້ປະຕຕິາມກດົ

ໝາຍ 

 

 

ຫວົໜາ້ຫອ້ງການສານປະຊາຊນົ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

                                                

                                                        

                                            ວໄິຊ ພອນວນັ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ          

ພະແນກຍຕຸທິາໍ 

ຫອ້ງການການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄາໍຕດັສີນຂອງສານ   ເລກທີ 433/ ຫຈສ.ພຍ.ສຂ  

                                                        ວນັທີ 16 ມຖິນຸາ 2014 
 

ຄາໍສ ັັ່ງປິດສາໍນວນຄະດ ີ
  

- ອງີຕາມ  ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຄາໍຕດັສນີຂອງສານ ສະບບັເລກທີ 04/ພຊ,   

        ລງົວນັທີ 25 ກລໍະກດົ 2008, ມາດຕາ 29; 

- ອງີຕາມ  ຄາໍຕດັສີນສະບບັເລກທີ 173/ຂຕ.ອ, ລງົວນັທີ 29 ຕລຸາ 2013 ຂອງສານປະຊາ  

        ຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ; 

- ອງີຕາມ  ຄາໍແນະນາໍ ສະບບັເລກທີ 050/ກຍ.ກຄສ, ລງົວນັທີ 11 ທນັວາ 2013 ຂອງກມົ

ຄຸມ້ຄອງການປະຕບິດັຄາໍຕດັສນີຂອງສານ.  

ຄະດລີະຫວັ່າງ 

 ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ....................................ໂຈດ 

 ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ , ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ແລະ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ...ພວກຈາໍ

ເລີຍ 

  ຖກືຫາວັ່າ:  ຄາດຕະກາໍ ແລະ ທາໍລາຍຫ ກັຖານ 
  

 ພະແນກຍຕຸທິາໍ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຢັງ້ຢືນວັ່າຄະດເີລືັ່ ອງດ ັັ່ງກ ັ່າວພະນກັງານຈດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັຄາໍຕດັສີນຂອງສານ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສາໍເລັດແລວ້ ຊ ັ່ ງຖວືັ່າຄະດເີລືັ່ ອງນີໄ້ດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້

ປະຕິບດັສາໍເລັດແລວ້.  

ດ ັັ່ງນ ັນ້,  ຈ ັ່ງໄດອ້ອກຄາໍສ ັັ່ງປິດສາໍນວນຄະດເີລືັ່ ອງດ ັັ່ງກ ັ່າວນີຕ້າມຂ ັນ້ຕອນຂອງກດົໝາຍ 

ພອ້ມທງັໄດບ້ນັທ ກເຂ້ົາໂປແກ ມສະຖຕິເິປັນຄະດທີີັ່ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັສາໍເລັດແລວ້ (ຕາມໃບອະນຍຸາດ

ສະບບັເລກທີ 224/ປທສ.ກຕຂ, ລງົວນັທີ 05 ທນັວາ 2011 ຂອງກມົຄຸມ້ຄອງເຕັກໂນໂລຊຂໍີມ້ນູ-

ຂັ່າວສານ).  
         

                               ຫວົໜາ້ຫອ້ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄາໍຕດັສນີຂອງສານ 

        

                              ປະພອນຈດິ ອາໄພ   
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