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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) 
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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  າດບັ

ເອກ

ກະສານ 

1 

ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ປກສ ເມ  ອງ

ຈ  າພອນ - ອງົການໄອຍະ

ການເຂດ 2 

228/ປກສ.ຈພ 8/7/2013  1 2 63 

2 

ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ອງົການໄອ

ຍະການເຂດ 2 - ອງົການ

ໄອຍະການແຂວງ 

273/ອຍກ.ຂ2 12/7/2013  1 1 64 

3 

ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ອງົການໄອ

ຍະການແຂວງ - ອງົການ

ໄອຍະການເຂດ2 

233/ອຍກ.ສຂ 22/7/2013  1 1 74 

4 

ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ອງົການໄອ

ຍະການເຂດ2 - ປກສ 

ເມ  ອງຈ  າພອນ 

304/ອຍກ.ຂ2 24/7/2013  1 1 75 

5 

ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ປກສ ເມ  ອງ

ຈ  າພອນ - ອງົການໄອຍະ

ການເຂດ 2 

245/ປກສ.ຈພ 26/8/2013  1 1 86 

6 

ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ອງົການໄອ

ຍະການເຂດ 2 - ອງົການ

ໄອຍະການແຂວງ 

31/ອຍກ.ຂ2 2/9/2013  1 1 87 

7 ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ອງົການໄອ 286/ອຍກ.ສຂ 26/9/2013  1 1 94 
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ຍະການແຂວງ - ສານ

ແຂວງ 

11 
ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ສານແຂວງ 

- ພະແນກຍຕຸທິ  າແຂວງ 
395/ສປຊ.ຫກ 21/4/2014  1 1 101 

 

                                     ....................., 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 ມາຈາກ 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 9 2 

3 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  27/1/2013 ທ. ສວີນັ 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 ນ.ໃຈ 1 3 5 

6 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  30/1/2013 ນ.ໃສ 1 2 6 

7 

ບດົສະຫ ຼຸບລາຍງານ (ຜນົ

ກວດກາຊນັນະສດູຊາກສບົຄນົ

ຕາຍ) 

 30/1/2013  1 3 7 

8 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  31/1/2013 ທ.ຈອນນີື້ 1 2 8 

9 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  31/1/2013 ທ.ນາດ ີ 1 2 9 
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10 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  31/1/2013 ທ. ສວີນັ 1 2 10 

11 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  31/1/2013 ນ.ອື້ວນ 1 2 11 

12 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  31/1/2013 
ທ.ສມົ

ແພງ 
1 3 12 

13 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  31/1/2013 ທ.ຄ  າດ ີ 1 2 13 

14 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  1/2/2013 
ທ.ໄຊຈ  າ

ພອນ 
1 2 14 

15 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  1/2/2013 ທ.ວນັດ ີ 1 2 15 

16 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  1/2/2013 ທ.ສວີນັ 1 3 16 

17 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  1/2/2013 ນ.ຕຼຸື້ຍ 1 2 17 

18 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  1/2/2013 ທ.ຄ  າດ ີ 1 2 18 

19 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  1/2/2013 
ທ.ສມົ

ພອນ 
1 2 19 

20 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  1/2/2013 ທ.ສຈີນັ 1 2 20 

21 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  1/2/2013 
ທ.ສມົ

ແພງ 
1 2 21 

22 ໃບຕິດຕາມການເຂົື້າເຮັດວຽກ  26/1/2013  1 1 22 

23 ບດົລາຍງານຄະດ ີ
63/

ປກສ.ຈພ 

1/2/2013  1 4 23 

24 ຄ  າສ ັີ່ງກກັຕວົ 
910/

ປກສ.ຈພ 

4/2/2013  1 1 24 

25 ຄ  າສ ັີ່ງກກັຕວົ 
911/

ປກສ.ຈພ 

4/2/2013  1 1 25 

26 ຄ  າສ ັີ່ງກກັຕວົ 
912/

ປກສ.ຈພ 

4/2/2013  1 1 26 
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27 

ຄ  າສ ັີ່ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບ

ສວນ ຂອງ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າ

ພອນ (ໃສີ່ບຼຸກຄນົ) 

1007/

ປກສ.ຈພ 

4/2/2013  1 1 27 

28 

ຄ  າສ ັີ່ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບ

ສວນ ຂອງ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າ

ພອນ (ໃສີ່ບຼຸກຄນົ) 

1008/

ປກສ.ຈພ 
4/2/2013  1 1 28 

29 

 

ຄ  າສ ັີ່ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບ

ສວນ ຂອງ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າ

ພອນ (ໃສີ່ບຼຸກຄນົ) 

1009/

ປກສ.ຈພ 
4/2/2013  1 1 29 

30 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  4/2/2013 ທ.ວນັດ ິ 1 3 30 

31 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  4/2/2013 ນ.ອາລີ 1 2 31 

32 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  4/2/2013 ທ.ສຈີນັ 1 2 32 

33 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  4/2/2013 ທ.ບຼຸນຄ  ື້າ 1 2 33 

34 

ບດົລາຍງານຂ ຄ  າສ ັີ່ງກກັຂງັ

ພາງ 

41/

ປກສ.ຈພ 

4/2/2013  1 5 34 

35 ໃບສະເໜີຂ ຄ  າສ ັີ່ງກກັຂງັພາງ 706/ປກສ 4/2/2013  1 1 35 

36 ໃບສະເໜີຂ ຄ  າສ ັີ່ງກກັຂງັພາງ 707/ປກສ 4/2/2013  1 1 36 

37 ໃບສະເໜີຂ ຄ  າສ ັີ່ງກກັຂງັພາງ 708/ປກສ 4/2/2013  1 1 37 

38 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  5/2/2013 ທ.ວນັດ ີ 1 2 38 

39 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  5/2/2013 ທ.ສຈີນັ 1 2 39 

40 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  5/2/2013 ທ.ຄ  າແພງ 1 3 40 

41 ຄ  າສ ັີ່ງກກັຂງັພາງ 
207/

ອຍກ.ຂ2 

5/2/2013  1 1 41 
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42 ຄ  າສ ັີ່ງກກັຂງັພາງ 
208/

ອຍກ.ຂ2 
5/2/2013  1 1 42 

43 ຄ  າສ ັີ່ງກກັຂງັພາງ 
209/

ອຍກ.ຂ2 
5/2/2013  1 1 43 

44 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  11/2/2013 ທ.ສວີນັ 1 3 44 

45 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  5/2/2013 
ທ.ອານຼຸ

ສດິ 

1 2 45 

46 

ບດົລາຍງານຂ ຕ ີ່ ກ  ານດົເວລາ

ການກກັຂງັພາງ 

50/

ປກສ.ຈພ 
19/4/2013  1 5 46 

47 

ໃບສະເໜີຂ ຕ ີ່ ກ  ານດົເວລາການ

ກກັຂງັພາງ 

721/

ປກສ.ຈພ 
19/4/2013  1 2 47 

48 

ໃບສະເໜີຂ ຕ ີ່ ກ  ານດົເວລາການ

ກກັຂງັພາງ 

722/

ປກສ.ຈພ 
19/4/2013  1 2 48 

49 

ໃບສະເໜີຂ ຕ ີ່ ກ  ານດົເວລາການ

ກກັຂງັພາງ 

723/

ປກສ.ຈພ 
19/4/2013  1 2 49 

50 ຄ  າສ ັີ່ງຕ ີ່ ການກກັຂງັພາງ 
56/

ອຍກ.ຂ2 
22/4/2013  1 1 50 

51 ຄ  າສ ັີ່ງຕ ີ່ ການກກັຂງັພາງ 
57/

ອຍກ.ຂ2 
22/4/2013  1 1 51 

52 ຄ  າສ ັີ່ງຕ ີ່ ການກກັຂງັພາງ 
58/

ອຍກ.ຂ2 
22/4/2013  1 1 52 

53 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  27/5/2013 
ທ.ສມົ

ພອນ 

1 2 53 

54 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  28/5/2013 ທ.ຄ  າດ ີ 1 2 54 
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55 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  28/5/2013 ທ.ເຈ ອງ 1 2 55 

56 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  11/6/2013 ທ.ດາລີ 1 1 57 

57 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  11/6/2013 ນ.ບວົໄລ 1 2 58 

58 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  8/7/2013 ທ.ຄ  າດ ີ 1 1 60 

59 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  10/7/2013 ທ.ສວີນັ 1 1 61 

60 ບດົສະຫ ຼຸບຄະດ ີ
228/

ປກສ.ຈພ 
8/7/2013  1 5 62 

61 

ແຈ ື້ງການ ( ນ  າສ ົີ່ງຜູື້ຖ ກຫາ 

ໄປຍງັຄຼຸມຂງັ ແຂວງ ) 

92/ອຍກ. 

ຂ2 
12/7/2013  1 1 65 

62 

ແຈ ື້ງການ ( ນ  າສ ົີ່ງຜູື້ຖ ກຫາ 

ໄປຍງັຄຼຸມຂງັ ແຂວງ ) 

93/ອຍກ. 

ຂ2 
12/7/2013  1 1 66 

63 

ແຈ ື້ງການ ( ນ  າສ ົີ່ງຜູື້ຖ ກຫາ 

ໄປຍງັຄຼຸມຂງັ ແຂວງ ) 

94/ອຍກ. 

ຂ2 
12/7/2013  1 1 67 

64 ໃບຕິດຕາມສ  ານວນຄະດ ີ    1 2 68 

65 

ບດົສະຫ ຼຸບລາຍງານຜນົຂອງ

ການຄ ົື້ນຄວື້າຄະດ ີ
 18/9/2013  1 5 69 

66 ຄ  າສ ັີ່ງຕ ີ່ ການກກັຂງັພາງ 
631/

ອຍກ.ສຂ 
22/7/2013  1 2 70 

67 ຄ  າສ ັີ່ງຕ ີ່ ການກກັຂງັພາງ 
632/

ອຍກ.ສຂ 
22/7/2013  1 2 71 

68 ຄ  າສ ັີ່ງຕ ີ່ ການກກັຂງັພາງ 
633/

ອຍກ.ສຂ 
22/7/2013  1 2 72 

69 ຄ  າແນະນ  າ ຫວົໜື້າອງົການໄອ 279/ 22/7/2013  1 5 73 
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ຍະການແຂວງ-ເຂດ 2  ອຍກ.ສຂ 

70 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  1/8/2013 ນ.ຕຼຸື້ຍ 
1 2 76 

71 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  1/8/2013 ນ.ອາໄລ 1 2 77 

72 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  9/8/2013 ທ.ສວີນັ 1 2 78 

73 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  14/8/2013 ນ.ນກົໄກີ່ 
1 2 79 

74 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  14/8/2013 ນ.ຄ  າພວງ 1 2 80 

75 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  14/8/2013 ນ.ອື້ວນ 
1 2 81 

76 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  15/8/2013 ນ.ອາລີ 1 2 82 

77 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  22/8/2013 ທ.ວນັດ ີ 1 2 83 

78 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫື້ການ  23/8/2013 ນ.ໃຈ 1 2 84 

79 ບດົລາຍງານຄະດ ີ
173/

ປກສ.ຈພ 
26/8/2013  1 4 85 

80 

ລາຍຊ ີ່ ຜູື້ເຂົື້າຮີ່ວມກອງປະຊຼຸມ

ຜີ່ານຄະດ ີ
 20/9/2013  1 1 88 

81 

ບດົບນັທຶກກອງປະຊຼຸມວຊິາ

ກອນ (ອງົການໄອຍະການ

ແຂວງ) 

 07/

ອຍກ.ສຂ 
20/9/2013  1 5 89 

82 ຄ  າສ ັີ່ງຟື້ອງຜູື້ຖ ກຫາຂ ື້ນສານ 
387/

ອຍກ.ສຂ 
24/9/2013  1 2 90 

83 ຄ  າສ ັີ່ງຟື້ອງຜູື້ຖ ກຫາຂ ື້ນສານ 
388/

ອຍກ.ສຂ 
24/9/2013  1 2 91 

84 ຄ  າສ ັີ່ງຟື້ອງຜູື້ຖ ກຫາຂ ື້ນສານ 
389/

ອຍກ.ສຂ 
24/9/2013  1 2 92 
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85 

ຄ  າຖະແຫ ງຂອງຫວົໜື້າ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

220/

ອຍກ.ສຂ 
24/9/2013  1 6 93 

 

                                   ....................., 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 ໝາຍຮຽກ 

04/

ປກສ.ຈພ 

10/6/2013 
 1 1 56 

2 ໃບມອບສນັທະ  5/7/2013  1 1 59 

3 
ໃບຕິດຕາມສ  ານວນຄະດຂີອງ

ສານຂ ັື້ນຕ ົື້ນ 
 26/9/2013  1 1 95 

4 
ຄ  າສ ັັ່ງໃຫື້ນ  າເອົາຄະດອີອກ

ມາພິຈາລະນາ 

14/

ສປຊ.ສຂ 
22/10/2013  1 1 96 

5 
ຄ  າສ ັັ່ງແຕັ່ງຕ ັື້ງຜ ື້ພິພາກສາ 

ແລະ ຈ ັ່າສານ 

16/

ສປຊ.ສຂ 
22/10/2013  1 1 97 

6 ບດົບນັທຶກປະຊຸມສານ 
 173/

ຂຕ.ອ 
29/10/2013  1 2 98 

7 
ຄ  າຕດັສີນຄະດອີາຍາຂ ັື້ນຕ ົື້ນ 

ຂອງສານ 

 173/

ຂຕ.ອ 
29/10/2013  1 5 99 

 

                                                                                 ....................., 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 ດເຫດການ 27/1/2013 ເຈົູ້າໜູ້າທີື່  ເມ  ອງ ຈ  າພອນ 9

3 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ
27/1/2013 11:37 1

ທື່ານ ໂນສະຫວນັ ກິື່ ງແກູ້ວ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບ

ສວນ ປກສ ເມ  ອງຈ  າພອນ
2

4
ຄ  າສ ັື່ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບສວນ ຂອງ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ (ໃສື່ເຫດການ)
 

27/1/2013 

(01/ປກສ)
14:00

ທື່ານ ບນຸໄມ ສີສກຸ ຫວົໜູ້າກອງບນັຊາການ 

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 ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
3

6 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ນາງ ໃສ 

ແຈ ື່ມ ແຈ ູ້ງ
30/1/2013 13:30 1

ທື່ານ ພ ເຂົາ ແສງທອງ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ. ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

7
ບດົສະຫ ຸບລາຍງານ (ຜນົກວດກາຊນັນະສ ດ

ຊາກສບົຄນົຕາຍ)
30/1/2013 

ທື່ານ ສະໝອມ ທິບພະພອນ ກອງເຕັກນກິ

ຄະດອີາຍາ
3

8 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ຈອນນີູ້ 

ແສງສະຫວື່າງ
31/1/2013 9:00 1

ທື່ານ ສີໄພ ອະພິສິດ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

9 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ນາດ ີ

ມໄີຊ
31/1/2013 10:20 1

ທື່ານ ພ ເຂົາ ແສງທອງ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

10 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສວີນັ 

ແສງສະຫວື່າງ
31/1/2013 11:30 2

ທື່ານ ສີໄພ ອະພິສິດ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

11 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ນາງ ອູ້ວນ 

ແສງສະຫວື່າງ
31/1/2013 11:30 1

ທື່ານ ພ ເຂົາ ແສງທອງ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

12 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສມົແພງ 

ແສງສະຫວື່າງ
31/1/2013 14:00 1

ທື່ານ ຈນັໄລ ດວງນູ້ອຍ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
3

13 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ຄ  າດ ີ

ດ  າດີ
31/1/2013 16:25 1

ທື່ານ ພ ເຂົາ ແສງທອງ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

14 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທ.ໄຊ ຈ  າພອນ ວ ິ

ຫານ
02-01-13 10:40 1

ທື່ານ ຂນັທະລີ ສີງາມ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

15 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ
02-01-13 11:15 1

ທື່ານ ສີໄພ ອະພິສິດ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

16 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສວີນັ 

ແສງສະຫວື່າງ
02-01-13 13:30 3

ທື່ານ ພ ເຂົາ ແສງທອງ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
3

17 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ນາງ ຕຸູ້ຍ 

ແສງສະຫວື່າງ
02-01-13 14:35 3

ທື່ານ ແກູ້ວອດຸມົ ດວງໃຈ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ

 ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

18 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ຄ  າດ ີແສງ

ສະຫວື່າງ
02-01-13 16:41 1

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

ບນັຊີເອກະສານ (ຕາຕະລາງທີ 1)
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19 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສມົພອນ 

ອື່ອນແກູ້ວ
02-01-13 18:00 1

ທື່ານ ແກູ້ວອດຸມົ ດວງໃຈ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ

 ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

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

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

21 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສມົແພງ 

ແສງສະຫວື່າງ
02-01-13 19:00 2

ທື່ານ ໂນສະຫວນັ ກີື່ ງແກູ້ວ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບ

ສວນ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

22 ໃບຕດິຕາມການເຂົູ້າເຮັດວຽກ
ທູ້າວ ວນັດ ີຄ  າ

ສະອອນ
26/1/2013 ບ ລິສດັ ເບຍລາວ 1

23 ບດົລາຍງານຄະດີ
1/2/2013 

(63/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ບນຸໄມສີສກຸ ຮອງຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ 

ຈ  າພອນ
4

24 ຄ  າສ ັື່ງກກັຕວົ
ທູ້າວ ວນັດ ີຄ  າ

ສະອອນ

4/2/2013 

(910/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ວໄິລພອນ ອານ ຸຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ 

ຈ  າພອນ
1

25 ຄ  າສ ັື່ງກກັຕວົ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

4/2/2013 

(911/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ວໄິລພອນ ອານ ຸຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ 

ຈ  າພອນ
1

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

(912/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ວໄິລພອນ ອານ ຸຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ 

ຈ  າພອນ
1

27 ຄ  າສ ັື່ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບສວນ
ທູ້າວ ວນັດ ີຄ  າ

ສະອອນ

4/2/2013 

(1007/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ວໄິລພອນ ອານ ຸຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ 

ຈ  າພອນ
1

28 ຄ  າສ ັື່ງເປີດການສ ບສວນ-ສອບສວນ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

4/2/2013 

(1008/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ວໄິລພອນ ອານ ຸຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ 

ຈ  າພອນ
1

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

(1009/ປກສ)

ທື່ານ ວໄິລພອນ ອານ ຸຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ 

ຈ  າພອນ
1

30 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ
02-04-13 10:00 4

ທື່ານ ແກູ້ວອດຸມົ ດວງໃຈ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ

 ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
3

31 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ນາງ ອາລີ ແສງ

ສະຫວື່າງ
02-04-13 15:00 1

ທື່ານ ສີໄພ ອະພິສິດ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

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

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

33 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ ທູ້າວ ບນຸຄ  ູ້າ ພ ຄ  າ 02-04-13 16:00
ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

34 ບດົລາຍງານຂ ຄ  າສ ັື່ງກກັຂງັພາງ
4/2/2013 

(41/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ວໄິລພອນ ອານ ຸຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ 

ຈ  າພອນ
5

35 ໃບສະເໜີຂ ຄ  າສ ັື່ງກກັຂງັພາງ
ທູ້າວ ວນັດ ີຄ  າ

ສະອອນ

4/2/2013 

(706/ປກສ)

ທື່ານ ວໄິລພອນ ອານ ຸຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ 

ຈ  າພອນ
1

36 ໃບສະເໜີຂ ຄ  າສ ັື່ງກກັຂງັພາງ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

4/2/2013 

(707/ປກສ)

ທື່ານ ວໄິລພອນ ອານ ຸຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ 

ຈ  າພອນ
1

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

(708/ປກສ)

ທື່ານ ວໄິລພອນ ອານ ຸຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ 

ຈ  າພອນ
1
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38 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ວນັດ ີຄ  າ

ສະອອນ
02-05-13 11:00 2

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

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

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

40 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ຄ  າແພງ 

ສວີໄິລ
02-05-13 15:20 1

ທື່ານ ວນັດ ີວາຍລີຸ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ ປກສ

 ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
3

41 ຄ  າສ ັື່ງກກັຂງັພາງ
ທູ້າວ ວນັດ ີຄ  າ

ສະອອນ

5/2/2013 

(207/ອຍກ.3)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1

42 ຄ  າສ ັື່ງກກັຂງັພາງ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

5/2/2013 

(208/ອຍກ.3)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1

43 ຄ  າສ ັື່ງກກັຂງັພາງ ທູ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ
5/2/2013 

(209/ອຍກ.3)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1

44 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ
02-11-13 10:00 5

ທື່ານ ວນັດ ີວາຍລີຸ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ ປກສ

 ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
3

45 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ອານສຸດິ 

ໄຊຍະ
02-12-13 9:11 1

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

46 ບດົລາຍງານຂ ຕ ື່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງ
19/4/2013 

(50/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ວນັນາລີ ສາລີ ຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າ

ພອນ
5

47 ໃບສະເໜີຂ ຕ ື່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງ
ທູ້າວ ວນັດ ີຄ  າ

ສະອອນ

19/4/2013 

(721/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ວນັນາລີ ສາລີ ຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າ

ພອນ
2

48 ໃບສະເໜີຂ ຕ ື່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

19/4/2013 

(722/ປຫຊຟ)

ທື່ານ ວນັນາລີ ສາລີ ຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າ

ພອນ
2

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

(723/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ວນັນາລີ ສາລີ ຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າ

ພອນ
2

50 ຄ  າສ ັື່ງຕ ື່ ການກນັຂງັພາງ
ທູ້າວ ວນັດ ີຄ  າ

ສະອອນ

22/4/2013 

(56/ອກຍ.ຂ2)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1

51 ຄ  າສ ັື່ງຕ ື່ ການກນັຂງັພາງ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

22/4/2013 

(57/ອກຍ.ຂ2)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1

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

(58/ອກຍ.ຂ2)

ທື່ານ ແສງຈນັ ແສງເດ ອນ ຫວົໜູ້າອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2
1

53 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສມົພອນ 

ອື່ອນແກູ້ວ
27/5/2013 10:30 2

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

54 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ຄ  າດ ີ

ສບີນຸມ ີ
28/5/2013 14:00 1

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

55 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ ທູ້າວ ເຈ ອງ ດາລາ 06-10-13 9:10 1
ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

56 ໝາຍຮຽກ
ທູ້າວ ດາລີ 

ສວີນັ

10/6/2013 

(04/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1
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57 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ດາລີ 

ສວີນັ
06-11-13 17:30 1

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

58 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ນາງ ບວົໄລ ຄ  າ

ແກູ້ວ
07-03-13 9:30 1

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

59 ໃບມອບສນັທະ
ນາງ ຕຸູ້ຍ ແສງ

ສະຫວື່າງ
07-05-13 1

60 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ຄ  າດ ີແສງ

ສະຫວື່າງ
07-08-13 9:00 2

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

61 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ
07-10-13 11:00 6

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
1

62 ບດົສະຫ  ບຄະດ ີ( ຫາໄອຍະການເຂດ  )
8/7/2013 

(228/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ວນັນາລີ ສາລີ ຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າ

ພອນ
5

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

(228/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ວນັນາລີ ສາລີ ຫວົໜູ້າ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າ

ພອນ
2

64

ສະໂນດນ  າສ ົື່ງ ( ໄອຍະການເຂດ 2 ສ ົື່ງ

ສ  ານວນຄະດຫີາ ໄອຍະການ ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ )

12/7/2013 

(273/ອຍກ. ຂ3)

ທື່ານ ວາລີນາ ນາວາ  ຮ ຫວົໜູ້າອງົການໄອ

ຍະການ ເຂດ 2
1

65
ແຈ ູ້ງການ ( ນ  າສ ົື່ງຜ ູ້ຖ ກຫາ ໄປຍງັຄມຸຂງັ 

ແຂວງ )

ທູ້າວ ວນັດ ີຄ  າ

ສະອອນ

12/7/2013 

(92/ອຍກ. ຂ2)

ທື່ານ ວາລີນາ ນາວາ  ຮ ຫວົໜູ້າອງົການໄອ

ຍະການ ເຂດ 2
1

66
ແຈ ູ້ງການ ( ນ  າສ ົື່ງຜ ູ້ຖ ກຫາ ໄປຍງັຄມຸຂງັ 

ແຂວງ )

ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

12/7/2013 

(93/ອຍກ. ຂ2)

ທື່ານ ວາລີນາ ນາວາ  ຮ ຫວົໜູ້າອງົການໄອ

ຍະການ ເຂດ 2
1

67
ແຈ ູ້ງການ ( ນ  າສ ົື່ງຜ ູ້ຖ ກຫາ ໄປຍງັຄມຸຂງັ 

ແຂວງ )
ທູ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ

12/7/2013 

(94/ອຍກ. ຂ2)

ທື່ານ ວາລີນາ ນາວາ  ຮ ຫວົໜູ້າອງົການໄອ

ຍະການ ເຂດ 2
1

68 ໃບຕດິຕາມສ  ານວນຄະດີ 2

69 ບດົລາຍງານຄະດີ
19/7/2013 

(27/ອຍກ.ສຂ)

ທື່ານ ຈດິຕະວງົ ໄຊສງົຄາມ ພະນກັງານໄອຍະ

ການ (ຜ ູ້ຄ ົູ້ນຄວູ້າຄະດ)ີ
5

70 ຄ  າສ ັື່ງຕ ື່ ກກັຂງັພາງ (ຄ ັູ້ງທີ 2)
ທູ້າວ ວນັດ ີຄ  າ

ສະອອນ

22/7/2013 631/

ອຍກ.ສຂ

ທື່ານ ທດົສະພນົ ກມຸພນັ ຫວົໜູ້າ ອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
2

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

ສະຫວື່າງ

22/7/2013 632/

ອຍກ.ສຂ

ທື່ານ ທດົສະພນົ ກມຸພນັ ຫວົໜູ້າ ອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
2

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

ອຍກ.ສຂ

ທື່ານ ທດົສະພນົ ກມຸພນັ ຫວົໜູ້າ ອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
2

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

(279/ອຍກ.ສຂ)

ທື່ານ ທດົສະພນົ ກມຸພນັ ຫວົໜູ້າ ອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
5

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

(233/ອຍກ.ສຂ)

ທື່ານ ລ  າພຽງ ລຽງພະຈນັ ຫວົໜູ້າ ອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
1

75 ສະໂນດນ  າສ ົື່ງ
24/7/2013 

(304/ອຍກ.ຂ2)

ທື່ານ ວາລີນາ ນາວາ  ຮ ຫວົໜູ້າອງົການໄອ

ຍະການ ເຂດ 2
1
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76 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ນາງ ຕຸູ້ຍ ແສງ

ສະຫວື່າງ
08-01-13 10:00 2

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

77 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ນາງ ອາໄລ ໄຊ

ວຫິານ
08-05-13 11:00 1

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

78 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ
08-09-13 9:00 7

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

79 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ ນາງ ນກົໄກື່ ຄ  າມ ີ 14/8/2013 10:30 1
ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

80 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ນາງ ຄ  າພວງ 

ແສງສະຫວື່າງ
14/8/2013 11:00 1

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

81 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ນາງ ອູ້ວນ ແສງ

ສະຫວື່າງ
14/8/2013 12:00 2

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

82 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ນາງ ອາລີ ແສງ

ສະຫວື່າງ
15/8/2013 9:00 2

ທື່ານ ຕຸູ້ຍ ແສງເມ  ອງ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

83 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ທູ້າວ ວນັດ ີຄ  າ

ສະອອນ
22/8/2013 10:30 3

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

84 ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫູ້ການ
ນາງ ໃຈ 

ຄ ນເຮ ອນ
23/8/2013 9:30 2

ທື່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ເຈົູ້າໜູ້າທີື່ ສອບສວນ 

ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ
2

85 ບດົລາຍງານຄະດ ີ( ຫາໄອຍະການເຂດ 2 )
26/8/2013 

(173/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ວາລີນາ ນາວາ  ຮ ຫວົໜູ້າອງົການໄອ

ຍະການ ເຂດ 2
5

86 ສະໂນດນ  າສ ົື່ງ ( ຫາໄອຍະການເຂດ 2 )
26/8/2013 

(245/ປກສ.ຈພ)

ທື່ານ ວາລີນາ ນາວາ  ຮ ຫວົໜູ້າອງົການໄອ

ຍະການ ເຂດ 3
1

87 ສະໂນດນ  າສ ົື່ງ ( ຫາໄອຍະການ ນວ )
2/9/2013 

(31/ອຍກ.ຂ2)

ທື່ານ ວາລີນາ ນາວາ  ຮ ຫວົໜູ້າອງົການໄອ

ຍະການ ເຂດ 4
1

88 ລາຍຊ ື່ ຜ ູ້ເຂົູ້າຮື່ວມກອງປະຊຸມຜື່ານຄະດີ 20/9/2013

ຫວົໜູ້າ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ພະນກັງານວຊິາການ 

13 ຄນົ

1

89 ບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມ
20/9/2013 

(07/ອຍກ.ສຂ)

ຫວົໜູ້າ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ພະນກັງານວຊິາການ 

13 ຄນົ

5

90 ຄ  າສ ັື່ງຟູ້ອງຜ ູ້ຖ ກຫາຂ ູ້ນສານ
ທູ້າວ ວນັດ ີຄ  າ

ສະອອນ

24/9/2013 

(387/ອຍກ.ສຂ)

ທື່ານ ດວງດ ີສີມາລາ ຮ ຫວົໜູ້າ ອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
2

91 ຄ  າສ ັື່ງຟູ້ອງຜ ູ້ຖ ກຫາຂ ູ້ນສານ
ທູ້າວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ

24/9/2013 

(388/ອຍກ.ສຂ)

ທື່ານ ດວງດ ີສີມາລາ ຮ ຫວົໜູ້າ ອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
2

92 ຄ  າສ ັື່ງຟູ້ອງຜ ູ້ຖ ກຫາຂ ູ້ນສານ ທູ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ
24/9/2013 

(389/ອຍກ.ສຂ)

ທື່ານ ດວງດ ີສີມາລາ ຮ ຫວົໜູ້າ ອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
2

93
ຄ  າຖະແຫ ງຂອງຫວົໜູ້າອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ

24/9/2013 

(220/ອຍກ.ສຂ)

ທື່ານ ດວງດ ີສີມາລາ ຮ ຫວົໜູ້າ ອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
6

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

(286/ອຍກ.ສຂ)

ທື່ານ ລ  າພຽງ ລຽງພະຈນັ ຫວົໜູ້າ ອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
1
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95 ໃບຕດິຕາມສ  ານວນຄະດຂີອງສານຂ ັູ້ນຕ ົູ້ນ 26/9/2013

96 ຄ  າສ ັື່ງໃຫູ້ນ  າເອົາຄະດອີອກມາພິຈາລະນາ
22/10/2013 

(14/ສປຊ.ສຂ)

ທື່ານ ພິມະສອນ ແສນຮກັ ຮອງປະທານສານ 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
1

97 ຄ  າສ ັື່ງແຕື່ງຕ ັູ້ງຜ ື່ພິພາກສາ ແລະຈ ື່າສານ
22/10/2013 

(16/ສປຊ.ສຂ)

ທື່ານ ພິມະສອນ ແສນຮກັ ຮອງປະທານສານ 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
1

98 ບດົບນັທຶກປະຊຸມສານ
29/10/2013 

(173/ຂຕ.ອ)

ທື່ານ ນາງ ກ  າໄລ ແກູ້ວຕາ ຈ ື່າສານ ສານ

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ
2

99 ຄ  າຕດັສນີຄະດອີາຍາຂ ັູ້ນຕ ົູ້ນ ຂອງສານປະຊາຊນົ
29/10/2013 

(173/ຂຕ.ອ)

ທື່ານ ທອງໃບ ໃຈລ  າພນັ ປະທານສານ ແຂວງ

 ສະຫວນັນະເຂດ
6

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

(395/ສປຊ.ຕກ.ຫກ)

ທື່ານ ວໄິຊ ພອນວນັ ຫວົໜູ້າຫູ້ອງການ ສານ

ປະຊາຊນົພາກກໃຕ
1

101 ຄ ຳສ ັ່ ງປິດສ ຳນວນຄະດີ
15/6/2014 
(433/ຫຈພ.ພຍ.ສຂ)

ທັ່ ຳນ ປະພອນຈດິ ອຳໄພ ຫວົໜຳ້ຫອ້ງກຳນຈ ດຕ ງ້
ປະຕບິ ດຄ ຳຕ ດສນິຂອງສຳນ

1
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ 

ພະແນກຕ  າຫຼວດ 

 

ບດົບນັທຶກແຈງ້ຄວາມ 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ 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 ສຶບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢູ່ ກອງບນັຊາ

ການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ພອ້ມດວ້ຍ ທາ່ນ ສໄີພ ອະພິສດິ, ຊ ັນ້ ຮອ້ຍ

ໂທ, ໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ ສຶບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢູ ່ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

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

ລາວ, ສນັຊາດ ລາວ, ຊນົເຜ່ົາ ຜູໄ້ທ, ສາສະໜາ ພດຸ, ລະດບັວດັທະນະທ  າ ມ 1, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ 

ແກ້ງກອກ , ໜ່ວຍ 17,ເມ ືອງ ຈ  າພອນ , ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ , ຖືບດັປະຈ  າຕວົເລກທີ 

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

ເນືອ້ໃນການແຈງ້ຄວາມມຄີ:ື 

ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 9 ໂມງ 00 ນາທີ, ເຈົ້າໜ້າທ່ີພະແນກຕ  າຫຼວດກອງບນັຊາ

ການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໄດຮ້ບັແຈງ້ຄວາມຈາກ ທ້າວ ສີວນັ ແສງ

ສະຫວາ່ງ ຊຶ່ ງມເີນືອ້ໃນວາ່ ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8 ໂມງ 00 ນາທີ ຜູກ້ຽ່ວໄດອ້ອກໄປ

ນາຫາພ ່  ໂດຍຂີ່ ລດົຈກັອອກໄປກບັເອື້ອຍຊື່ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ເມ ື່ອໄປຮອດຖຽງນາບ ່ ພບົພ ່  

ຈຶ່ ງໄດພ້າກນັຊອກຫາ ຈຶ່ ງເຫັນພ ່ ນອນຢູ່ຕາກາ້ ໃນເວລາ 8 ໂມງ 30 ນາທີ, ເບື້ອງຕ ົນ້ຄິດວ່າພ ່

ນອນຫ້ີຼນຈຶ່ງຍາ່ງໄປເບິ່ ງແລວ້ເອີນ້ໃສພ່ ່ ວາ່ ລກຸແມເ້ຈົາ້ນອນຫຍງັຢູຫ່ ັນ້ແລວ້ໄດເ້ຂ້ົາໄປຍູໂ້ຕພ ່ ປະກດົວາ່ 

ຕວົຂອງພ ່ ແຂງແລວ້ຈຶ່ ງຊາບວາ່ພ ່ ຕາຍ ແລວ້ຈຶ່ ງເອີ້ນໃສ ່ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ຢູ່ຖຽງນາວາ່ 
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ເອື້ອຍ ອວ້ນ ພ ່ ຕາຍແລວ້. ຈາກນ ັນ້, ກ ພາກນັຫາມເອົາຊາກສບົພ ່ ຂຶນ້ຖຽງນາ, ຜູກ້ຽ່ວຈຶ່ ງຂີ່ ລດົເຂ້ົາໄປ

ໃນບາ້ນແລວ້ບອກແມ,່ ເອືອ້ຍ ແລະ ອາ້ຍ ໄປເບິ່ ງພ ່ ຢູນ່າ. 

ຈດຸປະສງົໃນການມາແຈງ້ຄວາມໃນຄ ັງ້ນີ ້ແມນ່ຢາກໃຫເ້ຈົ້າໜາ້ທ່ີໄປກວດກາຊນັນະສດູເບິ່ ງສາເຫດ

ໃນການເສັຍຊີວິດຂອງພ ່ ຂາ້ພະເຈົ້າ ເພາະວາ່ຕາມຮາ່ງກາຍຂອງພ ່ ນ ັນ້ ເຫັນວາ່ມຮີອ່ງຮອຍ ແລະ 

ບາດແຜຖກືໄຟຊອ໋ດ. 

 ການແຈງ້ຄວາມໄດສ້ິ້ນສຸດລງົເວລາ 9ໂມງ 35 ນາທີ, ຂອງວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 

ຂາ້ພະເຈົ້າຜູ ້ມາແຈງ້ຄວາມຂ ຢ ັງ້ຢືນ ແລະ ຮບັປະກນັຕ ່ ເຈົ້າໜາ້ທ່ີວາ່ ທກຸໆຂ ຄ້ວາມທ່ີໄດແ້ຈງ້ມາຂາ້ງ

ເທິງນ ັນ້ລວ້ນແຕມ່ມີນູຄວາມຈງິທກຸຢາ່ງ, ຖາ້ຫາກແຈງ້ຄວາມເທັດຂາ້ພະເຈົາ້ຈະຂ ຮບັຜິດຊອບຕ ່ໜາ້ກດົ

ໝາຍ ແຫງ່ ສ ປປ ລາວ. 

ບດົບນັທຶກການແຈງ້ຄວາມສະບບັນີ,້ ໄດອ້າ່ນໃຫຜູ້ທ່ີ້ມາແຈງ້ຄວາມຟງັ ແລະ ຮບັຊາບແລວ້ເຫັນ 

ວາ່ມເີນືອ້ໃນຖກືຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັການແຈງ້ຄວາມຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທກຸປະການແລວ້.  

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງພອ້ມກນັລງົລາຍເຊັນໄວ ້ເພ່ືອເປັນຫຼກັຖານຕ ່ ໄປ. 

 

    ຫວົໜາ້ຈປຸະຈ  າການ   ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ     ຜູບ້ນັທຶກ ແລະ ຮບັແຈງ້ຄວາມ    ຜູແ້ຈງ້ຄວາມ 

 

   ພເູຂົາ ແສງທອງ    ສໄີພ ອະພິສດິ     ນາໄຊ  ໄຊເສດຖາ     ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ       
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ສາທລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 

ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ ຄະດອີາຍາ   

ພະແນກເຕັກນກິອາຍາ 

ບດົບນັທຶກ 

ການຊນັນະສດູສະຖານທີີ່ ເກດີເຫດ ແລະ ຊາກສບົ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວີ່າດວ້ຍການດ  າເນນີອາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012, ມາດຕາ 132;  

- ອງີຕາມ ບດົບນັທຶກການແຈງ້ຄວາມ ສະບບັ ລງົວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013; 

- ອີງຕາມ ໃບແຕີ່ງຕ ັງ້ຂອງຫວົໜ້າພະແນກ ສືບສວນ-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 ເຈົ້າໜ້າສືບສວນ-ສອບສວນ 

ໄດຮ້ບັການແຈງ້ຄວາມຈາກ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ ຜູພ້ບົເຫັນຊາກສບົຄນົຕາຍ ຢູີ່ທ ົີ່ ງນາບາ້ນ 

ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ກ ໄດແ້ຕີ່ງຕ ັງ້ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ລງົກວດກາສະຖານທີີ່

ເກດີເຫດ ຊຶີ່ ງມລີາຍຊືີ່ ດ ັີ່ງນີ:້  

1. ທີ່ານ ຮອ ອ  າໄອີ່ ຫ ວງປາກດ ີ    ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ຄະນະພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ; 

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

3. ທີ່ານ ຮອ ຄ  າແທີ່ນ ວໄິລສກັ         ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ຮອງກອງເຕັກນກິອາຍາ ແຂວງ    

                               ສະຫວນັນະເຂດ; 

4. ທີ່ານ ຮທ ອ  າພອນ ພາສສີມົບນູ      ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ວຊິາການກວດພິສດູ; 

5. ທີ່ານ ຮຕ ເພັດສະມອນ ທິບພະສອນ   ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ວຊິາການກວດພິສດູ; 

6. ທີ່ານ ພທັ ຄ  າເພັດ ພມົມະຈກັ    ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ພະແນກນຕິເິວດ; 

7. ທີ່ານ ພຕັ ສກຸນັ ຄ  າສງົກາ     ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ພະແນກນຕິເິວດ;         

8. ທີ່ານ ຮອ ຈນັໄລ ດວງນອ້ຍ          ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ພະນກັງານສອບສວນ; 

9. ທີ່ານ ຮອ ຈນັສະໝດຸ ພມົມະຈນັ      ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ພະນກັງານສອບສວນ ແລະ ຜູບ້ນັທືກ 
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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 ເກດີເຫດຕວົຈງິຢູີ່ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ ໃນເວລາ 11 ໂມງ 0 0 ນາທີ  ແລະ ເລີີ່ ມຕ ົນ້ຊນັນະສດູສະຖານທີີ່ ເກດີເຫດເວລາ 

11 ໂມງ 3 0 ນາທີ  ຂອງວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ໃນເງືີ່ ອນໄຂສະພາບດີນຟ້າອາກາດແຈງ້

ສະຫວີ່າງ.   

ຂ. ຈດຸພິເສດສະຖານທີີ່ ເກດີເຫດກີ່ອນເວລາຊນັນະສດູ:  

ບ ລິເວນເກດີເຫດແມ ີ່ນເປັນທົີ່ງນາກວ້າງ ແລະ ມໜີອງປາ, ບ ີ່ ມເີຄືອຄີ່າຍໄຟຟ້າຜີ່ານ, ໃນຄືນເກດີ

ເຫດແມ ີ່ນເປັນຄນືເດອືນເພັງ ເຮັດໃຫທ້ອ້ງຟ້າແຈງ້ສະຫວີ່າງດ.ີ  

ສະຖານທີີ່ ເກດີເຫດກີ່ອນເວລາຊນັນະສດູມກີານປີ່ຽນແປງບາງສີ່ວນ ຍອ້ນສາເຫດລກູຊາຍຂອງຜູ້

ຕາຍໄດເ້ຄືີ່ ອນຍາ້ຍຊາກສບົຈາກຕາກາ້ມາຢູີ່ຖຽງນາ ແລະ ທ  າຄວາມສະອາດຊາກສບົກີ່ອນເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ມາ

ເຖງິ. 

ຄ. ບນັດາຮີ່ອງຮອຍ, ວດັຖຂຸອງກາງທີີ່ ພບົເຫັນຢູີ່ສະຖານທີີ່ ເກດີເຫດ ແລະ ຊາກສບົ 

ຜີ່ານການກວດກາຊາກສບົຕວົຈງິຮູວ້ ີ່າຜູ້ຕາຍຊືີ່ ວີ່າ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ76 ປີ, 

ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢູີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18,  ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ. 

 ບນັດາຮີ່ອງຮອຍຢູີ່ເບືອ້ງນອກຂອງຊາກສບົແມ ີ່ນພບົເຫັນຄ:ື 

 ພາກສີ່ວນຫວົ: ຢູີ່ຮມີຕາເບືອ້ງຂວາ ແລະ ປາຍຄາງມຮີອຍໄໝ ້ໄລຍະຫີ່າງມຂີະໜາດ 12 ຊງັ

ຕແີມດັ;  

 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  າຄວາມສະອາດຊາກສບົດວ້ຍການລາ້ງຂີຕ້ມົອອກ. 

ຈ. ການຊນັນະສດູຊາກສບົຕວົຈງິ: 

1. ປະຫວດັຂອງຜູເ້ສັຍຊວີິດ. 

ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກນຸ ຂອງຜູເ້ສັຍຊວີິດ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາຊບີ 

ເຮັດນາ, ສນັຊາດ ລາວ, ບ້ານເກີດ ບ້ານ 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: 

ລວງສູງ 1,65 ແມັດ, ຜມົ ສີດ  າປນົຂາວ ຍາວ 5 cm, ໃບໜ້າແຫມ, ຫສູາມຫີ່ຽມ, ຕາ 

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

4. ການວດັແທກສີ່ວນຕີ່າງໆຂອງຊາກສບົ: 

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

- ແຕີ່ກກົຂາຫາຄ ຫອຍ 40 ຊງັຕແີມດັ, ແຕີ່ກກົແຂນຫາກາງຜາມ ື40 ຊງັຕແີມດັ;  

5. ບນັດາຮີ່ອງຮອຍ, ວດັຖຸຂອງກາງ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ແບບສມົທຽບທີີ່ ພວົພນັກບັເຫດການ 

(ເກບັກ  າເອົາໄປກວດພິສດູ-ວິໄຈ). 

 ຮີ່ອງຮອຍ: ຮອຍຂີຕ້ມົຕິດຢູີ່ເຄືີ່ ອງນຸີ່ງຂອງຜູຕ້າຍ ເປັນຊະນດິດຽວກບັຂີຕ້ມົຢູີ່ຕາກາ້ບີ່ອນ ທ້າວ 

ບນຸຫ າຍ ເສັຍຊວີດິ. 

 ວດັຖຂຸອງກາງ: ມຂີີຕ້ມົ ແລະ ເຄືີ່ ອງນຸີ່ງຂອງຜູເ້ສັຍຊວີດິ. 
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 ໄລຍະເວລາຂອງການເສັຍຊີວິດ: ຜູເ້ສັຍຊີວິດໄດເ້ສັຍຊີວິດມາແລວ້ບ ີ່ ເກນີ 13 ຊ ົີ່ວໂມງ (ຕາມ

ການວນິດິໄສຂອງພະແນກນຕິເິວດວທິະຍາ ໃນເວລາ 14 ໂມງ 00 ນາທີ)  

ການຊນັນະສດູສະຖານທີີ່ ເກດີເຫດ ແລະ ຊາກສບົໃນຄ ັງ້ນີ ້ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ໄດເ້ກັບກ  າ, ຫຸ້ມຫ ີ່ ບນັດາ

ຮີ່ອງຮອຍ, ວດັຖຂຸອງກາງທີີ່ ກ ີ່ຽວຂອ້ງກບັເຫດການ ແລະ ໄດຖ້ ີ່າຍຮບູ.  

ນອກຈາກທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ແມ ີ່ນບ ີ່ ໄດເ້ອົາຫຍງັໄປນ  າອີກ. ຫ ງັຈາກນ ັນ້ກ ໄດອ້ີ່ານບດົບນັທຶກ

ການຊນັນະສດູດ ັີ່ງກ ີ່າວຊອ້ງໜ້າບນັດາພາກສີ່ວນທີີ່ ເຂ້ົາຮີ່ວມຟງັ, ເມ ືີ່ອເຫັນດເີປັນເອກະພາບແລວ້ຈຶີ່ ງ

ພອ້ມກນັລງົລາຍເຊັນ, ພິມລາຍນີວ້ມໄືວເ້ປັນຫ 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 ເພັດສະມອນ 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                           ເລກທີ 01/ປກສ.ຈພ                                 

                                                  ລງົວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 

ຄາໍສ ັັ່ງ 

ເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ 

 

- ອີງຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດີອາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 86, 87 

ແລະ ມາດຕາ 91. 

 

ເຫັນຕາມການແຈງ້ຄວາມກັ່ຽວກບັເຫດການເກດີຂ ນ້ຄ:ື ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 9ໂມງ 

00 ນາທີ,  ມຄີນົຕາຍຢ ັ່ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຊືັ່  ທ້າວ ບນຸ

ຫຼາຍ ແສງສະຫວັ່າງ, ອາຍ ຸ76 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ເມ ືັ່ອໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ແລວ້ເຫັນວັ່າ: ເຫດການດ ັັ່ງກ ັ່າວເປັນເຫດການຂອງການກະທາໍຜິດທາງອາຍາ ຊ ັ່ ງມ ີ

ພ້ືນຖານ ແລະ ເງ ືັ່ອນໄຂພຽງພໍໃນການອອກຄາໍສ ັັ່ງເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ ໃສັ່ເຫດການດ ັັ່ງກ ັ່າວ 

ເພືັ່ ອຊອກຫາບກຸຄນົຜ ກ້ະທາໍຜິດ.   

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

ສວນເຫດການດ ັັ່ງກ ັ່າວນບັແຕັ່ເວລາ 10 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເປັນຕ ົນ້

ໄປ. 

  

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

ຄ ັງ້ທີ I 

 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະ

ເຂດ, ເວລາ 11 ໂມງ 37 ນາທີ ຂອງວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013, ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ໂນ

ສະຫວນັ ກິີ່ ງແກວ້, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-

ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ອດຸມົ ພກັດ,ີ ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ 

ທ້າວ ສີວນັ 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 ີ່ນໄດອ້ອກຈາກບາ້ນ ພໍຮອດນາກແໍມ ີ່ນເວລາ 8 ໂມງ 00 ນາທີ ຈຶີ່ ງບໍີ່ ເຫັນພໍີ່ ຂອງຂາ້

ພະເຈົ້າ ຈາກນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງໄດໄ້ປຊອກຫາພໍີ່  ເມ ືີ່ອຂາ້ພະເຈົ້າຍີ່າງໄປທາງຟາກຫວ້ຍ ຂາ້ພະເຈົ້າ

ແນມມາຈຶີ່ງເຫັນພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົ້ານອນຢ ີ່ແຄມຄນັນາຕິດຕາກາ້ ຈາກນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າກຍໍີ່າງເຂ້ົາໄປຫາພໍີ່

ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ ແລວ້ຈບັເບິີ່ ງເຫັນວີ່າຕວົຂອງພໍີ່ ແຂງແລວ້ ຈຶີ່ ງໄດເ້ອີ້ນໃສີ່ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ 

ຜ ເ້ປັນເອື້ອຍວີ່າ ພໍີ່ ເຮົາຕາຍແລວ້, ແລວ້ເອື້ອຍຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ກຍໍີ່າງລງົໄປຫາແລວ້ກພໍາກນັໂຈມເອົາພໍີ່

ຂືນ້ມາ. 

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ຕາຍ: ທ້າວ ບຸນຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍຸ 76 ປີ, 

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

ເຂດ.  

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

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ,  ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 
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ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິ 

ທກຸຢີ່າງ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 
 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ    ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ           ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

ໂນສະຫວນັ ກິີ່ ງແກວ້               ອດຸມົ ພກັດ ີ           ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິິິິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

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

ຄ ັງ້ທີ I 

  ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫ້ອງການບ້ານ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ,  ເວລາ 13 ໂມງ 20 ນາທີ ຂອງວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013. ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບ

ສວນ: ທີ່ານ ລາໍເພີນ ເພີນໃຈ ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນ

ກສືບສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ສີໄພ ອະພິິສິິດ ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດ້

ເອົາຄາໍໃຫກ້ານ ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮືອນ, ອາຍ ຸ69 ປີ, ອາຊີບ ແມ ີ່ເຮືອນ, ເຊື້ອຊາດ ລາວ, ສນັຊາດ 

ລາວ, ສາສະໜາ ພດຸ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ.   

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸພໍີ່ : ທາ້ວ ທິິດມາ (ຕ)    

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸແມ ີ່: ນາງ ສາ (ຕ)   

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

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈິິງ, ສິິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິິນ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ຂາ້ພະເຈົ້າໄດແ້ຕີ່ງງານກບັພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ ມາໄດຫຼ້າຍປີແລວ້ ໄດລ້ ກນາໍກນັທງັໝດົ 

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

1. ທ້າວ ຈອນນີ ້ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ53 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;   

2. ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍຸ 50 ປີ, ອາຊີບ ແມ ີ່ເຮືອນ, ບ້ານຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;   

3. ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍຸ 47 ປີ, ອາຊີບ ,ແມ ີ່ເຮືອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;  
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4. ທາ້ວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ43 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ

, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;    

5. ທ້າວ ຄາໍດີ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ40 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;   

6. ນາງ ຈນັທະນາ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍຸ 37 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້

ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ   

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

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;   

8. ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ31 ປີ, ອາຊີບ ແມ ີ່ເຮືອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;    

9. ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊບີ 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. 

 ຂາ້ພະເຈົ້າໄດແ້ບີ່ງປນັມ ນມຣໍະດກົໃຫລ້ ກໝດົທກຸຄນົ ແຕີ່ລະຄນົກແໍມ ີ່ນພໍໃຈກບັການແບີ່ງປນັ

ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າກບັຜວົ. ສາໍລບັພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ ສີ່ວນຫຼາຍແມ ີ່ນນອນຢ ີ່ນາຜ ດ້ ີ່ຽວ ຜີ່ານ

ມາລາວເຄີຍເວ້ົາໃຫ້ຂາ້ພະເຈົ້າຟງັວີ່າ ຍາມກາງຄືນມຄີນົມກັມາກາ້ນປາຢ ີ່ນາລາວບໍີ່ ຢາກໃຫ້ຄນົມາ

ກາ້ນ ຢ້ານເຂົາຢຽບຕາກາ້ລາວກຮໍາ້ຍ. ຢ ີ່ຕໍີ່ ມາຄອບຄວົຂາ້ພະເຈົ້າໄດຜ້ິິດຖຽງກບັ ທ້າວ ອານສຸິິດ ຢ ີ່

ຂາ້ງເຮືອນຍອ້ນຮ ົວ້ແດນບາ້ນ ຈນົໄດເ້ອົາການຈດັຕ ັງ້ບາ້ນລງົໄປແທກ ພໍເກດີເລືີ່ ອງໄດ ້3 ວນັ ພໍີ່ ຕ  ້

ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ ກໄໍດເ້ສັຍຊວີິິດ. ຜີ່ານມາລ ກ ແລະ ລ ກເຂຍີແມ ີ່ນບໍີ່ ເຄຍີຜິິດຖຽງກນັຈກັເທືີ່ ອ. 

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

ອອນ ເລີກການມາແລວ້ກອໍອກໄປເກບັປາຢ ີ່ໜອງຂາ້ງຖຽງນາ, ເພາະເຈົ້າຂອງໜອງເອົາປາໝດົແລວ້ 

ລ ກເຂຍີຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ກໄໍດໄ້ປເກບັຕາມຫຼງັໄດປ້າຫຼດົ ແລະ ອີ່ຽນ 1 ໂຕ ໃຫຍີ່ທໍີ່ ແຂນ, ທາ້ວ ວນັດ ີ

ຄາໍສະອອນ ມາແຕີ່ນາເວລາ 19 ໂມງ 30 ນາທີ, ສີ່ວນອີ່ຽນ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເອົາໄປກິິນຢ ີ່

ເຮອືນໝ ີ່ (ບໍີ່ ຮ ວ້ ີ່າໝ ີ່ຊືີ່ ຫຍງັຢ ີ່ໃສ). 

ສິິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈິິງທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 
 

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

ຄ ັງ້ທີ I 

 

ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ບາ້ນ 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 ີ່ພະ

ແນກ ສືບສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັ

ທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫ້ການ ນາງ ໃສ ແຈ ີ່ມແຈງ້, ອາຍຸ 45 ປີ, ອາຊີບ ຄ້າຂາຍ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ 

ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈິິງ, ສິິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ໃນຄ ັງ້ວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຮ້ບັເໝົາຊືໜ້ອງປາຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະ

ຫວີ່າງ ຜ ້ຕາຍ, ຈຶີ່ ງໄດພ້າກນັດ ດໜອງປາຂອງທ້າວ ບຸນຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ໃນມືນ້ ັນ້ຈນົຮອດ

ເວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັດຽວກນັ ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງເຫັນ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເປັນລ ກ

ເຂຍີຂອງ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຜ ຕ້າຍ, ໄດເ້ອົາໝ້ໍຊອັດປາ ມາຊອັດຢ ີ່ໜອງທີີ່ ພວກຂາ້ພະ

ເຈົ້າດ ດ, ຂາ້ພະເຈົ້າພອ້ມດວ້ຍ ທ້າວ ໄກີ່, ນາງ ຕາ, ທ້າວ ແສງ, ທ້າວ ໄຊປນັຍາ ທງັໝດົທີີ່ ຂາ້

ພະເຈົ້າກ ີ່າວມາຂາ້ງເທີງນີ ້ແມ ີ່ນຢ ີ່ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້ ລວ້ນແລວ້ແຕີ່ເຫັນ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເອົາ

ໝ້ໍຊອ໋ດມາຊອ໋ດປາຢ ີ່ໜອງໃກກ້ບັບີ່ອນເກດີເຫດ (ນາຂອງທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ), ຈນົຮອດ

ເວລາ 17 ໂມງປາຍຂອງວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013. ພວກຂາ້ພະເຈົ້າໄປດ ດປານາໍກນັ ແມ ີ່ນໄດ້

ອອກມາໝດົເຫ ືອແຕີ່ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຊອ໋ດປາຢ ີ່ໜອງຄນົດຽວ ສີ່ວນທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງ

ສະຫວີ່າງ ແມ ີ່ນຢ ີ່ຖຽງນາໃກກ້ບັໜອງບີ່ອນທີີ່  ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຊອ໋ດປາ, ຕໍີ່ ມາຮອດວນັທີ 

27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 10 ໂມງ 00 ນາທີ ຈຶີ່ ງມ ີທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ມາບອກ ນາງ ກີີ່ ງ 

ວີ່າ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຕາຍແລວ້ຢ ີ່ນາ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງຊາບເລືີ່ ອງ. 
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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           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 

                                                  ລງົວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013 

ບດົສະຫ ຼຸບລາຍງານ 

(ຜນົກວດກາການຊນັນະສດູຊາກສບົຄນົຕາຍ) 
 

ຮຽນ: ທາ່ນຫວົໜາ້ຫອ້ງຕ  າຫ ວດ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

              ເລ່ືອງ: ລງົກວດກາຊາກສບົຄນົຕາຍ. 
 

- ອີງຕາມ ການລາຍງານຈາກ ຫວົໜ້າກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ ວ່າ: ມຄີນົຕາຍຢູ່ຖຽງນາແຄມປ່າ ເຂດບ້ານ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ; 

- ອີງຕາມ ການແຕງ່ຕ ັງ້ຂອງຫວົໜ້າພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ຄະດີອາຍາ ກອງບນັຊາການ 

ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ຄ ັງ້ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013. 
 

ໄດແ້ຕງ່ຕ ັງ້ພະນກັງານລງົກວດກາສະຖານທ່ີເກດີເຫດມ ີດ ັງ່ນີ:້ 
 

 ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີລງົກວດກາສະຖານທ່ີເກດີເຫດມ:ີ 

1. ທາ່ນ ຮອ ອ  າໄອ ່ຫ ວງປາກດ ີ   ຄະນະພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ; 

2. ທາ່ນ ພຕັ ບວົລນົ ລດັຕະນະວງົ      ຄະນະພະແນກສບືສວນ-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; 

9. ທາ່ນ ຮອ ຈນັສະໝຼຸດ ພມົມະຈນັ           ພະນກັງານສອບສວນ. 

 

Copyright by JICA



ເອກກະສານທີ 7 

 
 

 ພາກສວ່ນທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມກວດກາຊນັນະສດູສະຖານທ່ີເກດີເຫດມ:ີ 

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

2. ທາ່ນ ພຕັ ຂວນັຕາ ແກວ້ວິໄລ             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 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         

- ໄດລ້ງົເຖງີສະຖານທ່ີເກດີເຫດໃນເວລາ 12 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ແລະ 

ສິນ້ສຼຸດລງົໃນວນັທີ 13 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັດຽວກນັ; 

- ຜ່ານການກວດກາຊນັນະສູດສະຖານທ່ີເກີດເຫດຕວົຈງິເຫັນວາ່: ແມນ່ຢູ່ແຄມນາຖຽງນາແຄມປ່າ 

ເຂດບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;   

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

ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈຼຸບນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ; 

- ບນັດາຮອ່ງຮອຍຢູເ່ບືອ້ງນອກຂອງຊາກສບົແມນ່ພບົເຫັນຄ:ື 

 ພາກສວ່ນຫວົ: ຢູແ່ຄມຕາເບືອ້ງຂວາ ແລະ ຄາງມຮີອຍໄໝ.້ 

 ພາກສວ່ນເລົາຄີງ: ຢູດ່າ້ນຫ ງັມຮີອຍໂປກໂພງຂອງຫ ງັທ ົ່ວຫ ງັ ແລະ ກ ົນ້. 

- ພບົເຫັນຮອ່ງຮອຍການຕ ່ ສູ ້ຢູຕ່າກາ້ແຄມໜອງນ  າ້ (ຮອ່ງຮອຍຢຽບຕາກາ້ມຼຸນ່); 

- ໄລຍະຫາ່ງລະຫວາ່ງຕາກາ້ບອ່ນມຮີອ່ງຮອຍການຕ ່ ສູໄ້ປຫາຖຽງນາ ແທກໄດປ້ະມານ 100 ແມດັ. 

II. ບາງສະພາບທ່ີເກບັກ  າໄດໃ້ນສະຖານທ່ີເກດີເຫດ 

ອີງຕາມ ການເກັບກ  າຂ ້ມນູຂອງເຈົ້າໜ້າທ່ີ ແລະ ຄ  າໃຫ້ການຂອງ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ, 

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

ສະຫວນັນະເຂດ ວາ່: ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013, ເວລາ 8 ໂມງ 00 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າກບັເອື້ອຍ

ຊື່  ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍຼຸ 44 ປີ. ໄດອ້ອກຈາກເຮືອນເພ່ືອມາດ  ານາແຊງ ແລະ ເອົາເຂ້ົາ

ມາສ ົ່ງໃຫພ້ ່  ເພາະພ ່ ມານອນຢູນ່າໄດ ້3-4 ວນັ ຈ ່ ງກບັເມອືເຮືອນເທ່ືອໜ ່ ງ, ເມ ື່ອມາຮອດຖຽງນາແລວ້

ບ ່ ເຫັນພ ່  ເອື້ອຍຈ ່ ງບອກໃຫໄ້ປຊອກຫາ ຂາ້ພະເຈົ້າກ ເລາະໄປຊອກທາງແຄມຫວ້ຍເບື້ອງ ບາ້ນ ຂາມ

ເຖົ້າ, ຮອດເວລາ 8 ໂມງ 30 ນາທີ, ຈ ່ ງເຫັນພ ່ ນອນຢູ່ແຄມຕາກາ້, ກ ເຂ້ົາໄປປຼຸກຄິດວາ່ພ ່ ນອນຫ ບັ 
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ແຕ່ສຼຸດທ້າຍພ ່ ກ ຕາຍແລ້ວ. ຈາກນ ັນ້, ກ ໄດເ້ອີ້ນໃສ່ເອື້ອຍໃຫ້ມາເບິ່ ງແລ້ວກ ພາກນັຫາມເອົາພ ່ ມາ

ຖຽງນາ.  

ຜາ່ນມາໄດປ້ະມານ 4-5 ເດືອນ ພ ່ ໄດເ້ລ່ົາໃຫ້ຟງັວາ່ມຄີນົ ບາ້ນ ຂາມເຖົ້າ ມາກາ້ນປາ ໂດຍໃຊ້

ຄນັຊອ໋ດເຂ້ົາມາຫາປາຢູ່ໃນນາ ແລວ້ພ ່ ໄດຮ້າ້ຍໃຫ້ພວກກຽ່ວຈ ່ ງໄດມ້ກີານຜິດຖຽງກນັ, ຈນົເຖິງການ

ຈາ່ມຂາ້ຈາ່ມຕີ,  ແຕຊ່ື່ ຜູ້ທ່ີເຄີຍຜິດຖຽງກບັພ ່ ນ ັນ້,  ພ ່ ບ ່ ເຄີຍເລ່ົາໃຫ້ຟງັມແີຕບ່ອກວາ່ເປັນຄນົ ບາ້ນ 

ຂາມເຖົາ້. 

III. ການສງັເກດຕີລາຄາຂອງເຈົ້າໜາ້ທ່ີ 

- ຜາ່ນການລງົກວດກາສະຖານທ່ີເກດີເຫດ ແລະ ຊາກສບົເບືອ້ງນອກຂອງຜູຕ້າຍ ແລະ ການ 

ເກບັຂ ມ້ນູຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ, ອງີໃສໃ່ບສະຫ ຼຸບຕີລາຄານຕິິເວດຂອງພະແນກເຕັກນກິອາຍາ ກອງບນັຊາ

ການ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຕລີາຄາເບື້ອງຕ ົນ້ເຫັນວາ່ ສາເຫດຂອງການຕາຍຂອງ ທ້າວ 

ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ແມນ່ຕາຍຍອ້ນໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ຖກືຄາດຕະກ  າ); 

- ຕ ່ ກບັເປ້ົາໝາຍທ່ີກະທ  າຜິດໃນຄ ັງ້ນີອ້າດແມນ່ກຼຸມ່ຫາປາກາງຄນືທ່ີມຄີນັຊອ໋ດມາຫາປາໃນຂອບ 

ເຂດບ ລິເວນນ ັນ້. 

IV. ພາກສະເໜີ 

ຕ ່ ກບັລາຍຄະດດີ ັ່ງກາ່ວນີ ້ສະເໜີໃຫຂ້ ັນ້ເທິງມຄີ  າເຫັນມອບໃຫພ້າກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງສືບຕ ່ ຕິດຕາມ

ນ  າຈບັເປ້ົາໝາຍມາດ  າເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ. 

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

ກອງເຕັກນກິອາຍາ         ພະນກັງານລາຍງານ 
 

ສຼຸລິນທອນ ດາວໃຕ ້         ຮຕ ເພັດສະໝອນ ທິບພະພອນ 
 

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

ຄ ັງ້ທີ I  

ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການ 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 ສືບສວນ-ສອບສວນ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ  

ແລະ ທີ່ານ ບວົວນັ ຈນັທະລາດ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີຮບັຜິິດຊອບ 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,      ໜີ່

ວຍ 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, ບ້ານຢ ີ່

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 ເກດີຂຶນ້ຕວົຈິິງ, ສິິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິິນ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍເວ້ົາຄວາມຈິິງຕໍີ່ ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ວີ່າ ໃນໄລຍະຜີ່ານມາຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນບໍີ່ ເຄີຍມຄີະດມີາກີ່ອນ. 

ແຕີ່ 10 ປີ ຫຼງັ ຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ຮັດວຽກຢ ີ່ໂຮງງານຕດັຫຍິິບຈາກນ ັນ້, ໄດອ້ອກມາປະກອບອາຊີບເປັນ

ກາໍມະກອນ. 
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ຖ/ຕ: ກີ່ອນພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ເສັຍຊວີິິດ ພໍີ່ ໄດຂ້າຍໜອງປາ 1 ໜອງ, ຂາຍເປັດ, ແລະ ໄກີ່ ໄດເ້ງ ິິ

ນເທົີ່ າໃດແມ ີ່ນບໍີ່ ຮ ນ້າໍເພິິີ່ ນ, ການແບີ່ງປນັມ ນມຣໍະດກົ ອາ້ຍ, ເອື້ອຍ, ນອ້ງຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ ບໍີ່ ມໃີຜຜິິດ

ຖຽງກນັ. 

ຖ/ຕ: ສີ່ວນນອ້ງເຂີຍຊືີ່  ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ  ຜວົຂອງ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ ກໄໍດລ້ງົ

ເຮອືນ ແຕີ່ການຫາຢ ີ່ຫາກິິນແມ ີ່ນຂຶນ້ກິິນນາໍເຮອືນພໍີ່ ເຖົາ້, ເຮັດນານາໍພໍີ່ ເຖົາ້ທກຸປີ. 

ຜີ່ານມາການຫາກິິນກາງຄືນແມ ີ່ນ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ  ເຄີຍໄປກາ້ນປາຢ ີ່ນາ ແຕີ່ຜ ້ກ ີ່ຽວໃຊ້

ອປຸະກອນຫຍງັຂາ້ພະເຈົາ້ກບໍໍີ່ ຮ .້ 

ຖ/ຕ: ກີ່ອນພໍໍີ່ ຈະເສັຍຊີວິິດ ຂາ້ພະເຈົ້າກບໍໍີ່ ຮ ກ້ານເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງອາ້ຍນອ້ງ ແຕີ່ລະຄນົເພາະວີ່າ

ຂາ້ພະເຈົາ້ໄປເປັນກາໍມະກອນກໍີ່ສາ້ງຢ ີ່ຕະຫຼາດດງົເຫັນ. 

ສິິ້ນສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈິິງທກຸຢີ່າງ

ເຈົາ້ ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ     ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ          ຜ ບ້ນັທຶກ                ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

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

ສນັຕິິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

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

ຄ ັງ້ທີ I 

 

ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫ້ອງການ ນ ໍາ້ປະປາ, ບາ້ນ ຕາແຫຼວ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ, ເວລາ 10 ໂມງ 20 ນາທີ ຂອງວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013, ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ 

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

ສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາ

ຄາໍໃຫກ້ານ ທ້າວ ນາດ ີມໄີຊ, ອາຍ ຸ42 ປີ, ອາຊີບ ພະນກັງານ ນ ໍາ້ປະປາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມ

ເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. ເບໂີທລະສບັ: 020 555 XXX XX 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈິິງ, ສິິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິິນ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ໃນຄ ັງ້ວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົ້າໄດໄ້ປດ ດໜອງປາ ຢ ີ່ໜອງປາຂອງ ທ້າວ ບຸນຸຫຼາຍ 

ແສງສະຫວີ່າງ (ຜ ຕ້າຍ) ມໝີ ີ່ໄປນາໍກນັຄ:ື ທາ້ວ ແສງ (ຜວົຂອງ ນາງ ບວົ) ແລະ ທາ້ວ ຄາໍດ ີແສງ

ສະຫວີ່າງ, ອາຍປຸະມານ 38 ປີ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, ຜ ກ້ ີ່ຽວເປັນລ ກຂອງ ພໍີ່ ຕ  ້ບຸນຸຫຼາຍ ແສງ

ສະຫວີ່າງ, ທ້າວ ໄຊປນັຍາ, ອາຍຸ 48 ປີ. ບ້ານຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົ້າ, ທ້າວ ສີງ, ອາຍຸ 42 ປີ, 

ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຫວ້ຍຊາຍ, ນາງ ກີີ່ ງ (ເມຍັຂອງ ທາ້ວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ), ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້ ແລະ 

ອີກຫຼາຍຄນົ ຂາ້ພະເຈົ້າບໍີ່ ຈືີ່ ເພາະຂາ້ພະເຈົ້າເມາົເຫ້ົຼາ, ໃນຈາໍນວນບກຸຄນົທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິິງນີ ້ລວ້ນ

ແລ້ວແຕີ່ພາກນັໄປກິິນປາຢ ີ່ໜອງປາຂອງ ພໍີ່ ຕ  ້ບຸຸນຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ໄດກ້ບັພ້ອມກນັໃນ

ເວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັດຽວກນັ, ສີ່ວນທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ໃນມືນ້ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າບໍີ່ ເ

ຫນັ ເນືີ່ອງຈາກວີ່າຂາ້ພະເຈົາ້ເມາົຈຶີ່ງບໍີ່ ໄດສ້ງັເກດວີ່າ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ມາໜອງປາ ຫືຼ ບໍີ່ . 

ໃນຄ ັງ້ວນັທີ 21 ມງັກອນ 2013 ໄດມ້ ີທ້າວ ແສງ ແລະ ທ້າວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ ນອນເຝ້ົາ

ໜອງປາຢ ີ່ນາ ຂອງພໍີ່ ຕ  ້ບຸນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ.  
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ຂາ້ພະເຈົ້າຕີລາຄາວີ່າໃນການຕາຍຂອງ ພໍີ່ ຕ  ້ບຸນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ  ໜ້າຈະເກດີຈາກການຜິິດ

ຖຽງກນັກບັຄນົທີີ່ ຮ ຈ້ກັ. 

 ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົ້າໄດໄ້ປເບິິີ່ ງພໍີ່ ຕ  ້ບຸນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຕາຍແລວ້   

ໄດຍ້ິິນພວກແມ ີ່ຍິິງເຂົາເຈົ້າລມົກນັວີ່າຜີ່ານມາມຄີນົຈາຂາ້ ພໍີ່ ຕ  ້ບຸນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ, ພໍີ່ ຕ  ້ບຸນຸຫຼາຍ 

ແສງສະຫວີ່າງ  ກໄໍດແ້ຈງ້ຕໍີ່ ອາໍນາດການປກົຄອງກີ່ຽວກບັບນັຫາດ ັີ່ງກ ີ່າວແລວ້. 

ສິິ້ນສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈິິງທກຸຢີ່າງ

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ              ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ           ຜ ໃ້ຫກ້ານ  

 

ພ ເຂົາ ແສງທອງ                  ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ             ທາ້ວ ນາດ ີມໄີຊ   
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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 II 

  

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

ເຂດ, ເວລາ 11 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013. ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສືບສວນ-ສອບສວນ: 

ທີ່ານ ສີໄພ ອະພິສິດ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ ພະແນກສືບ

ສວນ-ສອບສວນ, ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ຈນັໄລ ດວງນອ້ຍ, ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ຜ ບ້ນັທຶກ. ໄດ້

ເອົາຄາໍໃຫ້ການ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ເຊື້ອຊາດ ລາວ, ສນັ

ຊາດ 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, ອາຊບີ 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.  

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

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

ລດົຈກັໄປນາກບັເອື້ອຍຊືີ່ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ເມ ືີ່ອຮອດຖຽງນາແລວ້ບໍີ່ ເຫັນພໍີ່ , ເຂ້ົາກະບໍີ່ ໄດໜ້ຶ້

ງ, ເມ ືີ່ອບໍີ່ ເຫັນພໍີ່ ແລວ້ ຂາ້ພະເຈົ້າກໄໍປຊອກເບິີ່ ງຢ ີ່ແຄມນາເລາະໄປມາກເໍຫັນພໍີ່ ນອນຢ ີ່ແຄມຕາກາ້ ເມ ືີ່ອ

ຂາ້ພະເຈົ້າເຫັນພໍີ່ ແລວ້ຂາ້ພະເຈົ້າຄິດວີ່າພໍີ່ ນອນຫ້ິຼນ, ຈາກນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າກຍໍີ່າງໄປຫາແລວ້ເອີ້ນໃສີ່ວີ່າ: 

ພໍີ່ ລກຸແມເ້ຈົ້ານອນຫຍງັຢ ີ່ນີ ້ແລວ້ຂາ້ພະເຈົາ້ກໄໍປຍ ຕ້ນົຕວົກບໍອກວີ່າລກຸໆ ເບິີ່ ງໄປເບິີ່ ງມາແມ ີ່ນພໍີ່ ຂາ້ພະ

ເຈົາ້ຕາຍແລວ້ກເໍອີນ້ໃສີ່ເອື້ອຍ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ຢ ີ່ຖຽງນາວີ່າ: ເອືອ້ຍ ອວ້ນ ພໍີ່ ເຮົາຕາຍແລວ້ຈາກ
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ນ ັນ້ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ຈຶີ່ ງແລີ່ນລງົມາແລວ້ຫາມພໍີ່ ຂຶນ້ມາໄວຖ້ຽງນາ ຈາກນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າກຂໍີີ່

ລດົໄປບອກແມ ີ່, ເອືອ້ຍ ແລະ ອາ້ຍ ລງົມານາ. 

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

- ສີ່ວນປືນແກບັ ແລະ ໂທລະສບັແມ ີ່ນປະໄວຢ້ ີ່ໜາ້ດນິໃກກ້ບັຜ ຕ້າຍ. 

- ກີ່ອນພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະເສັຍຊວີດິເວລານ ັນ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັບວດຢ ີ່ວດັ ບາ້ນ ສະຄນຶ ວນັທີ 26 

ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົ້າກໄໍປຫ້ິຼນນາໍພໍີ່ ຢ ີ່ຖຽງນາເພາະວີ່າມ ືນ້ ັນ້ພໍີ່ ໄດຂ້າຍໜອງປາໃຫ້ ນາງ ບວົ, 

ແລວ້ ນາງ ບວົ ເອົາປາໃຫພໍ້ີ່ ລາບສ ີ່ກນິ, ມືຕໍ້ີ່ ມາຂາ້ພະເຈົ້າກໄໍດສ້ິກອອກຈາກວດັ. ວນັທີ 27 ມງັກອນ 

2013 ຕືີ່ ນມາກເໍຫັນພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ເສັຍຊວີດິຢ ີ່ນາ. 

- ຜີ່ານມາຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍຢ ັງ້ຢືນວີ່າ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ມໝ້ໍີຊອ໋ດປາໄວໃ້ນຄອບຄອງ, ການ 

ຫາກນິແຕີ່ລະຄ ັງ້ເມ ືີ່ອມຄີນົດ ດໜອງແລວ້ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເອົາໝ້ໍໄປຊອ໋ດໂລດ. 

-  ຜີ່ານມາພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ເຄີຍໄດເ້ວ້ົາໃຫ ້ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ (ລ ກເຂຍີ) ວີ່າເປັນຄນົຂີຄ້າ້ນ

ແຕີ່ບໍີ່ ເຄຍີຜິດຖຽງກນັ. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ

ເຈົາ້ ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

  

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

ຄ ັງ້ທີ I 

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

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

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 ຕ້າຍໄດສ້ ັີ່ງຄວາມນາໍອາ້ຍເຂຍີຂາ້ພະເຈົ້າຊືີ່ ທ້າວ ຄາໍແພງ ແສງວິໄລ ວີ່າ: ເຈັບທ້ອງ. 

ຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8 ໂມງ 00 ນາທີ ເຊ້ົາຂາ້ພະເຈົ້າກບັ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະ 

ຫວີ່າງ ຜ ເ້ປັນນອ້ງຊາຍໄດພ້າກນັອອກໄປນາ ເພືີ່ ອຈະໄປດາໍນາ, ເມ ືີ່ອຂາ້ພະເຈົ້າອອກໄປຮອດຖຽງນາ

ຂາ້ພະເຈົ້າກໄໍດຂ້ຶນ້ໄປຖຽງນາແຕີ່ບໍີ່ ເຫັນພໍີ່ , ສີ່ວນນອ້ງຊາຍ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ ແມ ີ່ນໄດຍ້ີ່າງ

ລງົໄປນາກີ່ອນ ແລວ້ຜ ກ້ ີ່ຽວໄດຮ້ອ້ງມາບອກວີ່າພໍີ່ ຕາຍແລວ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ ງໄດລ້ງົໄປບີ່ອນທີີ່ ນອ້ງຂາ້ພະ

ເຈົ້າຮອ້ງ, ຈຶີ່ງເຫັນພໍີ່ ນອນຕາຍຢ ີ່ເທິງຄນັນາ, ເຄືີ່ ອງທີີ່ ລາວນຸີ່ງແມ ີ່ນຖິມ້ຢ ີ່ໃນຕາກາ້ແບບຖກືຢຽບຫຍໍີ່ ໃສີ່

ກນັ, ສີ່ວນໂທ ລະສບັແມ ີ່ນຖິມ້ຢ ີ່ກບັປືນຢ ີ່ເທິງຫວົບີ່ອນທີີ່ ພໍີ່ ນອນຕາຍຢ ີ່, ຫ ງັຈາກນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າກໍີ່ອ  ມ້

ເອົາພໍີ່ ມາຂາ້ງຖຽງນາ ແລວ້ກໄໍດເ້ອົານ ໍາ້ມາລາ້ງຂີຕ້ມົອອກຈາກແຂນເບື້ອງຊາ້ຍ ແລະ ຂາຂອງລາວ. 

ຈາກນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງບອກນອ້ງຊາຍມາຮອ້ງຄນົຢ ີ່ໃນບາ້ນ. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  
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ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ            ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ         ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

 ພ ເຂົາ ແສງທອງ        ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ   ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ

   

Copyright by JICA



ເອກກະສານທີ 12 

 
 

 

 

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 : ຫອ້ງການບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ, ເວລາ 14 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013. ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສືບສວນ-ສອບສວນ: 

ທີ່ານ ຈນັໄລ ດວງນອ້ຍ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບ

ສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ຄາໍພ  ສີຫາລາດ ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍ

ໃຫກ້ານ: ທ້າວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ42 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ເຊື້ອຊາດ ລາວ, ສນັ

ຊາດ 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 ີ່ອນນີ້ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ຊືີ່

ແລະ ນາມສະກນຸເມຍັ ນາງ ໄກີ່. 

2. ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ46 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ,

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

3. ນາງ. ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ44 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, (ໂສດ). 

4. ທາ້ວ ສມົແພງ  ແສງສະຫວີ່າງ (ຂາ້ພະເຈົາ້ເອງ). 

5. ທ້າວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ38 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ. ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸເມຍັ ນາງ ກີີ່ ງ. 

6. ນາງ ຈນັທະນາ ແສງສະຫວີ່າງ , ອາຍ ຸ36 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

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

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

ພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸຜວົ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ອາຍ ຸ38 

ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ. 

8. ນາງ. ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ30 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຫຼກັ 35, ເມອືງ 

ໄກສອນພມົວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸຜວົ ທ້າວ ໄມ ອາຍ ຸ32 ປີ,

ອາຊບີ ກາໍມະກອນ. 

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

, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຖ/ຕ: ກີ່ອນພໍີ່ ຈະຖກືຄາດຕະກາໍນີແ້ມ ີ່ນເພິີ່ ນໄດແ້ບີ່ງປນັມ ນມຣໍະດກົໃຫ້ແກີ່ລ ກໝດົແລ້ວ, ລ ກແຕີ່ 

ລະຄນົບໍີ່ ມໃີຜຈະຜິດໃຈ ແລະ ອາຄາດບາດໝາງຕໍີ່ ພໍີ່ , ພໍີ່ ເຄີຍນອນຢ ີ່ນາມາໄດຫຼ້າຍປີແລວ້, ບາງເທືີ່ ອ 

3-4 ວນັຈຶີ່ ງໄດເ້ຂ້ົາບາ້ນເທືີ່ ອໜຶີ່ ງ ພໍີ່ ເຄີຍເລົີ່ າສ ີ່ຟງັວີ່າ: ມຄີນົໄທບາ້ນ ຂາມເຖົ້າ ມາກາ້ນປາໃນນາ 

ແລະ ລກັໃສີ່ເບັດອີ່ຽນຢ ີ່ແຖວຂອບເຂດໄຮີ່ນາເປັນປະຈາໍ ເຮັດໃຫພໍ້ີ່ ນອນບໍີ່ ຫຼບັດຈີຶີ່ງຮາ້ຍພວກເຂົາ, ເຂົາ

ກຮໍາ້ຍພໍີ່ ຄນືແຕີ່ພໍີ່ ບໍີ່ ເຄຍີເລົີ່ າຊືີ່ ພວກມາກາ້ນ ແລະ ໃສີ່ເບັດໃຫຟ້ງັຈກັເທືີ່ ອ. 

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

ເຄີຍມເີຄືີ່ ອງຊອ໋ດປາ ແຕີ່ບໍີ່ ເຄີຍເຫັນຜ ້ກ ີ່ຽວເອົາໄປຊອ໋ດປາຈກັເທືີ່ ອ, ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013  

ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ໄດມ້າບອກຂາ້ພະເຈົ້າວີ່າໃຫໄ້ປຜ ກແຂນເອົາ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ 

ນອ້ງຊາຍທີີ່ ສກິອອກຈາກວດັ, ແຕີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ບໍີ່ ໄດໄ້ປຍອ້ນຄາວຽກ, ຮອດຕອນແລງຈຶີ່ງກບັມາເຮອືນ.   

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

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

ຄ ັງ້ທີ I 
 

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

ເວລາ 16 ໂມງ 25 ນາທີ ຂອງວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013 ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ພ ເຂົາ ແສງ

ທອງ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິິດຊອບ ສບືສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມ

ດວ້ຍ ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ທ້າວ ຄາໍດ ີ

ດາໍດີ, ອາຍຸ 34 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບ້ານຢ ີ່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, ເວລາຂາ້ພະເຈົາ້ໄປແມ ີ່ນໄດເ້ຫັນ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເຂ້ົາໄປພອ້ມດຽວກນັກບັຂາ້

ພະເຈົ້າ ແລວ້ພວກຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນໄດເ້ຮັດວຽກຈນົຮອດເວລາ 23 ໂມງ 00 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງໄດ້

ອອກມາພອ້ມກນັກບັ ທ້າວ ວນັດ ີ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 ີດາໍດີ
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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 

 

 ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫ້ອງການ ບາ້ນ ຂາມເຖົ້າ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະ

ຫວັນນະເຂດ, ເວລາ 10 ໂມງ 40 ນາທີ ຂອງວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013, ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສືບສວນ-ສອບ

ສວນ: ທີ່ານ ຂນັທະລີ ສີງາມ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນ

ກສືບສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ບວົວນັ ຈນັທະລາດ, ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. 

ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ:  ທ້າວ ໄຊຈາໍພອນ ວິຫານ, ອາຍ ຸ29 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ 

ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງ

ບກຸຄນົອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານຕາມຄວາມຈງິຕໍີ່ ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ວີ່າ: ຜີ່ານມາໃນຊີ່ວງ ປີ 2012 ຂາ້ພະເຈົ້າ

ແມ ີ່ນໄດພ້ບົເຫັນ ທ້າວ ສມົ, ອາຍຸ 39 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບ້ານຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົ້າ, ເມອືງ    

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ທ້າວ ເຜີີ່ ງ, ອາຍ ຸ35 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ 

ຂາມເຖົ້າ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ທ້າວ ເພັງ, ອາຍ ຸ48 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ,  

ໜີ່ວຍ 28, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ທ້າວ ເປດ, 

ອາຍ ຸ32 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ໜີ່ວຍ 17, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ.  

 ໃນຈາໍນວນ 4 ຄນົນີ ້ຂາ້ພະເຈົ້າໄດພ້ບົເຫັນມໝ້ໍີຊອ໋ດປາແທ້ໃນປີ 2012 ແຕີ່ໃນປດັຈບຸນັນີ້

ແມ ີ່ນຂາ້ພະເຈົ້າບໍີ່ ຮ ຈ້ກັວີ່າຍງັ ຫ ື ບໍີ່ ແລະ ທາງອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນຍງັມຈີາໍນວນລາຍຊືີ່ ພວກທີີ່

ເຄີຍມກັໄປຫາປາກາງຄືນຄື: ທ້າວ ອາ້ຍ, ອາຍ ຸ25 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, 

ເມອືງຈາໍພອນ; ທ້າວ ແບ,້ ອາຍຸ 22 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົ້າ, ເມອືງ   
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ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ທ້າວ ນອ້ຍ, ອາຍ ຸ26 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່

ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ສິ້ນສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸ

ຢີ່າງ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

  

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ      ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ              ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

ຂນັທະລີ ສງີາມ           ບວົວນັ ຈນັທະລາດ           ທາ້ວ ໄຊຈາໍພອນ ວຫິານ  

 

                           ນາຍບາ້ນໆຂາມເຖົາ້ 

 

                            ຈະເລີນສກຸ ພ ວງົ 
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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 ສະຫວນັນະເຂດ, ເວລາ 

11 ໂມງ 15 ນາທີ ຂອງວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013, ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ສີໄພ ອະພິສິ, ຊ ັນ້ 

ຮອ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສບຶສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ, ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ 

ແກວ້ອດຸມົ ດວງໃຈ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜາ້ທີີ່ 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 

ສະນະຄາມກາງ, 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 ຸ25 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່

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

ຜີ່ານມາຂາ້ພະເຈົ້າເຄີຍຕອ້ງໂທດ 1 ເທືີ່ ອ, ຂໍຫ້າ: ລກັຊບັ, ສະຖານທີີ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ຖ/ຕ: ຜີ່ານມາຂາ້ພະເຈົ້າກເໍປັນທະຫານສງັກດັຢ ີ່ກອງບນັຊາການທະຫານ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ຂາ້ເຂ້ົາການປະຕວິດັແຕີ່ປີ 1985-2011 ລາຍລະອຽດລຸີ່ມນີ:້ 

- ປີ 1985-1995 ສງັກດັຢ ີ່ກອງບນັຊາການທະຫານ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ;  

- ປີ 1995-1996 ຍາ້ຍກມົກອງມາສງັກດັຢ ີ່ເມອືງ ສອງຄອນ; 
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- ປີ 1996-2001 ສງັກດັຢ ີ່ເມອືງ ໄຊພ ທອງ; 

- 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, ມແີຕີ່ເຮັດນາກນິເຂ້ົາການເຮັດນາ

ແມ ີ່ນຂາ້ໄດເ້ຮັດນາກບັພໍີ່ ເຖົາ້ຫາລຽ້ງຄອບຄວົເຮັດນານາໍກນັແມ ີ່ນມນີອ້ງສາວເມຍັຊືີ່ ນາງ ອວ້ນ ແສງ

ສະຫວີ່າງ ພໍີ່ ເຖົາ້ ແລະ ຂາ້ພະເຈົ້າເຮັດນາໍກນັ. ພາຍຫ ງັໄດກ້ ີ່ຽວເຂ້ົາສາໍເລັດແລວ້ (ເອົາເຂ້ົາມາເຮອືນ) 

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 ກໄໍດອ້ຽນ 1 ໂຕໜກັປະມານໜຶີ່ ງກໂິລສີ່ວນປາແມ ີ່ນບໍີ່ ໄດຈ້ກັ

ໂຕ. 

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

ພາຍຫ ງັເລີກວຽກມາຮອດເຮືອນແລວ້ຂາ້ພະເຈົ້າກເໍອົາໝ້ໍຊອ໋ດລງົໄປຊອ໋ດປາຢ ີ່ໜອງປາໂລດ. ໄລຍະ

ຜີ່ານມາຂາ້ພະເຈົ້າກໍເຄີຍຊອ໋ດປາຢ ີ່ເຂດນາຂອງພໍີ່ ເຖົ້າພາຍຫ ງັໄປຊອ໋ດມາເຮືອນແລ້ວມນີອ້ງຊາຍຊືີ່ 

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
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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 : 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  ຕ  ້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 ຂາ້ພະເຈົ້າໄດໂ້ທຫາ ທ້າວ ວນັດ ີ

ຄາໍສະອອນ ວີ່າ ຢາກສິກ ແຕີ່ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຖາມວີ່າບອກພໍີ່ ລະຫວາ ຂາ້ພະເຈົ້າຕອບວີ່າ

ບອກແຕີ່ແມ ີ່, ຕກົມາຮອດເວລາ 2 ໂມງ 00 ນາທີ ເຊ້ົາ ຂອງວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົ້າ

ໄດໂ້ທບອກອີກເທືີ່ ອໜຶີ່ ງວີ່າໃຫອ້ອກມາຮບັ. ແລວ້ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຈຶີ່ ງມາຮບັຂາ້ພະເຈົ້າຢ ີ່ວດັ

ບາ້ນ ສະຄຶນ ຈາກນ ັນ້ກກໍບັເມອືພອ້ມກນັ, ແລວ້ກບັມາມດັແຂນຢ ີ່ບາ້ນ ຕາແຫ ວ,  ບາ້ນ ຂອງແມ ີ່ປ້າ 

ອາໄລ ໄຊວຫິານ ຫ ງັຈາກນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ກໍີ່ກບັເຮອືນແລວ້ ນອນພກັຜີ່ອນ. 
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ຖ/ຕ: ຂາ້ພະເຈົ້າອອກໄປເອົາໝ້ໍຊອ໋ດປາ ເວລາ 17 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັທີ 31 ມງັກອນ 

2013. 

ຖ/ຕ: ຂາ້ພະເຈົ້າເຄີຍໄດຍ້ິນພໍີ່ ເວ້ົາໃຫ້ຟງັວີ່າ: ເຄີຍມ ີທ້າວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້,  ອາຍ ຸ40 ປີ, 

ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້ ເຮືອນຢ ີ່ໃກກ້ບັນາຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ ແລະ ເຄີຍມາກາ້ນປາຢ ີ່ແຖວນາ

ຂອງພໍີ່ . 

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 ີ່າວໃສີ່ເປົາແລວ້ເອົາໄປ    

ເຊືີ່ ອງໄວເ້ຮອືນຂອງ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ຢ ີ່ກອ້ງຕາລີ່າງເຮອືນ. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

 ໝາຍເຫດ: ເຫ ັກທີີ່ ໃຊຊ້ອ໋ດປາ ແມ ີ່ນປາຍກວາ້ງປະມານ 12 cm (ເປັນແງ ີ່ມ 2 ແງ ີ່ມ). 

 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ           ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ            ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

ພ ເຂົາ ແສງທອງ        ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ          ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ          
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ຄາໍໃຫກ້ານເພີີ່ ມເຕມີ 

ຂອງ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ 

   

 ໃນເມ ືີ່ອກີ່ອນພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ ແມ ີ່ນເຄີຍມເີລືີ່ ອງຜິດຖຽງກບັ ທ້າວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ຢ ີ່

ບາ້ນເພາະວີ່ານາຕິດກນັ, ຕກົມາໃນຊີ່ວງກີ່ຽວເຂ້ົານາປີ ພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນໄດດ້ີ່າໝາຂອງ ທ້າວ 

ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ວີ່າ: ກ ຊິຂາ້ໝາບກັຫີ່ານີກ້ ີ່ອນນີ່າມນັມາຢໍີ່າເຂ້ົາກ ຈນົມຸ ີ່ນ, ສີ່ວນທ້າວ ສມົພອນ 

ອີ່ອນແກວ້ ກບໍໍີ່ ໄດຕ້ອບແຕີ່ຢີ່າງໃດ ຈາກນ ັນ້, ທ້າວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ກໄໍດແ້ອີ່ໝາເມອື. ຕກົມາ

ໃນຊີ່ວງຕກົກາ້ນາແຊງໄດຍ້ິນເອື້ອຍຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຊືີ່ ວີ່າ: ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ ເວ້ົາວີ່າ: ພໍີ່ ຂອງ

ຂາ້ພະເຈົ້າດີ່າ ທ້າວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ມງຶມາຍິງຫຍງັຢ ີ່ບີ່ອນນີແ້ມ ີ່ນບກັຫີ່າໃດ ຈາກນ ັນ້, ທ້າວ 

ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ກໄໍດເ້ຫັນພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົ້ານອນຂາຊີ້ ແລະ ຊາວຢ ີ່ບີ່ອນຕາກາ້ ບີ່ອນທີີ່ ຂອງພໍີ່

ຂາ້ພະເຈົ້າຕາຍ ແລະ ກໄໍດຍ້ນິສຽງເອີນ້ອອກມາວີ່າ: ອວ້ນ ແຕີ່ສຽງເອີ້ນຈກັບາດກບໍໍີ່ ຮ .້ ນີແ້ມ ີ່ນຄາໍເວ້ົາ

ຂອງ ທ້າວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ເວ້ົາສ ີ່ອ້າຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າຊືີ່  ທ້າວ ຄາໍດີ ຟັງໃນມ ືທີ້ີ່ ພໍີ່ ຂອງ

ຂາ້ພະເຈົາ້ຕາຍ ທ້າວ ຄາໍດ ີກໄໍດເ້ວ້ົາໃຫ ້ທາ້ວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ວີ່າ: ຖາ້ມງຶເຫັນແນວນ ັນ້ມງຶຄືບໍີ່

ບອກກ , ບອກຄນົໄປຊີ່ວຍ, ຄາໍເວ້ົາດ ັີ່ງກ ີ່າວນີຕ້າມຂາ້ພະເຈົ້າໄດຍ້ິນອາ້ຍຂອງຂາ້ພະເຈົ້າເວ້ົາກບັ ທ້າວ 

ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, 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           ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ            

 

   

 

 

Copyright by JICA



ເອກກະສານທີ 17 

1 
 

 

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 : ກອງຄະດີ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ເວລາ 14 ໂມງ 35 ນາທີ 

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

ຮບັຜິດຊອບ: ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ພ້ອມດ້ວຍ ທີ່ານ ສີໄພ 

ອະພິສິດ ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ: ຜ ້ເຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫ້ການ: ນາງ ຕຸຍ້ 

ແສງສະຫວີ່າງ ອາຍ ຸ37 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ເຊື້ອຊາດ ລາວ, ສນັຊາດ ລາວ, ສາສະໜາ ພດຸ, 

ລະດບັວດັທະນາທາໍ ມໍ 1, ບ້ານຢ ີ່ປ ັດຈຸບນັ 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: ທາ້ວ 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 

 ໃນເບື້ອງຕ ົນ້ກ ີ່ອນພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າຈະເສັຍຊີວິດໄດມ້ ີທ້າວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ອາຍຸ 40 ປີ    

ເປັນຄນົຮກັແພງກບັພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ ໃນຄ ັງ້ວນັທີບໍີ່ ຈືີ່ , ໃນຊີ່ວງໄລຍະດາໍນາແຊງປີ 2013 ມ ີທ້າວ 

ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ມາຫາກນິເອົາປືນມາຍິງນກົ ແລະ ມໝີາມານາໍປະມານ 2-3 ໂຕ, ຍິງນກົຢ ີ່ໃກ ້

ຖຽງນາ (ຂອບເຂດນາຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ) ແລະ ພໍີ່ ກໍໄດຮ້າ້ຍບໍີ່ ໃຫ້ມາຫາກິນເຂດນີພ້້ອມທງັຈະຂາ້ໝາ

ຂອງ ທາ້ວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ຖີມ້ (ມແີຕີ່ຮາ້ຍດີ່າກນັແຕີ່ບໍີ່ ໄດວ້ີ່າຊຈິາຂາ້ກນັຈກັເທືີ່ ອ). 
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ມືພໍ້ີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ເສັຍຊວີດິ ທ້າວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ກບໍໍີ່ ໄດມ້າຮີ່ວມສ ົີ່ງສະການກນິທານນາໍແຕີ່

ຢີ່າງໃດເລີຍ, ມແີຕີ່ໄດຍ້ິນວີ່າ: ທ້າວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ໄດໄ້ປລມົສ ີ່ອາ້ຍຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຊືີ່  ທ້າວ 

ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ ວີ່າຕອນແລງມືພໍ້ີ່ ຈະເສັຍຊວີິດ ໄດຍ້ນິສຽງແມ ີ່ຍິງເອີ້ນວີ່າພອນໆ ຈາກນ ັນ້, ທາ້ວ 

ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ກນໍາໍສຽງມາໃກຈ້ະຮອດຕາກາ້ຟາກຫ້ວຍກແໍນມເຫັນພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົ້ານອນຢ ີ່

ຕາກາ້ຍກົຂາ, ຍກົແຂີ່ງຢ ີ່. ທ້າວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ໄດຈ້ອບເບິີ່ ງດນົເຕີບ, ແລວ້ຫຍບັເຂ້ົາໃກຈ້ະ

ຮອດພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າສຽງເອີ້ນນ ັນ້ກມໍດິໄປ ຈາກນ ັນ້ຜ ກ້ ີ່ຽວກໜີໍໄປ. ທ້າວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ກບໍໍີ່

ໄປສ ົີ່ງຂີ່າວໃຫພ້ວກລ ກຂອງຜ ກ້ ີ່ຽວເລີຍ. 

- ເຫດການທີີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າເລົີ່ າມາຂາ້ງເທີງນີ້ແມ ີ່ນ ທ້າວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ລມົສ ີ່ ທ້າວ ຄາໍດ ີ  

ແສງສະຫວີ່າງ ຟັງພາຍຫຼ ັງຈ ດຊາກສບົຂອງພໍີ່ ແລ້ວລມົສ ີ່ກນັຟັງຢ ີ່ນາຂອງ ທ້າວ ຄາໍດ ີ       

ແສງສະຫວີ່າງ. 

- ຕອນແລງວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ພໍີ່ ຂອງ ທ້າວ ເດອືນ ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້, ນາຢ ີ່ໃກກ້ນັໄດຍ້ິນ

ສຽງ ນາງ ອວ້ນ ເອີ້ນຫາພໍີ່ ວີ່າ: ພໍີ່ , ພໍີ່  ເອີ້ນສຽງແຮງໆຢ ີ່ຖຽງນາຕກົມາຮອດວນັ 27 ມງັກອນ 

2013 ພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ສັຍຊີວິດແລວ້ ພໍີ່ ທ້າວ ເດືອນ ກໄໍດມ້ານ ັີ່ງຫ້ິຼນນາໍບຶດໜຶີ່ ງກໄໍດຖ້າມ 

ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ວີ່າໂຕໄດເ້ອີ້ນຫາພໍີ່ ບໍີ່  ? ນາງ ອວ້ນ ກຕໍອບວີ່າ: ບໍີ່ ໄດມ້ານາ ແລະ 

ກບໍໍີ່ ມໃີຜໄດມ້ານາຈກັຄນົ. 

- ຜີ່ານມາພໍີ່ ເຄີຍຜິດຖຽງກບັ ທ້າວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ບ້ານ ຂາມເຖົ້າ ແລະ ພໍີ່ ຂອງ ທ້າວ 

ເດອືນ ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້ ທີີ່ ເຮັດນາຕດິກນັ. 

- ກີ່ອນພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າເສັຍຊວີິດຜວົຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ ບໍີ່ ໄດໄ້ປຫາກນິກາງຄືນເພາະວີ່າຜວົເຮັດວຽກກາງ 

ຄນືແຕີ່ 16:00 - 24:00 ໂມງ ຂອງວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013. 

- 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 ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

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

ຄ ັງ້ທີ I 

 

ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການບາ້ນ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ ເວລາ 16 ໂມງ 20 ນາທີ ຂອງວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013, ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ 

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

ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ແກວ້ອດຸມົ ດວງໃຈ , ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ທີ່ານ ສີໄພ ອະພິສດິ ຜ ບ້ນັທຶກ. 

ໄດເ້ຮັດບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທ້າວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້, ອາຍ ຸ40 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນ

ຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

  

ຂາ້ພະເຈົ້າຊືີ່  ທ້າວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ຂໍໃຫກ້ານຕາມຄວາມຈງິຕໍີ່ ໜ້າເຈົ້າໜ້າທີີ່ ວີ່າ: ໃນໄລຍະ

ຜີ່ານມາຄອບຄວົຂອງຂາ້ພະເຈົ້າເຄີຍຖກື ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ (ຜ ຕ້າຍ) ຮາ້ຍດີ່າເນືີ່ ອງຈາກ

ໄປຖາງປີ່າຄນັນາໃກແ້ດນນາຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຈນົຮອດວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 

ເວລາ 13 ໂມງ 30 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າໄດໄ້ປໃສີ່ເບັດຢ ີ່ໃກນ້າ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ໄລຍະ

ຫີ່າງປະມານ 70 ແມດັ ຈາກນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົ້າໄດຍ້ິນສຽງຮອ້ງຂອງແມ ີ່ຍິງ ຢ ີ່ທາງຖຽງນາຂອງ ທ້າວ 

ບຸນຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຂາ້ພະເຈົ້າຄິດວີ່າມຄີນົຮ້ອງຈຶີ່ ງໄດຍ້ີ່າງມາຊີ່ອງເບິີ່ ງເບື້ອງນາຂອງທ້າວ    

ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ປະກດົວີ່າຂາ້ພະເຈົ້າເຫັນທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ນ ັີ່ງຢ ີ່ແຄມຕາກາ້

ບີ່ອນພບົຊາກສບົຂອງຜ ກ້ ີ່ຽວ, ໃນເວລານ ັນ້ເຫັນ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ນ ັີ່ງຢ ີ່ຄນົດຽວ, ໃຊຜ້າ້

ວີ ແລະ ເຫັນງວົຂອງຜ ກ້ ີ່ຽວມດັຢ ີ່ແຖວນ ັນ້. ຂາ້ພະເຈົ້າຈະອີ່ວຍໜ້າກບັຄືນ ຈຶີ່ ງເຫັນ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວີ່າງ ນອນລງົ ແລະ ຄ ຂ້າຂຶນ້ຢ ີ່ບີ່ອນພບົຊາກສບົຢ ີ່ຄນັນາແຄມຕາກາ້ ຕໍີ່ ຈາກນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າ
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ກໍໄປໃສີ່ເບັດຕໍີ່  ຈນົຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 10 ໂມງ 00 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງຮ ້

ຂ ີ່າວນາໍ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ວີ່າ: ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຕາຍແລວ້.  

ຖ/ຕ: ສຽງຂອງຜ ຍ້ງິທີີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຍ້ນິເບືອ້ງຕ ົນ້ອາຍປຸະມານ 20-30 ປີ ຢ ີ່ບໍລິເວນໃກຖ້ຽງນາ. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ        ຜ ບ້ນັທຶກ      ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ             ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ    ແກວ້ອດຸມົ ດວງໃຈ     ສໄີພ ອະພິສດິ    ທາ້ວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້  

                     

ນາຍບາ້ນໆຂາມເຖົາ້ 

                                 

                                ຈະເລີນສກຸ ພ ວງົ 
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1 
 

 

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 I 

 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການ ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ ໃນເວລາ 16 ໂມງ 41 ນາທີ ຂອງວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013, ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ 

ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ: ສບືສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ 

ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ອດຸມົ ພກັດ,ີ ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ທ້າວ ຄາໍດ ີ

ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ40 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົ້າ, ໜີ່ວຍ 31 ,ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸເມຍັ: ນາງ ກິີ່ ງ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, 

ໜີ່ວຍ 31, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 

ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 10 ໂມງ 00 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົ້າໄດຍ້ິນ ທ້າວ ສມົພອນ 

ອີ່ອນແກວ້, ອາຍຸ 56 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບ້ານຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົ້າ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ.  ໄດເ້ວ້ົາວີ່າ: ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 12 ໂມງ 00 ນາທີ ຜ ກ້ ີ່ຽວໄດ້

ຍນິສຽງແມ ີ່ຍິງຮອ້ງວີ່າ: ພອນ ຫ ື ພໍີ່  ຈາກນ ັນ້ ອາ້ຍ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ຈຶີ່ ງໄດຍ້ີ່າງໄປເບິີ່ ງແລວ້ໄດ້

ເຫັນ ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ນອນຢ ີ່ຕາກາ້ບີ່ອນຕາຍ, ລກັສະນະຄ ຂ້າຂຶນ້ເປັນເທືີ່ ອ ແຕີ່ຕອນ

ນ ັນ້ ພໍີ່ ຕ ້ ບຸນຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ແມ ີ່ນຍງັບໍີ່ ຕາຍເທືີ່ ອ ຕອນນ ັນ້ ທ້າວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້     

ບງັໂພນຢ ີ່ໄກຈາກບີ່ອນ ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຕາຍນ ັນ້ໄກປະມານ 70 ແມດັ, ຢ ີ່ຄນົລະຟາກ   

ໜອງ ແຕີ່ທາ້ວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ບໍີ່ ໄດໄ້ປເບິີ່ ງ ແລະ ບໍີ່ ໄດເ້ວ້ົາສ ີ່ໃຜຟງັ. 
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ຖ/ຕ: ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍຢ ັງ້ຢືນວີ່າ : ທ້າວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ແມ ີ່ນໄດເ້ລົີ່ າເລືີ່ ອງຕາມທີີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າໄດ້

ເລົີ່ າໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ຟງັແທ.້ 

ຖ/ຕ: ໃນວນັທີ 22  ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົາ້ພອ້ມໝ ີ່ຢ ີ່ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້ ໄດໄ້ປຮບັເໝົາດ ດໜອງ

ປາຂອງພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າ, ໃນຄືນວນັທີ 21 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົາ້ ແມ ີ່ນໄດໄ້ປນອນຢ ີ່ຖຽງນາຂອງພໍີ່

ກບັ ທາ້ວ ແສງ ຜວົຂອງ ນາງ ບວົ.  

ຖ/ຕ: ໃນວນັທີ 22 ກອນ 2013 ເວລາ 10 ໂມງ 00 ນາທີ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຫັນຄນົ ບາ້ນ  ດອນ

ແດງ ມານາໍໝ ີ່ຂອງ ທ້າວ ນາດີ ມໄີຊ ໄດເ້ອົາໝ້ໍຊອ໋ດປາມາຊອ໋ດຢ ີ່ໜອງ ສີ່ວນທ້າວ ວນັດີ ຄາໍ

ສະອອນ ຂາ້ພະເຈົາ້ກເໍຫັນມາໜອງດ ັີ່ງກ ີ່າວ. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ           ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ        ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

 ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ      ອດຸມົ ພກັດ ີ            ທາ້ວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ 

 

ນາຍບາ້ນໆຂາມເຖົາ້ 

 

ຈະເລີນສກຸ ພ ວງົ 
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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 I 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັເຂດ 

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

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

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

ສີຈນັ ສີວິໄລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ອາຊິບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

  

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານຕາມຄວາມເປັນຈງິວີ່າ: ຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນໄດອ້ອກໄປນາໍອາ້ຍຊືີ່  ທ້າວ ສີວນັ 

ແສງສະຫວີ່າງ ເພືີ່ ອຈະໄປເກອືເຂ້ົາໝາ ແລວ້ຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ອົາເຫ ັກຊອ໋ດອອກ 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 ບອກໃຫຂ້າ້ພະເຈົ້າລອກ

ອອກແລ້ວເອົາໄປໄວບ້າ້ນ ແຕີ່ເຫ ັກຊອ໋ດນ ັນ້ແມ ີ່ນຂາ້ພະເຈົ້າເອົາປະໄວຢ້ ີ່ຖຽງນາຢ ີ່ແຖວຕ ົນ້ດ ີ່ຂາ້ງໆ

ຖຽງນາ. 

ຖ/ຕ: ມ ືເ້ກບັກະດ ກພໍີ່ ຕ ໄ້ດມ້ ີນາ້ບີ່າວ ຄາໍດ ີແລະ ອາ້ຍ ສີວນັ ໄດຕ້ີກນັຍອ້ນໃຊ ້ອາ້ຍ ສີວນັ ເອົາ

ຊວ້ນບໍີ່ ໄດຈ້ຶີ່ງໄດຕ້ກີນັ. 
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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 ສຈີນັ ສວີໄິລ   
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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 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັເຂດ 

ເວລາ 19 ໂມງ 00 ນາທີ, ຂອງວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ໂນສະຫວນັ 

ກິີ່ ງແກວ້, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ 

ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ສໄີພ ອະພິສດິ, ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທາ້ວ 

ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ42 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸເມຍັ ນາງ ບວົໄລ ຄາໍແກວ້, ອາຍ ຸ36 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ 

ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 

ໄລຍະຜີ່ານມາຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນໄດອ້ອກໄປທົີ່ງນາຢ ີ່ແຕີ່ວີ່າ: ສາມເດອືນຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນໄປເທືີ່ ອໜຶີ່ ງ

ສີ່ວນວນັທີແມ ີ່ນບໍີ່ ຈືີ່ , ພໍຮອດເວລາ 7 ໂມງ 00 ນາທີ ເຊ້ົາ ໄດມ້ນີອ້ງຊາຍຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຊືີ່  ທ້າວ ສີ

ວນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ໄດເ້ຂ້ົາມາບອກວີ່າ: ອາ້ຍ ສມົແພງ ອີີ່ ພໍີ່ ເສັຍ

ແລວ້ຈາກນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າກໄໍດເ້ວ້ົາວີ່າ: ໂອຄ້ືມາຕາຍໄວແທ້. ຈາກນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າກອໍອກໄປພໍຮອດນາກໍ

ເວລາ 8 ໂມງປາຍ ຈຶີ່ ງເຫັນເອື້ອຍຊືີ່  ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍຸ 47 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, 

ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ ກບັນອ້ງຊືີ່  ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ ເວລານ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນເຫັນ

ເອືອ້ຍເຊັດຕວົ ແລະ ຖີ່າຍເຄືີ່ ອງໃຫພໍ້ີ່ ທີີ່ ນອນຢ ີ່ຂາ້ງຖຽງນາ. ມືຈ້  ດຊາກສບົພໍີ່ ມອີາ້ຍກກົຊືີ່  ທາ້ວ ຈ ີ່ອນນີ ້

ແສງສະຫວີ່າງ, ທາ້ວ ສີຈນັ ເປັນຫ ານ, ທ້າວ ແພງສ ີແລະ ຂາ້ພະເຈົາ້ເອງ. ໃນມືເ້ກບັກະດ ກພໍີ່ ເວລາ 

15 ໂມງ 00 ນາທີ ຂອງວນັທີ 29 ມງັກອນ 2013 ໄດມ້ ີທ້າວ ຄາໍດີ ສີໄພ ຕີກບັ ທ້າວ ສີວນັ 
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ແສງສະຫວີ່າງ, ແຕີ່ຕີຈກັບາດຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນບໍີ່ ຮ .້ ໃນມືນ້ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນໄດໄ້ປຄ ົນ້ມອ໋ກລດົຕອ໋ກໆ

ຈຶີ່ງໄປເຫັນໝ້ໍຊອ໋ດປາຢ ີ່ເທິງມອ໋ກລດົ ຈາກນ ັນ້, ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ ກບັ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ

ເປັນຜ ້ເອົາມາມຽ້ນໄວ້ບີ່ອນໃດຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນບໍີ່ ຮ ນ້າໍ, ຫ ງັຈາກນ ັນ້ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ໄດມ້າ້ງ

ສະກອ໋ດສີດາໍອອກຈາກໄມທີ້ີ່ ຕິດສາຍໄຟຕໍີ່ ໃສີ່ໄມຊ້ອ໋ດລກັສະນະເປັນແງ ີ່ມ. ແຕີ່ກບໍໍີ່ ໄດສ້ນົໃຈເບິີ່ ງ ຈາກ

ນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ກໄໍດມ້ຽ້ນເຄືີ່ ອງຕາມຖຽງນາຕໍີ່ . ສີ່ວນ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະ ຫວີ່າງ ແລະ ທາ້ວ ສີຈນັ 

ສີວິໄລ ໄດເ້ຂ້ົາມາບາ້ນກີ່ອນປະມານດນົເຕີບຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງໄດນ້າໍເຂ້ົາມາ, ສາໍລບັໄມຊ້ອ໋ດປາທີີ່  ທ້າວ 

ສຈີນັ ສວີໄິລ ເປັນຜ ມ້າ້ງອອກນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົາ້ແມ ີ່ນໄດຮ້ ວ້ ີ່າ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ເປັນຜ ເ້ອົາມຽ້ນ. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ   ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ   ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

ໂນສະຫວນັ ກິີ່ ງແກວ້      ສໄີພ ອະພິສດິ        ທາ້ວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ 

 

 

Copyright by JICA



ເອກກະສານທີ 22 

 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 

ກອງສບຶສວນຄະດອີາຍາ                                      ເລກທີ 63/ປກສ.ຈພ 

                                                    ລງົວນັທີ 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; 

- ອິງໃສ່ ຂໍ້ຕກົລງົແຕ່ງຕ ັງ້ຂອງຫວົໜ້າກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ຄ ັງ້ວນັທີ 28 

ມງັກອນ 2013.  
 

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

ລງົກວດ ກາສະຖານທ່ີເກດີເຫດ ເພ່ືອເກບັກາໍຂໍມ້  ນຫ ກັຖານຕາ່ງໆ ແລະ ບກຸຄນົທ່ີມສີາຍພວົພນັກບັຜ ້

ທ່ີເສັຍຊວີດິ. 

  ການລງົກວດກາສະຖານທ່ີເກດີເຫດ 

ໃນຄ ັງ້ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາປະມານ 9 ໂມງ 00 ນາທີ ທາງເຈົ້າໜ້າທ່ີເຮົາໄດຮ້ບັ

ແຈງ້ວາ່: ມຄີນົຕາຍຢ ທ່ ົ່ງນາບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ ຈຶ່ງລງົໄປກວດສະຖານທ່ີເກດີເຫດຮວ່ມ

ກບັກອງເຕັກ ນກິອາຍາ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ພບົວາ່: ຜ ຕ້າຍຊື່  ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ, 

ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາ ຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ.  

ຜາ່ນການຊນັນະສ ດຊາກສບົພບົບາດແຜໄຟໄໝຢ້ ຕ່າເບື້ອງຂວາ ແລະ ຄາງຂອງຜ ຕ້າຍ ແລະ ໄດ້

ກວດເບິ່ ງຫ ງັຂອງຜ ທ່ີ້ເສັຍຊວີດິໄດພ້ບົໜງັສະເພີກ (ໂພງ).  

ສງັເກດຕີລາຄາຊາກສບົເຫັນວາ່ຖກືໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ຖກືຄາດຕະກາໍ) ອີງໃສຜ່ນົຂອງຊນັນະສ ດຂອງ

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

1. ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວ່າງ, ອາຍຸ 27 ປີ, ບ້ານຢ ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜ່ວຍ 17, ເມອືງ   

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ (ເປັນລ ກຂອງຜ ້ຕາຍ) ໄດໃ້ຫກ້ານວາ່: ວນັທີ 27 ມງັກອນ 

2013 ເວລາ  8 ໂມງ 00 ນາທີ ຜ ກ້ຽ່ວໄດອ້ອກໄປນາຫາພ່ໍ ໂດຍຂີ່ ລດົຈກັອອກໄປກບັເອື້ອຍຊື່ 

ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ເມ ື່ອໄປຮອດຖຽງນາແຕບ່ໍ່ເຫັນພ່ໍຈຶ່ ງໄດພ້າກນັຊອກຫາ, ຈນົໄປພບົພ່ໍ

ນອນຢ ແ່ຄມຕາກາ້ ໃນເວລາ 8 ໂມງ 30 ນາທີ ເບື້ອງຕ ົນ້ຜ ກ້ຽ່ວຄິດວາ່ພ່ໍນອນຫ ີ້ນຈຶ່ງຍາ່ງໄປເບິ່ ງ

ແລວ້ເອີ້ນໃສພ່ໍ່ວາ່: ລກຸແມເ້ຈົ້ານອນຫຍງັຢ ່ຫ ັນ້ ຜ ກ້ຽ່ວຈຶ່ ງເຂ້ົາໄປຍ ຕ້ວົພ່ໍປະກດົວາ່: ຕວົຂອງພ່ໍ

ແຂງແລວ້ຈຶ່ ງຊາບວາ່ພ່ໍຕາຍ ແລະ ໄດເ້ອີ້ນໃສ ່ນາງ ອວ້ນ ແສງສະ ຫວາ່ງ ຜ ້ເປັນເອື້ອຍ ຢ ່

ຖຽງນາວ່າ: ເອື້ອຍ ອ້ວນ ພ່ໍຕາຍແລ້ວ. ຈາກນ ັນ້ຜ ້ກຽ່ວກບັເອື້ອຍຈຶ່ ງຫາມເອົາຊາກສບົພ່ໍຂຶ້ນ

ຖຽງນາ, ຜ ກ້ຽ່ວຈຶ່ງຂີ່ ລດົເຂ້ົາໄປໃນບາ້ນແລວ້ບອກແມ ່ແລະ ເອືອ້ຍ, ອາ້ຍໄປເບິ່ ງພ່ໍຢ ນ່າ. 

2. ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍ ຸ47 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ,  

ໜວ່ຍ 18, ເມອືງ ຈາໍພອນ (ລ ກຂອງຜ ຕ້າຍ) ໃຫກ້ານວາ່: ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ

ປະມານ 8 ໂມງ 00 ນາທີ ຜ ກ້ຽ່ວໄດໄ້ປນາກບັ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຜ ເ້ປັນນອ້ງຊາຍຈດຸ

ປະສງົເພ່ືອໄປດາໍນາແຕພໍ່ໄປຮອດນາຜ ກ້ຽ່ວບ່ໍເຫັນພ່ໍນອນຢ ່ຖຽງຈຶ່ ງຊອກຫາ ແລວ້ຈຶ່ ງມນີອ້ງຊາຍ

ຂອງຜ ກ້ຽ່ວ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງທ່ີໄປນາໍກນັເຫັນພ່ໍຢ ່ແຄມຕາກາ້ ແລວ້ເອີ້ນມາໃສຜ່ ກ້ຽ່ວ

ວາ່: ເອື້ອຍພ່ໍຕາຍແລວ້ ຜ ກ້ຽ່ວຈຶ່ ງລງົໄປເອົາຊາກສບົພ່ໍຂຶນ້ມາລາ້ງຂີຕ້ມົອອກ ແລະ ໃຫນ້ອ້ງຊາຍ

ໄປຮອ້ງຄນົຢ ໃ່ນບາ້ນມາ. 

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

ໄດເ້ປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃສກ່ບັເຫດການດ ັ່ງກາ່ວ, ແຕງ່ຕ ັງ້ພະນກັງານລງົເກັບກາໍຂໍມ້  ນຫ ກັ

ຖານ ແລະ ບກຸຄນົທ່ີມສີາຍພວົພນັເຖງິຜ ຕ້າຍໂດຍແບງ່ອອກເປັນ 3 ຈຄຸ:ື 

 ຈທີຸ 1: ລງົກວດກາເອົາຄາໍໃຫກ້ານເມຍັ ແລະ ລ ກ ຈາໍນວນ 9 ຄນົຂອງ ທາ້ວ  ບນຸຫ າຍ  

ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ້ຕາຍ) ແລະ ເກັບກາໍຂໍ້ມ  ນຫ ກັຖານນາໍອາໍນາດການປກົຄອງບາ້ນ ແກງ້ກອກ 

ແລະ ບາ້ນໃກຄ້ຽງ ເພ່ືອຈດຸປະສງົຄ ົນ້ຫາຂໍຂ້ດັແຍງ່. 

 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

ສະ ຫວາ່ງ  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 ຄາໍແພງສວີໄິລ; 

- ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ,    ອາຍ ຸ44 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 ນມຣໍະດກົໃຫລ້ ກທງັໝດົແມນ່ລວ້ນແຕພໍ່ໃຈ ແລະ ບ່ໍໄດຜິ້ດຖຽງຫຍງັກນັ. ກອ່ນ

ເກດີເຫດການທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ  ຜ ເ້ປັນຜວົເວ້ົາໃຫຜ້ ກ້ຽ່ວຟງັວາ່: ຍາມກາງຄືນມຄີນົມກັ

ມາກາ້ນປາຢ ນ່າ ຢາ້ນຄນົໄປລກັຫາປາ ແລະ ໄກ ່ຈຶ່ງໄດນ້ອນເຝ້ົາ. 

1. ທາ້ວ ຈອນນີ ້ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍ ຸ53 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 24, (ເປັນລ ກຊາຍກກົ 

ຂອງທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ) ໃຫກ້ານວາ່: ການແບງ່ປນັມ ນມຣໍະດກົຂອງພ່ໍ, ແມ ່ໃຫອ້າ້ຍ, 

ນ້ອງແຕ່ລະຄນົແມນ່ບ່ໍມໃີຜຜິດຖຽງກນັ ຫ ື  ບ່ໍເຫັນດີ. ສ່ວນນ້ອງເຂີຍຜ ້ກ ່ຽວຊື່  ທ້າວ ວນັດ ີ     

ຄາໍສະອອນ ການຫາກນິແມນ່ຫາກນິໃນຍາມກາງຄນືຄມືກັໄປກາ້ນປາຢ ນ່າຂອງພ່ໍເຖົາ້ (ຜ ຕ້າຍ). 

 ຈດຸທີ 2: ໄດລ້ງົຊອກຫາສາຍພວົພນັຂອງຜ ຕ້າຍກອ່ນເສັຍຊວີິດ ຊຶ່ ງຜາ່ນການລງົກວດກາພບົວາ່: 

 ນາງ ໃສ ແຈມ່ແຈງ້, ອາຍຸ 45 ປີ, ອາຊີບ ຄາ້ຂາຍ, ບາ້ນຢ ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົ້າ, ເມອືງ ຈາໍ

ພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ທ້າວ ນາດ ີມໄີຊ, ອາຍ ຸ42 ປີ, ອາຊບີ ພະນກັງານ, ບາ້ນຢ ່

ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົ້າ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ພວກກຽ່ວໄດໃ້ຫ້ການຢັງ້ຢືນວາ່ ໄດ້

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

ພວກກຽ່ວຈຶ່ ງໄດພ້າກນັໄປດ ດໜອງດ ັ່ງກາ່ວ. ແຕ່ວນັນ ັນ້ດ ດບ່ໍແຫ້ງຈຶ່ ງໄປໃຫ້ທ້າວ ແສງ (ຜວົຂອງ 

ນາງ ໃສ ແຈມ່ແຈງ້) ແລະ ທ້າວ ຄາໍດີ ແສງສະຫວາ່ງ ອາຍຸ 40 ປີ, ບາ້ນຢ ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົ້າ, 

ເມອືງຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ (ລ ກຊາຍຂອງຜ ້ຕາຍ) ນອນເຝ້ົາໜອງປາຢ ່ຖຽງນາຂອງ 

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

ມງັກອນ 2013 ພວກກຽ່ວຈຶ່ງດ ດໜອງປາແຫງ້ ແລະ ມໝີ ໄ່ປກນິນາໍກນັ ຄ:ື 

- ນາງ ຕາ ເມຍັຂອງທາ້ວ 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 ັນ້ພວກກຽ່ວຈຶ່ ງເອົາປາໝດົ, ແລວ້ຈຶ່ ງມ ີທ້າວ ວນັດ ີ

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

ແລະ ອຽ່ນ. ຕ່ໍຈາກນ ັນ້ພວກກຽ່ວຈຶ່ 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 ເຊ້ົາ ຈຶ່ ງມ ີທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ມາບອກ ນາງ ກິ່ ງ

ເມຍັຂອງ ທ້າວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວາ່ງ (ລ ກຊາຍຜ ຕ້າຍ) ພວກຂາ້ພະເຈົ້າຈຶ່ ງຊາບວາ່: ທ້າວ ບນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວາ່ງ ຕາຍ ແລະ ກໄໍດໄ້ປເບິ່ ງຊາກສບົຢ ສ່ະຖານທ່ີນ ັນ້. 

 ຈດຸທີ 3: ໄດລ້ງົຊອກຫາບກຸຄນົທ່ີມໝ້ໍີຊອ໋ດຢ ບໍ່ລິເວນໃກຄ້ຽງ ແລະ ບກຸຄນົທ່ີເຄີຍໄປກາ້ນຢ ແ່ຖວ

ນ ັນ້ ແລະ ໄດຊ້ອກຫາແຫ ງ່ຂາ່ວອື່ ນໆ ທ່ີພວົພນັເຖງິເຫດການທ່ີເກດີຂຶນ້. 
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ໄດເ້ຂ້ົາໄປພວົພນັນາໍຄະນະຮບັຜິດຊອບໂຮງງານເບຍ ເພ່ືອຢ ັງ້ຢືນການເຂ້ົາ ແລະ ເລີກວຽກຂອງ 

ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ໃນຄນືວນັທີ 26 ຫາວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013. 

1. ທ້າວ ຄາໍດີ, ອາຍຸ 34 ປີ, ອາຊີບ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ   

(ເປັນຫວົໜ້າຈເຸຮັດວຽກຂອງ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ) ໃຫກ້ານວາ່: ວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013

ເວລາ 16 ໂມງ 00 ນາທີ ຜ ກ້ຽ່ວໄດໄ້ປເຮັດວຽກຢ ່ໂຮງງານເບຍຜ ກ້ຽ່ວກເໍຫັນ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍ

ສະອອນ  ເຂ້ົາໄປພອ້ມກນັ ແລະ ໃນເວລາເລີກເປັນ 23 ໂມງ 00 ນາທີ ຜ ກ້ຽ່ວກໄໍດຂ້ີ່ ລດົອອກ

ຈາກໂຮງງານເບຍພ້ອມກບັ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ  ໃນວນັນ ັນ້ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ 

ແມນ່ນຸງ່ເຄື່ ອງຊຸດຂອງໂຮງງານເບຍ. 

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 ຕ້ອ້ງສງົໄສອນັດບັໜ່ືງ ເນື່ ອງຈາກຜ ້ກຽ່ວ

ເຄີຍໄປຫາກນິ (ຊອ໋ດປາ) ຢ ່ສະຖານທ່ີເກີດເຫດ ແລະ ກມໍຄີນົຢ ັງ້ຢືນວາ່ຜ ກ້ຽ່ວເຄີຍຊອ໋ດປາຢ ່ແຖວ

ນ ັນ້. 

ສະເໜີ 

ກຽ່ວກບັຂໍ້ມ  ນຫ ກັຖານຕາ່ງໆ ທ່ີເກັບກາໍໄດຕ້າມທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ ສະເໜີກອງບນັຊາການນາໍໃຊມ້າດ

ຕະການກກັຕວົ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເພ່ືອທາໍການສບຶສວນ-ສອບສວນ. 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງລາຍງານມາຍງັກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ເພ່ືອຂໍທິດຊີນ້າໍ. 

 

ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງຈາໍພອນ  ກອງສືບສວນຄະດອີາຍາ   ເຈົ້າໜາ້ທ່ີສອບສວນ 

 

           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  

                                                    ລງົວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ຄາໍສ ັັ່ງກກັຕວົ 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012 ມາດຕາ 138; 

- ເຫັນຕາມ ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ບດົລາຍງານຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, 

ສະບບັເລກທີ 63/ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ກັ່ຽວກບັ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ອາຍ ຸ

37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢູັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈາໍ

ພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

- ຖກືຫາວັ່າ: ຄາດຕະກາໍ. 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013. 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

ເມ ືັ່ອໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ແລ້ວເຫັນວັ່າມຫີ ກັຖານໜກັແໜ້ນພຽງພໍ ທີັ່ ສາມາດຢັງ້ຢືນວັ່າຜູ້ກ ັ່ຽວເປັນຜູ້ກະທາໍ 

ຜິດ ແລະ ຕາມທີັ່ ບ ົັ່ງໄວໃ້ນ ກດົໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 167. 

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

ສະອອນ ໄວເ້ພືັ່ ອດາໍເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ. 

 

 ພະນກັງານປະຕິບດັຄາໍສ ັັ່ງ           ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

         ເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ 

 

   ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                   ວໄິລພອນ ອານ ຸ     
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດປຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ                                   

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                             ເລກທີ 911/ປກສ.ຈພ                                                 

                                                    ລງົວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ຄາໍສ ັັ່ງກກັຕວົ 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012 ມາດຕາ 138; 

- ເຫັນຕາມ ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ 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. 

ຖກຶຫາວັ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ. 

ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013. 

ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

 ເມ ືັ່ອໄດຄ້ ົນ້ຄວ້າແລວ້ເຫັນວັ່າ ມຫີ ກັຖານໜກັແໜນ້ພຽງພໍສາມາດຢັງ້ຢືນວັ່າຜູກ້ ັ່ຽວເປັນຜູກ້ະທາໍ

ຜິດ ແລະ ຕາມທີັ່ ບ ົັ່ງໄວໃ້ນ ກດົໝາຍອາຍາມາດຕາ 167. 

 ດ ັັ່ງນ ັນ້, ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຈຶັ່ງອອກຄາໍສ ັັ່ງກກັຕວົ ທາ້ວ ສວີນັ 

ແສງສະຫວັ່າງ ໄວເ້ພືັ່ ອດາໍເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ. 

 

ພະນກັງານປະຕບິດັຄາໍສ ັັ່ງ                   ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

                                               ເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ 

       

  ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                                  ວໄິລພອນ ອານ ຸ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດປຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ                                   

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                             ຜລກທີ 912|ປກສ.ຈພ                    

                                                    ລງົວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ຄາໍສ ັັ່ງກກັຕວົ 

                   

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012 ມາດຕາ 138; 

- ເຫັນຕາມ ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ບດົລາຍງານຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ  

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

ກບັ 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 ົນ້ຄວ້າແລວ້ເຫັນວັ່າມຫີ ກັຖານໜກັແໜນ້ພຽງພໍສາມາດຢັງ້ຢືນວັ່າ ຜູກ້ ັ່ຽວເປັນຜູກ້ະທາໍຜິດ 

ແລະ ຕາມທີັ່ ບ ົັ່ງໄວໃ້ນ ກດົໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 167. 

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

ສວີໄິລ ໄວເ້ພືັ່ ອດາໍເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ 

 

ພະນກັງານປະຕບິດັຄາໍສ ັັ່ງ                  ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

                                               ເຊັນ ແລະ ປະທບັຕາ 

 

  ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                                  ວໄິລພອນ ອານ ຸ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດປຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ                                   

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                            ເລກທີ 1007|ປກສ.ຈພ                                         

                                                    ລງົວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013  

ຄາໍສ ັັ່ງ 

ເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ 

                                   

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012  ມາດຕາ 86, 87 

ແລະ ມາດຕາ 91; 

- ເຫັນຕາມ ການແຈງ້ຄວາມ ຫ ື ການຊອກເຫັນຮັ່ອງຮອຍຂອງການກະທາໍຜິດຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ກອງ

ຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

 

ຜັ່ານການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຫ ກັຖານ  ແລະ ຄ ົນ້ຄວ້າຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ຖວ້ນແລວ້ເຫັນວັ່າ ການກະທາໍຂອງ 

ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢູັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້

ກອກ, ໜັ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເປັນການກະທາໍຜິດທາງອາຍາ ໃນຂໍ້

ຫາ: ຄາດຕະກາໍ ຕາມທີັ່ ບ ົັ່ງໄວໃ້ນ ກດົໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 88 ຊ ັ່ ງມພ້ືີນຖານ ແລະ ເງ ືັ່ອນໄຂພຽງພໍ

ໃນການອອກຄາໍສ ັັ່ງເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ.    

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

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

                  

ພະນກັງານປະຕບິດັຄາໍສ ັັ່ງ                  ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

 ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                                   ວໄິລພອນ ອານ ຸ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ                        

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                            ເລກທີ 1008|ປກສ.ຈພ                     

                                                    ລງົວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ຄາໍສ ັັ່ງ 

ເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ 

                                   

- ອງີຕາມ  ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 86, 87 

ແລະ ມາດຕາ 91; 

- ເຫັນຕາມ ການແຈງ້ຄວາມ ຫ ື ການຊອກເຫັນຮັ່ອງຮອຍຂອງການກະທາໍຜິດຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ກອງ

ຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

  

ຜັ່ານການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຫ ກັຖານ  ແລະ ຄ ົນ້ຄວ້າຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ຖວ້ນແລວ້ເຫັນວັ່າ ການກະທາໍຂອງ

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

ກອກ, ໜັ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເປັນການກະທາໍຜິດທາງອາຍາໃນຂໍຫ້າ: 

ທາໍລາຍຫ ກັຖານ ຕາມທີັ່ ບ ົັ່ງໄວໃ້ນ ກດົໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 167 ຊ ັ່ ງມພ້ືີນຖານ ແລະ ເງ ືັ່ອນໄຂພຽງ 

ພໍໃນການອອກຄາໍສ ັັ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ.    

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

ສວນຄະດດີ ັັ່ງກ ັ່າວນບັແຕັ່ເວລາ 9:30 ໂມງຂອງວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

                  

ພະນກັງານປະຕບິດັຄາໍສ ັັ່ງ                  ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

 ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                                  ວໄິລພອນ ອານ ຸ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດປຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ                                

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                      ເລກທີ 1009|ປກສ.ຈພ              

                                                 ລງົວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ຄາໍສ ັັ່ງ 

ເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ 

                                   

- ອງີຕາມ  ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ  

86, 87 ແລະ ມາດຕາ 91; 

- ເຫັນຕາມ ການແຈງ້ຄວາມ ຫ ື ການຊອກເຫັນຮັ່ອງຮອຍຂອງການກະທາໍຜິດຂອງເຈົາ້

ໜາ້ທີັ່ ກອງ ຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

  

ຜັ່ານການເກບັກາໍຂໍມ້ນູຫ ກັຖານ ແລະ ຄ ົນ້ຄວ້າຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ຖວ້ນແລວ້ເຫັນວັ່າການກະທາໍ

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

ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເປັນການກະທາໍຜິດທາງ

ອາຍາ ໃນຂໍຫ້າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ ຕາມທີັ່ ບ ົັ່ງໄວໃ້ນ ກດົໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 167 ຊ ັ່ ງມ ີ

ພ້ືນຖານ ແລະ ເງ ືັ່ອນໄຂພຽງ ພໍໃນການອອກຄາໍສ ັັ່ງເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ.    

ດ ັັ່ງນ ັນ້, ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ຈ ັ່ງອອກຄາໍສ ັັ່ງເປີດການ

ສບືສວນ-ສອບສວນຄະດດີ ັັ່ງກ ັ່າວນບັແຕັ່ເວລາ 9:30 ໂມງຂອງວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ເປັນ

ຕ ົນ້ໄປ. 

                  

ພະນກັງານປະຕບິດັຄາໍສ ັັ່ງ               ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

   ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                               ວໄິລພອນ ອານ ຸ
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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 

 

 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ກອງຄະດ ີປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ເວລາ 10:00 ໂມງ ຂອງ

ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ແກວ້ອດຸມົ ດວງໃຈ, ຊ ັນ້ ຮອ, ໜາ້ທີີ່

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

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

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ 27 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ເຊືອ້ຊາດ ລາວ, ສນັຊາດ ລາວ,     

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

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

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

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

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

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

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 

ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດສ້ິກອອກຈາກວດັ ເວລານ ັນ້ຂາ້ພະເຈົາ້ບວດຢ ີ່ວດັບາ້ນ

ສະຄຶນ, ຂາ້ພະເຈົາ້ສກິຢ ີ່ວດັ ບາ້ນ ສະຄຶນ ເວລາ 5:00 ໂມງເຊ້ົາ, ພາຍຫຼງັສກິອອກຈາກວດັແລວ້ຂາ້

ພະເຈົາ້ກໄໍປສ ີ່ຂວນັຢ ີ່ເຮອືນ ປ້າ ອາໄລ ໄຊວຫິານ, ບາ້ນ ຕາແຫຼວ, ສ ີ່ຂວນັແລວ້ເວລາ 15:00 ໂມງ. 

ຈາກນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົ້າກກໍບັມາເຮອືນຂອງພໍີ່ ແມ ີ່ຢ ີ່ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ເວລາມາແຕີ່ເຮອືນແມ ີ່ປ້າ (ເຮອືນສ ີ່

ຂວັນ) ແມ ີ່ນອາ້ຍເຂຍີຊືີ່ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເປັນຄນົໄປຮບັມາເຮອືນກໄໍດພ້ກັຜີ່ອນຢ ີ່ເຮອືນບໍີ່ ໄດ້

ໄປທາງໃດ. 
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ຕກົມາຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8:00 ໂມງ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງໄປນາຂີີ່ ລດົຈກັດຼມີຈນີໄປ

ກບັເອືອ້ຍຊືີ່ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ຈດຸປະສງົໄປດາໍນາ ແລະ ເອົາເຂ້ົາໄປໃຫພໍ້ີ່ , ເວລານ ັນ້ພໍີ່

ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ນອນຢ ີ່ນາ ເມ ືີ່ອໄປຮອດຖຽງນາແລວ້ກບໍໍີ່ ເຫັນພໍີ່  ຈາກນ ັນ້, ກອໍອກໄປຊອກເລາະເບິີ່ ງຢ ີ່

ເຂດແຄມຫວ້ຍ, ແຄມນາກໄໍດພ້ບົເຫັນພໍີ່ ນອນຢ ີ່ແຈຕາກາ້ ແລວ້ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງໄດເ້ອີນ້ເອືອ້ຍພາກນັຫາມ

ຂຶນ້ມາຖຽງ ນາ. ຈາກນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ກຂໍຶນ້ໄປເອີນ້ຍາດຕພີິີ່ ນອ້ງ ແລວ້ລງົມາເບິີ່ ງກພໍາກນັມຽ້ນຄາບ

ສ ົີ່ງສະການວນັດຽວກນັ. ຮອດວນັທີ 29 ມງັກອນ 2013 ເປັນມ ືເ້ກບັດ ກ ພາຍຫຼງັເກບັດ ກແລວ້ເວລາ 

13:00 ໂມງພວກຂາ້ພະເຈົ້າກໄໍດເ້ກບັມຽ້ນເຄືີ່ ອງທີີ່ ສາໍຄນັຂຶນ້ມາໄວຢ້ ີ່ເຮອືນເວລາເກບັເຄືີ່ ອງຢ ີ່ນ ັນ້ຂາ້ພະ

ເຈົາ້ກເໍຫັນໝ້ໍໄຟພອ້ມກບັໝ້ໍຊອ໋ດໃສີ່ຖງົເປົາປຍຸສຂີາວຢ ີ່ເທິງຖຽງນາ ຈາກນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ກເໍອົາມາໄວຢ້ ີ່

ເຮອືນຫຼານຊືີ່ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ. ກີ່ອນຂາ້ພະເຈົ້າຊຮິ ວ້ ີ່າມໝ້ໍີເກບັໄຟຢ ີ່ຖຽງນາໄດມ້ ີ ທາ້ວ ວນັດ ີ   

ຄາໍສະອອນ ຊຶີ່ ງເປັນອາ້ຍເຂຍີຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ບອກເວລາ 19:00 ໂມງຂອງວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 

ວີ່າໃຫເ້ອົາໝ້ໍໄຟເຂ້ົາມາບາ້ນເວລານ ັນ້ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຍງັຢ ີ່ເຮອືນໃນບາ້ນພ້ີ. 

ເວລາຈະເອົາໝ້ໍໄຟມາໄວເ້ຮອືນຂາ້ພະເຈົາ້ໄດບ້ອກ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ.ຊຶີ່ ງເປັນຫຼານຊາຍແກະ

ສະກອ໋ດຄຽນສາຍໄຟ ແລະ ຄນັຊອ໋ດອອກ ພາຍຫຼງັເອົາອອກໝດົແລວ້ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ.ເປັນຜ ້

ເອົາໄປມຽ້ນ. ເວລາພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ຍງັມຊີວີດິຢ ີ່ທກຸໆມ ືເ້ວລາ 17:00 - 18:00 ໂມງ ພໍີ່ ກໍີ່ໄດຈ້ບັງວົ

ແລະ ແບໄ້ວຄ້ອກສາໍເລັດແລວ້ຈຶີ່ງເຮັດວຽກຢີ່າງອືີ່ ນ. 

ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ສັຍຊວີດິ ຊຶີ່ ງແມ ີ່ນຂາ້ພະເຈົາ້ເປັນຄນົເຫັນ

ສະພາບຊາກສບົຂອງພໍີ່ ເປັນຄນົທາໍອດິ ມສີະພາບຊາກສບົແກໂ້ສງ້, ແກເ້ສືອ້, ເອົາແພຂາວມາ້ປກົໄວ້

ກາງ  (ປກົໄວສ້ີນ້ສີ່ວນອະໄວຍະວະເພດ) ແລະ ມຮີີ່ອງຮອຍ, ຮອຍຕນີຢຽບຍ ໍີ່າຕາກາ້ ແລະ ໂສງ້

ເສືອ້ຍ ໍີ່າຢ ີ່ຂີຕ້ມົຕາກາ້. 

ສະພາບງວົ ແລະ ແບ ້ມງີວົໂຕໜຶີ່ ງຖກືຕດັເຊອືກຂາດ. 

 ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ພາຍຫຼງັຈ ດຊາກສບົຂອງພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ແລວ້ເວລາ 18:00 ໂມງ, ຂາ້

ພະເຈົາ້ກມໍາເຮອືນໄດມ້ ີທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ  ຊຶີ່ ງເປັນອາ້ຍເຂຍີໄດບ້ອກຂາ້ພະເຈົາ້ເອົາໝ້ໍໄຟຢ ີ່ນາ

ໄປມຽ້ນໄວແ້ລວ້ຢີ່າບອກໃຫໃ້ຜຮ ເ້ຫັນ. ເວລາ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ບອກຂາ້ພະເຈົາ້ເອົາໝ້ໍໄຟໄປ

ມຽ້ນມແີຕີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ສອງຄນົຢ ີ່ນາໍກນັ ແລະ ມຽ້ນໄວໃ້ຫດ້ີໆ . 

ໝ້ໍໄຟທີີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າເອົາໄປມຽ້ນແມ ີ່ນ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ  ເອົາໄວຢ້ ີ່ໃນປີ່າຫີ່າງຈາກຕາກາ້ຈດຸ

ເກດີເຫດ (ຊາກສບົ) ໄລຍະປະມານ 40 ແມດັ. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

 

 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ       ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ          ຜ ບ້ນັທຶກ          ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

ແກວ້ອດຸມົ ດວງໃຈ     ສໄີພ ອະພິສດິ   ຈນັໄລ ດວງນອ້ຍ    ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

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

ຄ ັງ້ທີ I 

 

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

ເຂດ ເວລາ 15:00 ໂມງ ຂອງວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ສີໄພ ອະພິສິດ, 

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

ທີ່ານ ສລິຸຍາ ວຽງແກວ້, ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ນ. ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ,  ອາຍ ຸ50 

ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 15, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫ ື ການກະທາໍຂອງ ບກຸຄນົ

ອືີ່ ນດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ຖ/ຕ: ຂາ້ພະເຈົ້າເປັນລ ກສາວຜ ທີ້ 2 ຂອງ ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ, ການຮບັສີ່ວນແບີ່ງປນັ 

ມ ນມຣໍະດກົຂອງ ພໍີ່ ແມ ີ່ແບີ່ງປນັໃຫແ້ມ ີ່ນຂາ້ພະເຈົາ້ພໍໃຈທກຸຢີ່າງ, ກີ່ອນພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ຈະເສັຍຊວີດິ 

2-3 ວນັ ຂາ້ພະເຈົ້າກໄໍດໄ້ປດາໍນາແຊງຢ ີ່ນາແດນຕິດກບັນາຂອງພໍີ່  ແລະ ກເໍຫັນພໍີ່ ນອນຢ ີ່ຕ ບນອ້ຍ 

(ກກົຈານ) ພອ້ມທງັເຫັນປືນແກບັນອ້ຍມໄີວຕ້ະຫ ອດ. ມາວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້

ກໄໍດບ້ອກຂາ້ພະເຈົາ້ວີ່າ: ພໍີ່ ຍີ່ຽວບໍີ່ ອອກໄດ ້2 ມືແ້ລວ້ ເວລາພໍີ່ ບອກຂພ້ະເຈົາ້ແມ ີ່ນເວລາ 8:00 ໂມງ 

ຫ ງັຈາກນ ັນ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ມາຮອດເຮອືນກໄໍດບ້ອກລ ກໃພ ້ຊືີ່  ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ ີ ໄປບອກແມ ີ່ຕ ວ້ ີ່າ ພໍີ່ ຕ ້

ຢ ີ່ນາຍີ່ຽວບໍີ່ ອອກຊືຢ້າໄປໃຫເ້ພິີ່ ນກນິແນີ່. ຕກົມາຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ນາງ ອວ້ນ ແສງ

ສະຫວີ່າງ ແລະ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງໄປນາ ຈຶີ່ງເຫັນສະພາບພໍີ່ ນອນຕາຍຢ ີ່ແຈຕາກາ້. ຜີ່ານມາ

ຂາ້ພະເຈົາ້ກໄໍດຍ້ິນສຽງປືນແກບັທີີ່ ເຂົາເຈົາ້ມາຍງິນກົຢ ີ່ເຂດດງົນາ ແລວ້ພໍີ່ ຕ ກ້ໄໍດຮ້ອ້ງດີ່າຕະຫ ອດ. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  
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ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ                ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ                  ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

  ສໄີພ ອະພິສດິ                ສລິຸຍາ ວຽງແກວ້           ນ. ອາລີ 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 

 

 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, 

ເວລາ 15:10 ໂມງ ຂອງວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ພ ເຂົາ ແສງທອງ, ຊ ັນ້ 

ຮອ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ 

ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ

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

ສະຫວນັນະເຂດ. 

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

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

- ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກມຸແມ ີ່: ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ50 ປີ, ອາຊບີ ແມ ີ່ເຮອືນ, 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. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 
 

 ຖ/ຕ: ຂາ້ພະເຈົາ້ແມ ີ່ນໄດລ້ງົໄປຖຽງນາຢ ີ່ບີ່ອນ ພໍີ່ ຕ  ້ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ  ແລວ້ຂາ້ພະ

ເຈົາ້ໄດມ້າ້ງເຫ ັກຊອ໋ດປາແລວ້ເອົາເຫ ັກຊອ໋ດປາຖີມ້ເຂ້ົາປີ່າ. 

 ຖ/ຕ: ກີ່ອນທີີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດລ້ອກສະກອັດຄຽນເຫ ັກຊອ໋ດປາອອກຂາ້ພະເຈົາ້ແມ ີ່ນໄດເ້ຫັນ ອາ້ຍ 

ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ເອົາກະເປົາລງົໄປລຸີ່ມບີ່ອນພໍີ່ ຕ ຕ້າຍແຖວຕາກາ້. 
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ຖ/ຕ: ໃນຄ ັງ້ວນັທີ 28 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະ ນາ້ບີ່າວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ, 

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

ໄດບ້ອກໃຫຂ້າ້ພະເຈົ້າມາ້ງເຫ ັກຊອ໋ດປາຖີມ້ສາ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງໄດມ້າ້ງແລວ້ເອົາເຫ ັກຖີມ້ເຂ້ົາປີ່າ. ສີ່ວນ

ໄມແ້ມ ີ່ນເປັນໄມໄ້ຜີ່ຂໍຖ້ີີ່ໆກນັ. 

ຖ/ຕ: ກີ່ອນທີີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະໄດມ້າ້ງສາຍຊອ໋ດປານ ັນ້ ນາ້ບີ່າວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ ໄດຍ້ີ່າງໄປ

ບີ່ອນລດົມອ໋ກ ເພືີ່ ອຈະເອົາໄພຫຍາ້, ແລວ້ເຫັນໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາເອົາໄພຫຍາ້ປກົໄວ ້ ຫ ງັຈາກນ ັນ້ລາວຈຶີ່ງ

ບອກຂາ້ພະເຈົາ້ມາ້ງອອກຖີມ້ ຈາກນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົາ້ແມ ີ່ນໄດກ້ບັມາບາ້ນຄນົດຽວ, ຍງັເຫ ືອ ທາ້ວ ຄາໍດ ີ

ແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ນາ້ບີ່າວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ ຢ ີ່ຖຽງນາ. 

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

ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ ຄນົດຽວພໍຮອດເວລາ 15:00 ໂມງ ລ ກຫ ານໝດົທກຸຄນົຈຶີ່ງໄດພ້າກນັໄປເກບັດ ກ

ແລວ້ຍງັເຫ ືອຢ ີ່ຖຽງນາແມ ີ່ນມແີຕີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ກບັ ນາ້ບີ່າວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາ້ບີ່າວ ຄາໍດ ີ

ແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ອາ້ຍ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ກບັຜ ເ້ຖົາ້ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້ ປະມານ 4 ຄນົ ຈາກນ ັນ້ 

ນາ້ບີ່າວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ ຈຶີ່ງໄດໃ້ຊ ້ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ໄປເອົາຊວ້ນ, ແຕີ່ທາ້ວ ສວີນັ 

ແສງສະຫວີ່າງ ໄດຮ້າ້ຍກນັ ຈຶີ່ງໄດຕ້ກີນັ, ຜ ເ້ຖົາ້ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້ ໄດມ້າຫາ້ມຈຶີ່ງເຊົາຕກີນັ. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, 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           ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

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

ຄ ັງ້ທີ I 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການ ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ, ເວລາ 16:00 ໂມງ ຂອງວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດ

ຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ: ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມ

ດວ້ຍທີ່ານ ອດຸມົ ພກັດ,ີ ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ທາ້ວ ບນຸຄ ໍາ້ ພ ຄາໍ

ອາຍ ຸ48 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ, ເບໂີທລະສບັ: 020 5X XXX XXX. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ແມ ີ່ນເຄຍີຮ ຈ້ກັກບັ ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຜ ຕ້າຍໄດຫ້ າຍປີແລວ້ ເນືີ່ອງຈາກຂາ້

ພະເຈົາ້ເອງເຄຍີໄປເກບັຜກັ ແລະ ຫາກນິຢ ີ່ແຖວນາຂອງ ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຈນົຮອດວນັທີ 

25 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 12:00 ໂມງຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໄ້ປເກບັຜກັຢ ີ່ນາຂອງ ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະ 

ຫວີ່າງ ຂາ້ພະເຈົາ້ກເໍຫັນ ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ນ ັີ່ງຢ ີ່ຕ ບຄນັຄ ລຽ້ງງວົຢ ີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງເຂ້ົາໄປ

ລມົກບັ ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ແລວ້ ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຍງັສ ັີ່ງໃຫຂ້າ້ພະເຈົ້າມາ

ບອກ ທາ້ວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ ລ ກຊາຍຂອງຜ ກ້ ີ່ຽວວີ່າ: ມາເອົາລດົແດີ່ ຫ ງັຈາກນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງ

ກບັມາຈນົຮອດໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງໄດຍ້ິນຂີ່າວວີ່າ ພໍີ່ ຕ  ້ ບນຸຫ າຍ       

ແສງສະຫວີ່າງ ຕາຍໂດຍແມ ີ່ນ ທາ້ວ ກຫຸ າບ ເປັນຄນົມາບອກ 

ຖ/ຕ: ໃນໄລຍະຜີ່ານມາ ຂາ້ພະເຈົາ້ກເໍຄີຍລມົກບັ ຕ  ້ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ໃນວນັດ ັີ່ງ

ກ ີ່າວ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໄ້ປເຫັນ ລງຸລຽນ, ອາຍ ຸ 60 ປີ, ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້ ໄປໃສີ່ຈ ັີ່ນຢ ີ່ຖຽງນາຂອງ ພໍີ່ ຕ  ້

ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຕາມຮີ່ອງຫວ້ຍ ໃນວນັທີ 25 ມງັກອນ 2013 ມ ືເ້ກບັຜກັກະໂດນ. 
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ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ            ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ              ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                  ອດຸມົ ພກັດ ີ                ທາ້ວ ບນຸຄ ໍາ້ ພ ຄາໍ                
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ສາທະລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                         ເລກທີ 41 /ປກສ.ຈພ 

                                                    ລງົວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ບດົລາຍງານ 

ຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ 

 

ຮຽນ: ທັ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

                 ເລືັ່ ອງ: ຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາ. 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012 ມາດຕາ 142. 

 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຂໍລາຍງານມາຍງັທັ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົ ເຂດ II ຊາບວັ່າ ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ສບືສວນ-ສອບສວນໄດກ້ກັຕວົຜ ຖ້ກືຫາມ:ີ 

1. ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນເກດີ ຊະນະຄາມກາງ, ເມອືງ 

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

ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຊືັ່  ແລະ ນາມສະກນຸພໍັ່ : ທາ້ວ ຕາ (ຕາຍ) 

ຊືັ່  ແລະ ນາມສະກນຸແມ ັ່: ນາງ ວຽງ (ຕາຍ) 

- ຖກືກກັຕວົວນັທີ: 4 ກມຸພາ 2013, ເວລາ 9:00 ໂມງ. 

- ຖກືຫາວັ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ. 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

2. ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 

17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຊືັ່  ແລະ ນາມສະກນຸພໍັ່ : ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວັ່າງ (ຕາຍ), ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, 

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

ຊືັ່  ແລະ ນາມສະກນຸແມ ັ່: ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ, ອາຍ ຸ69 ປີ, ອາຊບີ ແມ ັ່ເຮອືນ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ 

ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   
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- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013. 

- ຖກືຫາວັ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ. 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

3. ທ. ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ20 ປີ,  ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 3, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຊືັ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງພໍັ່ : ທາ້ວ ຄາໍແພງ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ45 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ັ່

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

ຊືັ່ ແລະ ນາມສະກນຸຂອງແມ ັ່: ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວັ່າງ, ອາຍ ຸ50 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ັ່

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

ຊືັ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງເມຍັ: ນາງ ນກົໄກັ່ ຄາໍມ,ີ  ອາຍ ຸ18 ປີ, ອາຊບີ ແມ ັ່ເຮອືນ, ບາ້ນຢ ັ່

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

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013. 

- ຖກືຫາວັ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ. 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

ຮ ບຄະດ ີ

 ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 9:00 ໂມງ, ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ 

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

ຫວນັນະເຂດ ຈ ັ່ງໄດລ້ງົໄປກວດກາສະຖານທີັ່ ເກດີເຫດຮັ່ວມກບັກອງເຕັກນກິອາຍາ ປກສ ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ ພບົວັ່າ : ຜ ຕ້າຍຊືັ່ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວັ່າງ, ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, 

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

ຜັ່ານການກວດກາຊາກສບົມຮີ ັ່ອງຮອຍບາດແຜໄຟໄໝຢ້ ັ່ຕາເບື້ອງຂວາ ແລະ ຄາງຂອງຜ ຕ້າຍ, ໄດ້

ກວດກາເບິັ່ ງຫ ງັຂອງຜ ຕ້າຍເຫັນໜງັຖະເຫ ີກ (ໂພງ) ແລະ ອງີໃສັ່ບດົສະຫ ຸບການຕລີາຄາຂອງກອງ

ເຕັກ ນກິອາຍາ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໄດຕ້ີລາຄາເບືອ້ງຕ ົນ້ວັ່າ: ສາເຫດການຕາຍຂອງທາ້ວ 

ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວັ່າງ ແມ ັ່ນຕາຍຍອ້ນໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ຖກືຄາດຕະກາໍ) ແລະ ວດັຖທີຸັ່ ເປັນເປ້ົາໝາຍ

ຂອງການຄາດຕະກາໍແມ ັ່ນໝ້ໍຊອ໋ດປາ. 

 ສະນ ັນ້ ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ  ຈ ັ່ງເປີດການສບືສວນ-ສອບສວນ ໃສັ່ເຫດ 

ການດ ັັ່ງກ ັ່າວ ແລະ ຄ ົນ້ຫາບກຸຄນົຜ ກ້ະທາໍຜິດ ພອ້ມດວ້ຍວດັຖທີຸັ່ ເປັນເປ້ົາໝາຍໃຊກ້ໍັ່ ເຫດ (ໝ້ໍຊອ໋ດປາ) 

ແລະ ໃນວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013 ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ຈ ັ່ງມຂໍີມ້  ນວັ່າ: ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ  ມໝ້ໍີຊອ໋ດປາ

ຈ ັ່ງໄດພ້າຕວົຜ ກ້ ັ່ຽວມາສອບສວນໃນເວລາຕໍັ່ ມາ. 
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ເນືອ້ໃນຂອງເຫດການ 

1. ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ໄດໃ້ຫກ້ານຮບັສາລະພາບວັ່າ: ເຄຍີຕດິຄກຸມາແລວ້ໜ ັ່ ງຄ ັງ້ໃນ 

ຊັ່ວງເດອືນ ມນີາ ປີ 2011 ໃນຂໍຫ້າລກັຊບັ. ພາຍຫ ງັອອກຄກຸກໄໍດດ້າໍລງົຊວີດິຢ ັ່ບາ້ນປກົກະຕ.ິ 

ສັ່ວນໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປານ ັນ້ ຜ ກ້ ັ່ຽວໄດຊ້ືໃ້ນປີ 2010. ຈດຸປະສງົ ເພືັ່ອເອົາມາຊອ໋ດປາ ແລະ ອັ່ຽນຢ ັ່

ຕາມໜອງແຖວນາພໍັ່ ເຖົາ້ (ຕ ບ້ນຸຫ າຍ ແສງສະຫວັ່າງ) ແລະ ຊອ໋ດຢ ັ່ບໍລິເວນໃກຄ້ຽງ. ຕໍັ່ ນ ັນ້ມາວນັ

ທີ 22 ມງັກອນ 2013 ເວລາປະມານ 16:20 ໂມງ ຜ ກ້ ັ່ຽວເລີກວຽກຈາກໂຮງງານເບຍມາ; ຈ ັ່ງ

ໄດເ້ອົາໝ້ໍຊອ໋ດປາທີັ່ ຮກັສາໄວຢ້ ັ່ຖຽງນາຂອງພໍັ່ ເຖົາ້ມາຊອ໋ດປາຢ ັ່ໜອງຂອງພໍັ່ ເຖົາ້ (ຜ ຕ້າຍ) ຈນົ

ຮອດເວລາ 17:00 ໂມງ ຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ງຢດຸຊອ໋ດແລວ້ເອົາໝ້ໍຊອ໋ດປາດ ັັ່ງກ ັ່າວ ພອ້ມດວ້ຍເຫ ັກຊອ໋ດໄປ

ເກບັມຽ້ນໄວຢ້ ັ່ເທິງມອ໋ກລດົກອ້ງຖຽງນາຂອງພໍັ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວັ່າງ  ຕໍັ່ ຈາກນ ັນ້ຜ ກ້ ັ່ຽວບໍັ່ ໄດ້

ໄປຖຽງນາອກີເລີຍ ຈນົຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8:30 ໂມງເຊ້ົາ ຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ງຊາບ

ວັ່າ: ພໍັ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວັ່າງ ຜ ເ້ປັນພໍັ່ ເຖົາ້ຕາຍ; ຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ງໄປເບິັ່ ງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ຊນັນະສ ດຊາກ

ສບົ ແລະ ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ໄດແ້ຈງ້ສາເຫດຂອງການຕາຍວັ່າ: ເກດີຈາກໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາ) 

ຮອດເວລາ 17:00 ໂມງ ຂອງວນັດຽວກນັຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ງບອກໃຫທ້າ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ ອາຍ ຸ

27 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, (ຜ ເ້ປັນນອ້ງເມຍັ ຫ ື ລ ກຊາຍຫ າ້ຂອງຜ ຕ້າຍ) ອອກໄປບັ່ອນເກດີເຫດ 

(ຖຽງນາ) ສ ັັ່ງໃຫເ້ອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາໜັ່ວຍດ ັັ່ງກ ັ່າວ ພອ້ມດວ້ຍເຫ ັກຊອ໋ດໄປຊຸກເຊືັ່ ອງໄວບ້ັ່ອນອືັ່ ນ 

ເພາະຢາ້ນເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ຮ  ້ ພອ້ມທງັບອກໃຫ ້ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ ວັ່າ: ຢັ່າບອກໃຜ ແລະ 

ຢັ່າໃຫເ້ຈົ້າໜາ້ທີັ່ ຮ ວ້ ັ່າໝ້ໍຊອ໋ດປາຢ ັ່ໃສ ຕກົມາຮອດວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ເວລາ 11:00 ໂມງ 

ທາງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ໄດເ້ຊນີຕ ົວົຜ ກ້ ັ່ຽວຂ ນ້ມາກອງຄະດອີາຍາເມອືງ ຈາໍພອນ ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ຜ ກ້ ັ່ຽວ

ໃຫກ້ານປກົປິດວັ່າ: ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາຂອງຜ ກ້ ັ່ຽວແມ ັ່ນໄດຂ້າຍໄປໃຫຫ້ວຽດໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 

2013 ກັ່ອນເກດີເຫດແລວ້. ຕໍັ່ ມາທາງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ມຫີ ກັຖານຢັງ້ຢືນວັ່າ: ໝ້ໍໄຟໜັ່ວຍດ ັັ່ງກ ັ່າວພອ້ມ

ເຫ ັກຊອ໋ດຂອງຜ ກ້ ັ່ຽວຢ ັ່ນາໍ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ ຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ງຮບັສາລະພາບ ກບັເຈົາ້ໜາ້ທີັ່

ວັ່າ: ໄດມ້ເີຈດຕະນາຊຸກເຊືັ່ ອງແທ.້ 

2. ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ    ໄດໃ້ຫກ້ານຕໍັ່ ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ວັ່າ : ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2017 ເວລາ 

8:00 ໂມງ ຜ ກ້ ັ່ຽວໄດອ້ອກໄປນາຫາພໍັ່ ໂດຍຂີັ່ ລດົຈກັອອກໄປກບັເອື້ອຍຊືັ່ ນາງ ອວ້ນ ແສງ

ສະຫວັ່າງ ເມ ືັ່ອໄປຮອງຖຽງນາແລວ້ບໍັ່ ເຫັນພໍັ່ ຈ ັ່ງຊອກຫາຈນົໄປພບົພໍັ່ ນອນຢ ັ່ແຄມຕາກາ້ ໃນເວລາ 

8:30 ໂມງ ເບືອ້ງຕ ົນ້ຜ ກ້ ັ່ຽວຄດິວັ່າພໍັ່ ນອນຫ ິ້ນຈ ັ່ງຍັ່າງໄປເບິັ່ ງແລວ້ເອີນ້ໃສັ່ພໍັ່ ວັ່າ: ລກຸແມະເຈົາ້

ນອນຫຍງັຢ ັ່ຫ ັນ້ ຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ງເຂ້ົາໄປຍ ຕ້ວົພໍັ່ ປະກດົວັ່າ: ຕວົພໍັ່ ແຂງແລວ້ຈ ັ່ງຊາບວັ່າພໍັ່ ຕາຍ ແລະ ໄດ້

ເອີນ້ໃສັ່ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວັ່າງ ຜ ເ້ປັນເອືອ້ຍຢ ັ່ຖຽງນາວັ່າ: ເອືອ້ຍພໍັ່ ຕາຍແລວ້, ຈາກນ ັນ້ຜ ກ້ ັ່ຽວ

ກບັເອືອ້ຍຈ ັ່ງຫາມເອົາຊາກສບົພໍັ່ ຂືນ້ໄປຖຽງນາ, ແລວ້ຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ງຂີັ່ ລດົເຂ້ົາໄປໃນບາ້ນບອກແມ ັ່ 

ແລະ ເອືອ້ຍອາ້ຍໄປເບິັ່ ງພໍັ່ ຢ ັ່ນາ ແລະ ໄດມ້ເີຈົ້າໜາ້ທີັ່ ມາຊນັນະສ ດຊາກສບົ. 

ຮອດເວລາ 18:00 ໂມງ ຂອງວນັດຽວກນັ ຈ ັ່ງມທີາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ ຜ ເ້ປັນອາ້ຍເຂຍີ

ບອກໃຫຜ້ ກ້ ັ່ຽວເອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາຢ ັ່ຖຽງນາບັ່ອນເກດີເຫດເຂ້ົາມາເຊືັ່ ອງໄວຢ້ ັ່ໃນບາ້ນ ແລະ ບອກ

ອກີວັ່າ: ຢັ່າໃຫໃ້ຜຮ ເ້ດີ ້ຕໍັ່ ຈາກນ ັນ້ຜ ກ້ ັ່ຽວພອ້ມດວ້ຍທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ຈ ັ່ງພາກນັອອກໄປຖຽງນາ

ບັ່ອນເກດີເຫດ; ເມ ືັ່ອໄປຮອດຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ງໄປເອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາໜັ່ວຍດ ັັ່ງກ ັ່າວທີັ່ ເຊືັ່ ອງໄວຢ້ ັ່ປັ່າໃກກ້ບັ
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ສະຖານທີັ່ ເກດີເຫດ ແລວ້ເອົາຂ ນ້ມາຖຽງນາໃຫ ້ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ  ມາ້ງເອົາຄນັຊອ໋ດອອກປະ

ໄວຖ້ຽງນາ ແລະ ເອົາໝ້ໍໄຟພອ້ມໝ້ໍແຍກໄຟໃສັ່ເປົາປຍຸເຂ້ົາໄປເຊືັ່ ອງໄວຢ້ ັ່ຄອງນ ໍາ້ເຮອືນຂອງ 

ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ  

3. ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ໄດໃ້ຫກ້ານຕໍັ່ ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ວັ່າ: ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8:00  

ໂມງ ໄດອ້ອກໄປນາບັ່ອນເກດີເຫດນາໍ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ ຈ ັ່ງເຫັນ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວັ່າງ  ເອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາອອກມາພອ້ມດວ້ຍຄນັຊອ໋ດ; ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ ຈ ັ່ງບອກ

ໃຫຜ້ ກ້ ັ່ຽວມາຍສະກອ໋ດ ຄຽນສາຍໄຟອອກຈາກຄນັຊອ໋ດ ແລະ ເອົາໝ້ໍໄຟເຂ້ົາໄປໃນບາ້ນ ສັ່ວນ

ຄນັຊອ໋ດແມ ັ່ນປະຖິມ້ໄວຖ້ຽງນາ, ຕກົມາຮອດວນັທີ 28 ມງັກອນ 2013 ຜ ກ້ ັ່ຽວຈ ັ່ງມາ້ງຄນັຊອ໋ດ

ປາດ ັັ່ງກ ັ່າວເອົາປາຍຊອ໋ດທີັ່ ເປັນເຫ ັກຖິມ້ເຂ້ົາປັ່າສັ່ວນຄນັຊອ໋ດແມ ັ່ນເຜົາໄຟຖິມ້ຢ ັ່ນາບັ່ອນເກດີເຫດ. 

ສງັເກດຕີລາຄາ 

 ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 12:30 ໂມງ ທາງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ກອງສບືສວນ-ສອບສວນ

ເມອືງ ຈາໍພອນ ສມົທບົກບັກອງເຕັກນກິອາຍາ ປກສ ແຂວງ ລງົກວດກາຊນັນະສ ດສະຖານທີັ່ ເກດີ

ເຫດ ແລະ ຊາກສບົຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວັ່າງ (ຜ ຕ້າຍ) ເຫັນວັ່າ : ສາເຫດການຕາຍຂອງ

ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວັ່າງ  ແມ ັ່ນຕາຍຍອ້ນຖກືໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ຖກືຄາດຕະກາໍ) ແລະ ເປ້ົາໝາຍໃນ

ການຄາດຕະກາໍຄ ັງ້ນີຄ້າດວັ່າ ແມ ັ່ນກຸັ່ມຫາປາທີັ່ ມເີຄືັ່ ອງຊອ໋ດ (ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາ)  ທາງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ພວກ

ເຮົາຈ ັ່ງໄດແ້ຈງ້ຜນົຂອງການຊນັນະສ ດໃຫຍ້າດພີັ່ ນອ້ງຂອງຜ ຕ້າຍຊາບ ແລະ ໃນເວລານ ັນ້ທາ້ວ ວນັດ ີ

ຄາໍສະອອນ ກຮໍບັຊາບຜນົຂອງການຊນັນະສ ດຂອງເຈົ້າໜາ້ທີັ່   ແຕັ່ມເີຈດຕະນາປິດບງັ, ຊຸກເຊືັ່ ອງ 

ແລະ ເຄືັ່ ອນຍາ້ຍວດັຖທີຸັ່ ເປັນເປ້ົາໝາຍໃນການຄາດຕະກາໍ (ໝ້ໍຊອ໋ດກບັໝ້ໍແຍກໄຟ), ຊ ໍາ້ຍງັມາ້ງ ແລະ 

ຈ ດເຜົາຄນັຊອ໋ດປາເພືັ່ ອບໍັ່ ໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີັ່ ສາມາດກວດກາໄດ.້ ເຫັນວັ່າ: ການປະພ ດຂອງພວກກັ່ຽວເປັນ

ການກະທາໍຜິດທາງອາຍາ, ແຕະຕອ້ງເຖງິ ກດົໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 167 ໃນສະຖານ: ທາໍລາຍຫ ກັ

ຖານ. 

ຂໍສ້ະເໜີ 

 ສະເໜີທັ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຊາບວັ່າ: ພາຍຫ ງັເກບັກາໍຂໍມ້  ນຫ ກັ

ຖານ ແລະ ເອົາຄາໍໃຫກ້ານພວກກັ່ຽວແລວ້ເຫັນວັ່າ: ມຂໍີມ້  ນຫ ກັຖານໜກັແໜນ້ພຽງພໍທີັ່ ເປັນພ້ືນຖານໃຫ້

ແກັ່ການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ໂດຍອງີຕາມບດົບນັທ ກຄາໍໃຫກ້ານ ແລະ ຫ ກັຖານຕັ່າງໆ. 

 ດ ັັ່ງນ ັນ້, ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຈ ັ່ງລາຍງານມາຍງັທັ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ເພືັ່ ອຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາດວ້ຍ. 

 

ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສເມອືງ ຈາໍພອນ  ກອງສອບສວນຄະດອີາຍາ   ເຈົ້າໜາ້ທີັ່ ສອບສວນ 

           

        ວໄິລພອນ ອານ ຸ                  ຄາໍໃສ  ໃຈພກັດ ີ      ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ                                                           

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                             ເລກທີ 706/ປກສ.ຈພ                                                                                                                                           

                                                    ລງົວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ໃບສະເໜີ 

ຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ 

 

ຮຽນ: ທັ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

                 ເລືັ່ ອງ: ຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາ. 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 142; 

- ອງີຕາມ ສາໍນວນຄະດອີາຍາ  

 

ເຈົ້າໜ້າທີັ່ ສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ໄດທ້າໍການກກັ

ຕວົທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີກາໍມະກອນ, 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 ກັຖານໜກັແໜນ້ພໍທີັ່ ຈະເປັນພ້ືນຖານແກັ່

ການດາໍເນນີຄະດອີາຍາຕໍັ່ ຜ ກ້ ັ່ຽວ. 

 ດ ັັ່ງນ ັນ້, ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຈ ັ່ງສະເໜີມາຍງັທັ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົ ເຂດ II ເພືັ່ ອຂໍຄາໍສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ.  

    

                                     ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ  

                                                              

                                     ວໄິລພອນ ອານ ຸ
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ                                                           

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                             ເລກທີ 707/ປກສ.ຈພ                                                                                                                                           

                                                    ລງົວນັທີ 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 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, ເວລາ 9:00 ໂມງ. 

- 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   

                                                             

                                      ວໄິລພອນ ອານ ຸ
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 ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ                                                           

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                             ເລກທີ 708/ປກສ.ຈພ                                                                                                                                           

                                                    ລງົວນັທີ 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 ໄດທ້າໍການກກັຕວົ

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

ໜັ່ວຍ 3 , ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.    

- ຖກືຫາວັ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ, ຕາມມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ. 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013, ເວລາ 9:00 ໂມງ. 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ.   

ພາຍຫ ງັເອົາຄາໍໃຫກ້ານຂອງຜ ກ້ ັ່ຽວແລວ້ ເຫັນວັ່າ ມຂໍີມ້  ນຫ ກັຖານໜກັແໜນ້ພໍທີັ່ ຈະເປັນພ້ືນ ຖານ

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 

                                                               

                                                  ວໄິລພອນ ອານ ຸ
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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 ສະຫວນັນະເຂດ ເວລາ 11:00 ໂມງ  

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

ຮບັຜິດຊອບ ສບືສວນ-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.   

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫ ື ການກະທາໍຂອງ

ບກຸຄນົອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 

ໃນໄລຍະຜີ່ານມາຂາ້ພະເຈົ້າເຄຍີຕິດຄກຸມາແລວ້ 1 ຄ ັງ້ ຢ ີ່ທີີ່ ຄາ້ຍຄມຸຂງັໂພນທນັ ໃນຊີ່ວງ

ເດອືນ ມນີາ ປີ 2011 ໃນຂໍຫ້າ: ລກັຊບັຂອງພນົລະເມອືງ, ພາຍຫ ງັອອກມາຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງມາ

ດາໍລງົຊວີດິຢ ີ່ບາ້ນປກົກະຕ.ິ 

 ຂາ້ພະເຈົ້າຍອມຮບັວີ່າໄດຊ້ືໝ້ໍ້ໄຟຊອ໋ດປາພອ້ມເຄືີ່ ອງຊອ໋ດມາແຕີ່ປີ 2010 ຈດຸປະສງົໃນການຊື້

ໝ້ໍ ຊອ໋ດຂອງຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນເພືີ່ ອຊອ໋ດປາ ຫ ື ອີ່ຽນ ຢ ີ່ຕາມໜອງແຖວນາຂອງພໍີ່ ເຖົາ້ຂາ້ພະເຈົ້າ 

(ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ) ແລະ ຊອກຊອ໋ດຕາມໜອງທີີ່ ດ ດແລວ້ ເພືີ່ ອຈດຸປະສງົເອົາອີ່ຽນ. 

ຈນົຮອດວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 16:20 ໂມງ ຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ລີກວຽກຈາກໂຮງງານ

ເບຍ ຈຶີ່ ງໄປເອົາໝ້ໍຊອ໋ດປາໜີ່ວຍທີີ່ ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ພບົເຫັນ ໄປຊອ໋ດປາຢ ີ່ໜອງຂອງພໍີ່ ເຖົ້າຂາ້ພະເຈົ້າ, 

ໝ້ໍຊອ໋ດດ ັີ່ງກ ີ່າວຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນເອົາປະມຽ້ນໄວຢ້ ີ່ຖຽງນາຂອງພໍີ່ ເຖົາ້ເປັນເວລາ 3 ປີ ແລວ້, ຕໍີ່ ຈາກ

ນ ັນ້ມາຈນົຮອດເວລາ 17:00 ໂມງ ຂາ້ພະເຈົ້າຊອ໋ດປາຢ ີ່ໜອງດ ັີ່ງກ ີ່າວບໍີ່ ໄດ ້ຈຶີ່ ງໄດເ້ອົາໝ້ໍຊອ໋ດໜີ່

ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວໄປເກັບມຽ້ນໄວຢ້ ີ່ເທິງມອ໋ກລດົໄຖນາຢ ີ່ກອ້ງລີ່າງຖຽງນາຂອງພໍີ່ ເຖົ້າຂາ້ພະເຈົ້າ (ພໍີ່ ຕ  ້ 
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ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຜ ຕ້າຍ) ນບັແຕີ່ວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ເປັນຕ ົນ້ມາ ຂາ້ພະເຈົ້າກບໍໍີ່

ໄດເ້ຂ້ົາໄປນາຫາພໍີ່ ເຖົາ້ເລີຍ ຈນົຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງຊາບວີ່າ: ພໍີ່ ເຖົ້າ

ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ (ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ) ຕາຍ. ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງໄປເບິີ່ ງ ແລະ ຮ ວ້ ີ່າພໍີ່ ເຖ ົາ້

ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຖກືໄຟຊອ໋ດດວ້ຍໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາ, ພາຍຫ ງັຂາ້ພະເຈົ້າຊາບເລືີ່ ອງດ ັີ່ງກ ີ່າວ ໃນວນັທີ 

27 ມງັກອນ 2013 (ມືພ້ບົຊາກສບົ) ເວລາ 17:00 ໂມງ ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງບອກໃຫ້ ທ້າວ ສີວນັ 

ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, (ນອ້ງເມຍັຂອງຂາ້

ພະເຈົ້າ) ເອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວໄປເກັບມຽ້ນໄວຢ້ ີ່ບີ່ອນອືີ່ ນ, ແລວ້ຂາ້ພະເຈົ້າຍງັບອກ 

ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ ວີ່າ: ຢີ່າບອກໃຜເດີ ້ແລະ ຢີ່າໃຫເ້ຈົ້າໜາ້ທີີ່ ຮ ,້ ໃຫເ້ອົາໄປເຊືີ່ ອງໄວຢ້ ີ່

ບາ້ນ ແລະ ໃນເວລາດຽວກນັນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົາ້ກໄໍດບ້ອກໃຫ ້ທ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ທາ້ວ 

ສຈີນັ ສວີໄິລ ວີ່າ: ເວລາເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ຖາມຢີ່າເວ້ົາສ ີ່ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ຟງັເດ.ີ 

 ຈນົຮອດວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ເວລາ 11:00 ໂມງ ທາງເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ຈຶີ່ງເຊນີຕວົຂາ້ພະເຈົາ້ມາ

ກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ຂາ້ພະເຈົາ້ປະຕເິສດວີ່າ ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາໜີ່ວຍທີີີ່ ຂາ້

ພະເຈົາ້ນາໍໃຊແ້ມ ີ່ນໄດຂ້າຍໃຫຫ້ວຽດແລວ້ໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ຕໍີ່ ມາທາງເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ມຫີ ກັ

ຖານຢັງ້ຢືນວີ່າ: ຢ ີ່ນາໍ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງຮບັສາລະພາບວີ່າ: ໄດບ້ອກໃຫ ້

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະ ຫວີ່າງ ເອົາໝ້ໍໄຟໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວໄປເຊືີ່ ອງໄວ.້ 

 ຖ/ຕ: ຂາ້ພະເຈົາ້ຍອມຮບັວີ່າ ໄດມ້ເີຈດຕະນາ ເພືີ່ ອຊຸກເຊືີ່ ອງໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວແທ ້

ແລະ ໃນເບື້ອງຕ ົນ້ກ ີ່ອນຈະເອົາໝ້ໍໄຟໄປເຊືີ່ ອງ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຍ້ິນເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ເວ້ົາວີ່າ: ພໍີ່ ເຖົາ້ຂອງຂາ້

ພະເຈົາ້ຕາຍຍອ້ນໄຟຊອ໋ດ ໃນມືເ້ຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ລງົໄປກວດກາສະຖານທີີ່ ເກດີເຫດ. 

ຖ/ຕ: ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວພອ້ມດວ້ຍເຫ ັກຊອ໋ດ ແມ ີ່ນຂາ້ພະເຈົາ້ປະດດິສາ້ງຂຶນ້ເອງ 

ແລະ ໝ້ໍໄຟໜີ່ວຍທີີ່ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ເອົາມາເປັນຂອງກາງຄະດນີີແ້ມ ີ່ນໝ້ໍໄຟຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ແທ ້ ຊຶີ່ ງຂາ້

ພະເຈົາ້ໄດເ້ກບັມຽ້ນໄວຢ້ ີ່ເທິງມອ໋ກລດົໄຖນາແລວ້ເອົາຫຍາ້ປກົໄວຢ້ ີ່ຖຽງນາພໍີ່ ເຖົາ້ (ຜ ຕ້າຍ). 

ຖ/ຕ: ຂາ້ພະເຈົາ້ກຮໍ ດ້ວີ ີ່າ ທາງເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ຊອກຫາໝ້ໍຊອ໋ດປາໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013. 

ສີ່ວນການມາ້ງ ຫ ື ຈ ດເຫ ັກຊອ໋ດ ຂາ້ພະເຈົາ້ແມ ີ່ນບໍີ່ ໄດບ້ອກພວກດ ັີ່ງກ ີ່າວມາ້ງ ມແີຕີ່ບອກໃຫ້

ຊຸກເຊືີ່ ອງ. 

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                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 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ກອງຄະດ ີ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັເຂດ ໃນເວລາ 11:00 

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

ຮບັຜິດຊອບ: ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ແສງທອງ 

ສີ່ອງໃສ ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ທ. ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ20 ປິ, ສນັຊາດ ລາວ,

ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

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

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

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸແມ ີ່: ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ 50 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ 

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

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸເມຍັ: ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ,ີ ອາຍ ຸ18 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ແມ ີ່ເຮອືນ, 

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

- ຖກືຫາວີ່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ.   

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013, ເວລາ 9:00 ໂມງ. 

- ສະຖານທີີ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ.  

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົອືີ່ ນ 

ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 ຂາ້ພະເຈົາ້ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ຂໍໃຫກ້ານຕາມຄວາມເປັນຈງິຕໍີ່ ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ດ ັີ່ງນີ ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ 

ຍອມຮບັວີ່າ: ໄດມ້າ້ງຄນັຊອ໋ດປາຫ ງັເກດີເຫດແທ ້ ສີ່ວນການມາ້ງນ ັນ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ບໍີ່ ຈ ືີ່ຄກັ ຄາດວີ່າແມ ີ່ນ
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ຕອນເຊ້ົາຂອງວນັທີ 28 ມງັກອນ 2013 ເນືີ່ອງຈາກມືນ້ ັນ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ ແມ ີ່ນຢ ີ່ຖຽງນາຂອງພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວີ່າງ (ຜ ຕ້າຍ) ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງມາ້ງອອກຈາກໝ້ໍໄຟ ແລວ້ມາແຍກເປັນຊິນ້ສີ່ວນ ເອົາເຫ ັກຊອ໋ດຖິມ້

ເຂ້ົາປີ່າ ສີ່ວນຄນັຊອ໋ດປາໄດເ້ອົາຈ ດໄຟຖິມ້ເນືີ່ອງຈາກ ທາ້ວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ ຜ ເ້ປັນນາ້ບີ່າວຂາ້

ພະເຈົາ້ເວ້ົາວີ່າ: ເຫ ັກຊອ໋ດປາກເໍອົາມຽ້ນໄວແ້ຕີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ ບໍີ່ ໄດມ້ຽ້ນເນືີ່ ອງຂາ້ພະເຈົາ້ຄິດວີ່າຢາ້ນເຈົາ້ໜາ້ທີີ່

ສງົໃສ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ ຜ ເ້ປັນນາ້ບີ່າວຂາ້ພໍີ່ ຕ ,້ ຂາ້ພະເຈົາ້ ຈຶີ່ງໄດລ້ງົມມືາ້ງຄນັຊອ໋ດປາ ແລະ 

ທາໍລາຍຖິມ້ ເຫ ືອແຕີ່ທາງປາຍທີີ່ ເປັນເຫ ັກຈຶີ່ງເອົາຖິມ້ໄວປ້ີ່າ. 

ຖ/ຕ: ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາປະມານ 10:00 ໂມງ ຂາ້ພະເຈົາ້ ໄດອ້ອກໄປເບິີ່ ງຊາກສບົ

ຂອງພໍີ່ ຕ ຢ້ ີ່ນາບີ່ອນເກດີເຫດ ໃນຕອນນ ັນ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ກຮໍບັຮ ຜ້ນົຂອງການຊນັນະສ ດວີ່າ: ພໍີ່ ຕ ຕ້າຍຍອ້ນຖກື

ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາຊອ໋ດ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຢາ້ນເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສງົໄສ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ  ຜ ເ້ປັນນາ້ບີ່າວຂາ້ພໍີ່ ຕ ້

ຕາຍ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງໄດຈ້  ດຄນັຊອ໋ດປາຂອງ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຖິມ້ ແລະ ໄດມ້າ້ງເຫ ັກຊອ໋ດທາງ

ປາຍຖິມ້ເຂ້ົາປີ່າ ເພືີ່ ອຈດຸປະສງົຫ ີກບໍີ່ ໃຫເ້ຈົ້າໜາ້ທີີ່ ກວດກາໄດ.້  

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ ເຈົາ້

ໜາ້ທີີ່ 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 
 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

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

ຄ ັງ້ທີ I 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການ ປ.ກ.ສ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ເວລາ 15:20 ໂມງ ຂອງວນັທິີ 5 ກມຸພາ 2013, ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ຮອ ວນັດ ີວາຍລີຸ ພອ້ມ

ດວ້ຍ ຮທ ໂນສະຫວນັ ກິີ່ ງແກວ້ ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ສທ ວຽງແກວ້ ຜ ບ້ນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ: 

ທາ້ວ ຄາໍແພງ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ45 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 3, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກມຸເມຍັ: ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ50 ປີ, ອາຊບີ ແມ ີ່ເຮອືນ, ບາ້ນຢ ີ່

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

ມລີ ກຮີ່ວມກນັ 2 ຄນົ ອີກ 1 ຄນົເປັນລ ກຕິດເມຍັ ຄ:ື  

1. ທາ້ວ ສວີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 3, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

2. ທາ້ວ ໜ ຈນັ, ອາຍ ຸ 18 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 3, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

3. ທາ້ວ ເຕີ,້ ອາຍ ຸ15 ປີ, ອາຊບີ ນກັຮຽນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍ

ພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 ຖ/ຕ: ນບັແຕີ່ເດອືນ ບໍີ່ ຈືີ່ . ປີ 1992 ຂາ້ພະເຈົ້າໄດແ້ຕີ່ງງານກບັ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ  

ໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມຮດີຄອງປະເພນ ີມາຮອດປດັຈບຸນັໄດລ້ ກຮີ່ວມກນັ 2 ຄນົ ແລະ ອກີ 1 ຄນົເປັນລ ກ

ຕດິເມຍັຊືີ່ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ມພໍີີ່ ເຖົາ້ຊືີ່ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ, ສີ່ວນຫ າຍພໍີ່ ເຖົາ້ຈະປະຈາໍ

ຢ ີ່ນາ (ສີ່ວນຢ ີ່ກນິແມ ີ່ນລ ກຫ ານທຽວໄປສ ົີ່ງ) ສີ່ວນຂາ້ພະເຈົາ້ພອ້ມເມຍັ ແມ ີ່ນໄດອ້ອກໄປຢ ີ່ຕີ່າງຫາກ. 
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- ສີ່ວນທີີ່ ຢ ີ່ປດັຈບຸນັແມ ີ່ນເປັນຊບັຂອງເມັຍທີີ່ ພໍີ່ ແມ ີ່ມອບໃຫ້ (ພໍີ່ ເຖາ້ ບຸນຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ   

ກບັແມ ີ່ຕ  ້ໃຈ ຄ ນເຮອືນ). 

- ສີ່ວນທີີ່ ບໍີ່ ທນັໄດແ້ບີ່ງແມ ີ່ນເປັນນາເຟືອງປະມານ 18 ໄລີ່. 

- ສະເພາະຂາ້ພະເຈົ້າກບັເມຍັໄດສ້ີ່ວນແບີ່ງປນັ 2 ໄຫ ີ່ປາຍ ທີີ່ ແປະກບັຖຽງນາພໍີ່ ເຖົາ້. 

ຖ/ຕ: ນບັແຕີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ມາເປັນເຂຍີ ຂາ້ພະເຈົາ້ບໍີ່ ເຄີຍຜິດຖຽງ ແລະ ບໍີ່ ເຄຍີເຮັດໃຫພໍ້ີ່ ເຖົາ້ ເສັຍໃຈ 

ແລະ ບໍີ່ ເຄຍີໃສີ່ຮາ້ຍປ້າຍສີພໍີ່ ເຖົາ້. 

ຕກົມາຮອດຕ ົນ້ປີ 2013 ຂາ້ພະເຈົາ້ກບັເມຍັຊືີ່  ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ ແມ ີ່ນໄດເ້ຮັດນາຂອງ

ພໍີ່ ເຖົາ້ ເພິີ່ ນເວ້ົາໃຫວ້ີ່າໃຫເ້ຮັດປະມານ 3 ປີ (ເປັນນາແຊງ) ເປັນພ ດຂອງພໍີ່ ເຖົາ້ (ສີ່ວນລ ກເຂຍີ ທາ້ວ 

ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ) ແມ ີ່ນເຮັດອກີບີ່ອນໜຶີ່ ງ ເຮັດນາໍພໍີ່ ເຖົາ້ເລີີ່ ມດາໍນາປະມານກາງເດອືນ ມງັກອນ ປີ 

2013 (ປະມານ 3 ທິດ) ແຕີ່ຍງັບໍີ່ ທນັແລວ້ ສີ່ວນເມຍັຊືີ່  ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ ແມ ີ່ນໄດຊ້ີ່ວຍ

ຫ ກົກາ້ ແຕີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ເປັນຜ ໄ້ປດາໍຜ ດ້ຽວ 

ໃນປີ 2013 ເປັນວນັທີີ່ ນອ້ງເມຍັຊືີ່  ທ. ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ  ດ ດປາແຕີ່ບໍີ່ ທນັບກົ ແຕີ່ຂາ້ພະເຈົາ້

ໄດບ້ອກ ທາ້ວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ  ເບິີ່ ງແນີ່ເດ ີຖາ້ນ ໍາ້ຫ າຍຈະຖວ້ມເຂ້ົາຢາ້ນເຂ້ົາຕາຍ ຫ ງັຈາກນ ັນ້

ຂາ້ພະເຈົາ້ກກໍບັເຮອືນ 

- ຕໍີ່ ມາຫ ງັຈາກໄດ ້4 ມ ື ້ພໍີ່ ເຖົາ້ຈຶີ່ງເສັຍຊວີດິ ຍອ້ນຖກືຄນົຮາ້ຍທາໍຮາ້ຍ (ຖກືຄາດຕະກາໍ).  

ຖ/ຕ: ແຕີ່ໃນມ ືທີ້ີ່ ກ ີ່ອນໜາ້ທີີ່ ນອ້ງເມຍັດ ດປາ ຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນຢດຸເຊົາດາໍນາປະມານ 3 ມ ື ້ຍອ້ນ ນ ໍາ້

ຫ າຍ ແລະ ກາ້ທີີ່ ຈະດາໍນາແມ ີ່ນບໍີ່ທນັໃຫຍີ່ (ຍາວ) ຖາ້ດາໍນານ ໍາ້ກຖໍວ້ມກາ້ລໍຖາ້ໃຫກ້າ້ພໍີ່ ເຖົາ້ເຫ ືອແລວ້

ຈະໄປດາໍຕໍີ່ , ສີ່ວນນາພໍີ່ ເຖົາ້ແມ ີ່ນ ນ. ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ເປັນຜ ດ້າໍພອ້ມກບັ ນາງ ຕຸຍ້       

ແສງສະຫວີ່າງ ຜ ໄ້ຖນາໃຫແ້ມ ີ່ນ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ສີ່ວນພໍີ່ ເຖົາ້ແມ ີ່ນບໍີ່ ໄດດ້າໍນາ ເບິີ່ ງ ງວົ, ແບ ້

ແລະ ຮກັສາເປັດໄກີ່ບໍີ່ ໃຫຜ້ ອ້ືີ່ ນມາລກັ 

ຖ/ຕ: ສີ່ວນຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຢ້ດຸເຊົາດາໍນາກີ່ອນທີີ່ ນອ້ງເມຍັຊືີ່  ທາ້ວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ  ດ ດປາປະ

ມານ 3 ວນັ.   

ຕກົມາຮອດວນັທີ ບໍີ່ ຈືີ່  ເດອືນ ກມຸພາ ປີ 2013 ຂາ້ພະເຈົາ້ແມ ີ່ນໄດຂ້ຶນ້ກໄໍຜີ່ບາ້ນແປະເຮອືນ ຕອນ

ເຊ້ົາເວລາ 8:00 ໂມງເຊ້ົາ ເພືີ່ ອຊອກຫາໜໍີ່ ໄມໃ້ຫເ້ມຍັໄປຕະຫ າດ ແລະ ໄດຍ້ິນສຽງຮອ້ງໃສີ່ວີ່າ: ພໍີ່

ເຮົາຕາຍແລວ້ ຜ ທີ້ີ່ ມາບອກແມ ີ່ນ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ບອກວີ່າພໍີ່ ຕາຍແລວ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ພອ້ມ

ເມຍັ ແລະ ພີີ່ ນອ້ງກພໍາກນັອອກໄປນາ. 

ຖ/ຕ: ເມ ືີ່ອໄປຮອດຖຽງນາແລວ້ເຫັນພໍີ່ ເຖົາ້ນອນຕາຍເປັນຊາກສບົແລວ້. ແລວ້ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ລງົໄປ

ກວດກາ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງເຫັນຊາກສບົຂອງພໍີ່ ເຖົາ້ ເບື້ອງຫ ງັໜງັລອກ, ງ ີ່າມຂາໜງັເລີກ, ຕນົໂຕແດງຄື

ກນັກບັໄຟໄໝ,້ ໄຟລວກ. 

ຖ/ຕ: ກີ່ອນໜາ້ທີີ່ ພໍີ່ ເຖົາ້ຈະເສັຍຂາ້ພະເຈົາ້ກບັເມຍັຊືີ່ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ ແມ ີ່ນບໍີ່ ໄດໄ້ປ

ຖຽງນາແທ້ໆ  ຫ ງັຈາກທີີ່ ດ ດປາຂອງນອ້ງເມຍັຊືີ່  ທາ້ວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ.  

ຖ/ຕ: ໃນມືວ້ນັເສົາກີ່ອນໜາ້ທີີ່ ພໍີ່ ເຖົາ້ຕາຍ ຂາ້ພະເຈົາ້ແມ ີ່ນໄດອ້ອກໄປນາຂອງພໍີ່ ເຖົາ້ ແລວ້ເອົາຂອງ

ກນິໄປສ ົີ່ງ (ລາບປາ) ຂາ້ພະເຈົາ້ໄປຜ ດ້ຽວອອກໄປເວລາ 8:00 ໂມງ ຮອດຖຽງນາເວລາ 9:00 ໂມງ 
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ແລະ ເວລາ 11:00 ໂມງ ກກໍບັແລວ້ພໍີ່ ເຖົາ້ກບໍອກວີ່າ “ຍີ່ຽວບໍີ່ ອອກ” ໄດ ້3 ມ ືແ້ລວ້ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງ

ບອກເມຍັໃຫໄ້ປບອກແມ ີ່ເຖົາ້ວີ່າ: ເບິີ່ ງເພິີ່ ນແນີ່ ແລວ້ຂາ້ພະເຈົາ້ບໍີ່ ຮ ວ້ ີ່າແມ ີ່ເຖົາ້ໄປເບິີ່ ງ ຫ ື ບໍີ່  ຮອດມືວ້ນັ

ອາທິດຈຶີ່ງຮ ວ້ ີ່າພໍີ່ ເຖົາ້ຕາຍ. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ        ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ            ຜ ບ້ນັທືກ        ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

 ວນັດ ີວາຍລີຸ            ໂນສະຫວນັ ກີີ່ ງແກວ້        ວຽງແກວ້    ທາ້ວ ຄາໍແພງ ສວີໄິລ                                    
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ                        

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II                              ເລກທີ 207/ອຍກ.ຂ II                                                                                       

ລງົວນັທີ 5 ກມຸພາ 2013 

ຄ  າສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009 ມາດຕາ 42 

ຂ  ້5;  

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາສະບບັປບັປງຸ 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. 
 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II  ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ບດົລາຍງານ ແລະ ເອກະສານຕັ່າງໆ

ຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ ຖວ້ນ, ຮອບດາ້ນ ແລະ ພາວະວໄິສແລວ້ ເຫັນວັ່າ: ມເີງ ືັ່ອນໄຂພຽງພ ໃນການກກັຂງັ

ພາງຜ ຖ້ກືຫາ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບາ້ນຢ ັ່

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  2 ສະບບັ ເພືັ່ ອຊາບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ;  

- ສ  າເນົາ  1 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  

                                                    ລງົວນັທີ 5 ກມຸພາ 2013 

ຄ  າສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009 ມາດຕາ 42 

ຂ  ້5  

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 142 

- ເຫັນຕາມ ໃບສະເໜີຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີັ່  ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ສະບບັເລກທີ 707/ປກສ.ຈພ ລງົວນັ

ທີ 4 ກມຸພາ 2013 ແລະ ຂາເຂ້ົາຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II, ເລກທີ 188/ອຍກ. 

ເຂດ II, ລງົວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013  
 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II  ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ບດົລາຍງານ ແລະ ເອກະສານຕັ່າງໆ

ຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ ຖວ້ນ, ຮອບດາ້ນ ແລະ ພາວະວໄິສແລວ້ ເຫັນວັ່າ ມເີງ ືັ່ອນໄຂພຽງພ ໃນການກກັຂງັພາງ

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

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 17 ,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 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 ັງ້ປະຕບິດັ;  

- ສ  າເນົາ 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                                                                                       

ລງົວນັທີ 5 ກມຸພາ 2013 

ຄ  າສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009 ມາດຕາ 42 

ຂ  ້5;  

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 142; 

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

ທີ 4 ກມຸພາ 2013 ແລະ ຂາເຂ້ົາຂອງອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ 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 ໃນການກກັຂງັ

ພາງຜ ຖ້ກືຫາ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ 

ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

- ຖກືຫາວັ່າ: ທ  າລາຍຫ ກັຖານ. 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013, ເວລາ 9:00 ໂມງ. 

- 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. 
 

                                              ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການ ເຂດ II 

                                                   ແສງຈນັ ແສງເດອືນ        

                                         

   ບັ່ອນສ ົັ່ງ:                                                                                                  

- ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່  2 ສະບບັ ເພືັ່ ອຊາບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ;  

- ສ  າເນົາ   1 ສະບບັ ເພືັ່ ອເກບັມຽ້ນ.   
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິໄປໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

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

ຄ ັງ້ທີ V 

 

ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫ້ອງການກອງຄະດີ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ເວລາ 10:00 ໂມງ ຂອງວນັທີ 11 ກມຸພາ 2013, ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ວນັດ ີວາຍລີຸ, ຊ ັນ້ 

ຮອ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ 

ສ ນທອນ ວລິະສິດ, ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ເອົາຄາໍໃຫກ້ານຂອງຜ ຖ້ກືຫາຊືີ່  ທ້າວ ສີວນັ 

ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍຸ 27 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບ້ານຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ    

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

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

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

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

ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 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 ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດບ້ວດຢ ີ່ວດັ ບາ້ນ ສະຄນຶ, ເມອືງ 

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. ຜ ຕ້ ັງ້ກອງບວດໃຫແ້ມ ີ່ປ້າ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ແລະ ລງຸ ໝ  ຢ ີ່ 

ບາ້ນ ສະຄນຶ, ເມອືງ ຈາໍພອນ. ຮອດວນັທີ 25 ກມຸພາ 2013 ຂາ້ພະເຈົາ້ ໄດສ້ິກອອກຈາກວດັ ບາ້ນ 

ສະຄຶນ ຍອ້ນແມ ີ່ບອກວີ່າ: ບໍີ່ ມຄີນົຢ ີ່ເຮອືນ ແລະ ໃຫມ້າຊີ່ວຍວຽກ.  

ຖ/ຕ: ກີ່ອນໜາ້ທີີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າຈະສກິໄດໂ້ທຫາອາ້ຍເຂຍີ ຊືີ່ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເວລາ 20:00 

ໂມງ. ອາ້ຍເຂຍີຕອບວີ່າ: ຢ ີ່ບີ່ອນເຮັດວຽກ (ໂຮງງານເບຍ) ແລວ້ກບໍໍີ່ ໄດໂ້ທອີກ. 
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ຖ/ຕ: ຮອດເວລາ 5:00 ໂມງເຊ້ົາ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໂ້ທຫາ ອາ້ຍ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ອກີບອກວີ່າໃຫ້

ເອົາເຄືີ່ ອງນຸີ່ງມາໃຫແ້ດີ່ ເພາະຈະສິກອອກຈາກວດັແລວ້ບໍີ່ ມເີຄືີ່ ອງນຸີ່ງ, ແລວ້ອາ້ຍເຂຍີໄປກບັຫຼານຊືີ່  

ທາ້ວ ລອັກ, ອາຍ ຸ9 ປີ, ຂີີ່ລດົຈກັຮອນດາເວັບ (ສດີາໍ), ປ້າຍບໍີ່ ຈືີ່ , ຊອ້ນກນັໄປຮບັຢ ີ່ວດັ ແລະ ອອກ

ຈາກວດັ ເວລາ 5:30 ໂມງ, ຮອດເຮອືນທີີ່ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເວລາ  6:00 ໂມງເຊ້ົາ (ຂີີ່ ຊອ້ນກນັ 3 

ຄນົ).  

ຖ/ຕ: ເມ ືີ່ອມາຮອດເຮືອນແລວ້ ເວລາ 8:00 ໂມງ ຂາ້ພະເຈົ້າໄດໄ້ປບາ້ນ ຕາແຫຼວ ເຮືອນແມ ີ່ປ້າ

ອາໄລ ໄຊວິຫານ ໄປພ້ອມກບັແມ ີ່, ອາ້ຍ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ເອື້ອຍ ຕຸຍ້ ແສງສະຫີ່ວາງ  ຂາ້ພະ

ເຈົາ້ຂີີ່ ລດົຈກັໄປກບັແມ ີ່ຊອ້ນກນັໄປສ ີ່ຂວນັຢ ີ່ບາ້ນ ຕາແຫຼວ. 

ຖ/ຕ:  ເມ ືີ່ອສ ີ່ຂວນັແລວ້ ເວລາ 15:00 ໂມງ, ຂາ້ພະເຈົາ້ກບັແມ ີ່ກກໍບັເມອືເຮອືນຢ ີ່ບາ້ນ ແກງ້ກອກ 

ສີ່ວນອາ້ຍເຂຍີຊືີ່  ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ແລະ ເອື້ອຍຊືີ່  ນາງ  ຕຸຍ້ ແສງສະຫີ່ວາງ   ແມ ີ່ນຍງັບໍີ່

ທນັກບັ; ເມ ືີ່ອມາຮອດເຮອືນແລວ້ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງນອນພກັຜີ່ອນຢ ີ່ເຮອືນແລວ້ບອກແມ ີ່ວີ່າ: ມ ືອ້ືີ່ ນຈຶີ່ງອອກ

ໄປຫາພໍີ່ ແລວ້ໄປດາໍນາພອ້ມ 

ຕກົຮອດຕອນຄ ໍີ່າຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຂ້ົານອນເວລາ 20:00 ໂມງ ຈນົຮອດເວລາ 6:00 ໂມງເຊ້ົາ

ແຕີ່ງກນິ (ກນິເຂ້ົາເຊ້ົາ) ແລວ້ ເວລາ 6:40 ໂມງ ຂາ້ພະເຈົາ້ກນີເຂ້ົາຜ ດ້ຽວ (ແມ ີ່ຊືຄໍ້ໄກີ່ປະມຽ້ນໃຫ້

ກນິ). 

ຖ/ຕ: ເວລາ 7:55 ໂມງ ຂາ້ພະເຈົາ້ກບັເອືອ້ຍຊືີ່ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ໄດພ້າກນັອອກໄປນາ 

ເພາະເອືອ້ຍ ອວ້ນ ວີ່າຈະໄປຫຼກົກາ້ພອ້ມຂາ້ພະເຈົາ້ ໂດຍໄດຂ້ີີ່ ລດົຈກັຄນັເດມີ (ສດີາໍ) ປ້າຍບໍີ່ ຈືີ່ ຂີີ່

ຊອ້ນກບັເອື້ອຍຊືີ່ ອວ້ນ ແສງສະຫີ່ວາງ ເມ ືີ່ອໄປຮອດນາແລວ້ກເໍອົາລດົຈອດໄວຕ້ ົນ້ຄໍແ້ປະຖຽງ ແລວ້

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂຶນ້ໄປເທິງຖຽງແລວ້ຖີ່າຍເຄືີ່ ອງຈະລງົໄປຫຼກົກາ້ດາໍນາ ສີ່ວນເອື້ອຍກຂໍຶນ້ໄປນາໍແລວ້ບໍີ່ ເຫັນພໍີ່

ຢ ີ່ເທິງຖຽງ ເມ ືີ່ອບໍີ່ ເຫັນຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງໄປຊອກຫາພໍີ່  (ຮອ້ງຫາ) ແລວ້ຍີ່າງໄປຟາກຫວ້ຍ ແລວ້ເຫັນງວົ

ຮອ້ງຢ ີ່ (ງວົ 4 ໂຕ) ແລວ້ຂາ້ພະເຈົາ້ກຍໍີ່າງໄປຊອກຫາແລວ້ໄປເຫັນພໍີ່ ຢ ີ່ຕາກາ້ ນອນຂດົຢ ີ່ແຈຄນັນາ

ແລວ້ຍີ່າງໄປຫາ ແລວ້ບອກວີ່າພໍີ່ ຕືີ່ ນແມ ໋ ແລວ້ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຍ້ ພໍ້ີ່ ກບໍໍີ່ ຕງີຄງີແລວ້ ຈຶີ່ງເອີນ້ໃສີ່ເອືອ້ຍ 

ອວ້ນ ແສງສະຫີ່ວາງ ວີ່າ: ພໍີ່ ຕາຍແລວ້, ເອືອ້ຍ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ກແໍລີ່ນມາຫາບີ່ອນທີີ່ ພໍີ່ ຕາຍ 

ສະພາບພໍີ່ ນຸ ີ່ງແຕີ່ຜາ້ເເພລາຍຕາກະໂລ (ສະລິບບໍີ່ ມບໍີີ່ ໄດນຸ້ ີ່ງ).  

ຖ/ຕ: ເອືອ້ຍເປັນຜ ຫ້ອບໂຕຂຶນ້ສີ່ວນຂາ້ພະເຈົາ້ແມ ີ່ນຍໍຂາ (ໂຈມຂາ) ຂຶນ້ຈາກແຈຄນັນາ ສະພາບ

ນອນຂດົ, ແຂນບງັຕາເບືອ້ງຂວາ (ແລວ້ໃສີ່ໝວກແລນ້ປກົຕາ) ເຫັນຕາມນືນອ້ຍໜຶີ່ ງເບືອ້ງຊາ້ຍ. ແລວ້

ຂາ້ພະເຈົາ້ກບັເອືອ້ຍກພໍາກນັໂຈມພໍີ່ ຂຶນ້ໄປເທິງຖຽງ ແລວ້ວີ່າງໄວຕ້ນີຄນັໄດໃຫເ້ອື້ອຍຖາ້ ແລວ້ຂາ້ພະ

ເຈົາ້ກໄໍປເອີ້ນແມ ີ່, ອາ້ຍ, ເອືອ້ຍ ຢ ີ່ບາ້ນແກງ້ກອກ (ທາໍອດິແມ ີ່ນໄປບອກອາ້ຍຊືີ່ ທາ້ວ ສມົແພງ ແລະ 

ເອືອ້ຍໄພຊ້ືີ່ ນາງ ບວົໄລ ແລວ້ໄປບອກອາ້ຍເຂຍີຊືີ່  ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ  ແປງລດົຢ ີ່ໃກເ້ຮອືນ

ບອກວີ່າພໍີ່ ຕາຍແລວ້ ແລວ້ຂາ້ພະເຈົາ້ກກໍບັໄປເອີນ້ແມ ີ່ຢ ີ່ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ຈນົຮອດເວລາ  9 ໂມງ

ປາຍ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງໄດກ້ບັຄນືໄປເພືີ່ ອກຽມເອົາເຄືີ່ ອງຂອງ ສີ່ວນອາ້ຍ ແລະ ແມ ີ່ ແມ ີ່ນອອກໄປກີ່ອນ 

ເມ ືີ່ອອອກໄປຮອດຈຶີ່ງເຫັນເຈົາ້ໜາ້ທີີ່  ແລະ ເຫັນຮອຍທາງຫຼງັຂອງພໍີ່ ເລີກຄາ້ຍຄືໄຟໄໝ.້ 
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ຖ/ຕ: ເວລາໂຈມເອົາຊາກສບົຂອງພໍີ່  ແມ ີ່ນຍງັບໍີ່ທນັໄດສ້ງັເກດ ໂຈມຂດົທີີ່ ຈງັຫວະພໍີ່ ນອນ (ໂຕ

ແຂງ) ແຕີ່ຂາ້ພະເຈົ້າຫຼຽວເຫັນເສືອ້ສບໍີີ່ ຈືີ່ຢ ີ່ຂີຕ້ມົໄຮີ່ນາບີ່ອນທີີ່ ມຮີ ີ່ອຍຢຽບຍ ໍີ່າ ແລະ ຕາກາ້ເປັນຮອຍໝຸີ່ນ

ຄມືກີານຕໍີ່ ສ ກ້ນັ (ຮອຍລາກແກີ່). 

ຖ/ຕ: ໃນເວລາຈ ດຊາກສບົພໍີ່ ແລວ້ ອາ້ຍເຂຍີຊືີ່  ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ   ໄດບ້ອກຂາ້ພະເຈົາ້ວີ່າ 

ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາມຽ້ນແລວ້ບໍີ່ . 

ຖ/ຕ: ບອກເວລາ 16:00 ໂມງ ບອກຢ ີ່ບາ້ນ  ແກງ້ກອກ  ເພາະກບັເຂ້ົາມາແລວ້ຫຼງັຈາກມືເ້ກັບ

ກະດ ກ ຂາ້ພະເຈົ້າກໄໍດເ້ອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາທີີ່  ອາ້ຍ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ບອກໃຫ້ເອົາໝ້ໍໄຟມາມຽ້ນຢ ີ່

ເຮືອນຂອງ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ (ຜ ້ເປັນຫຼານ) ຢ ີ່ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ຍອ້ນ ທ້າວ ສີຈນັ ບອກວີ່າເອົາ

ມຽ້ນເຮືອນນີກ້ໄໍດ ້ເຮືອນທ້າວ ສີຈນັ ແປະວດັ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ຫີ່າງຈາກເຮືອນຂາ້ພະເຈົ້າປະມານ 

800 ແມດັ (ເປັນບາ້ນເໜືອບາ້ນໃຕ)້  

ສີ່ວນໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາເອົາໄວເ້ຮອືນ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ  ແລວ້ຂາ້ກບໍໍີ່ ຮ ວ້ ີ່າ ທາ້ວ ສີຈນັ ສວີໄິລ ເຮັດ

ຫຍງັອກີຕໍີ່ ໄປ. ແຕີ່ເມ ືີ່ອຂາ້ພະເຈົາ້ສກິອອກຈາກວດັ ເອືອ້ຍ ອວ້ນ ແສງສະຫີ່ວາງ ເວ້ົາສ ີ່ຟງັວີ່າແມ ີ່ໄດ້

ຜິດກບັນາງ ມນີາ ຊືີ່ ຜວົ ທາ້ວ ອະນສຸິດ ໄຊຍະ ຜິດຍອ້ນດນິເຂດແດນຢ ີ່ເຮອືນໃນບາ້ນ ແກງ້ກອກ   

(ດນິບາ້ນ) ເຮອືນດນິຕິດກນັ.  

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍຢ ັງ້ຢືນວີ່າ: ບໍີ່ ຮ ແ້ທຈ້ຶີ່ງວີ່າໃຜເປັນຜ ຄ້າດຕະກາໍພໍີ່ . 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

          

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ           ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ              ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

  

  ວນັດ ີວາຍລີຸ                ສ ນທອນ ວິລະສດິ          ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ        
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິໄປໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

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

ຄ ັງ້ທີ I 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເວລາ 

9:11 ໂມງ ຂອງວນັທີ 12 ກມຸພາ 2013, ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, 

ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ    

ອດຸມົ ພກັດ,ີ ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ທາ້ວ ອະນສຸິດ ໄຊຍະ,  ອາຍ ຸ

40 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 15, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ.  

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸເມຍັ: ນາງ ມນີາ, ອາຍ ຸ 34 ປີ, ອາຊບີ ຄາ້ຂາຍ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ      

ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 15, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ເບໂີທລະສບັ: 020 59 XXX 

XXX. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຊືີ່ ວີ່າ ທາ້ວ ອະນສຸດິ ໄຊຍະ ຂໍໃຫກ້ານຕາມຄວາມເປັນຈງິຕໍີ່ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ດ ັີ່ງນີ:້ ກີ່ອນ ພໍີ່ ຕ  ້

ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ (ຕາຍ) ຄວືນັທີ 24 ມງັກອນ 2013 ເມຍັຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ນາງ ມນີາ ໄດຜິ້ດ

ຖຽງກນັກບັແມ ີ່ຕ  ້ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ ເມຍັຂອງພໍີ່ ຕ  ້ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ  ກີ່ຽວກບັເລືີ່ ອງ ແດນບາ້ນ

ຈນົເຖງິຂ ັນ້ໄປເວ້ົາກນັຢ ີ່ຂ ັນ້ບາ້ນແຕີ່ສະເພາະຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນບໍີ່ ໄດຖ້ກົຖຽງຫຍງັກບັແມ ີ່ຕ  ້ໃຈ ຄ ນເຮອືນ. 

ຖ/ຕ: ສີ່ວນກບັພໍີ່ ເຖົາ້ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຂາ້ພະເຈົາ້ ແມ ີ່ນບໍີ່ ໄດຜິ້ດຖຽງຫຍງັກນັ. ໃນວນັທີ 

26 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົາ້ ແມ ີ່ນບໍີ່ ໄດໄ້ປໃສ, ເຮັດວຽກກໍີ່ສາ້ງເຮອືນຢ ີ່ເຮອືນຂອງ ພໍີ່ ຕ  ້ ເສີນ 

ແລະ ໃນຕອນແລງກບໍໍີ່ ໄດໄ້ປໃສ, ສີ່ວນໄປກາ້ນ ຫ ື ໄປຫາກນີ ຂາ້ພະເຈົາ້ບໍີ່ ໄດໄ້ປຫ າຍປີແລວ້. 

ຖ/ຕ: ສີ່ວນໝ້ໍຊອ໋ດໄຟຟ້າ ຂາ້ພະເຈົາ້ແມ ີ່ນບໍີ່ ມ ີແລະ ນາຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ ແມ ີ່ນຢ ີ່ຄນົລະຈດຸກບັນາ

ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ.  
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ຖ/ຕ: ກີ່ອນໜາ້ພໍີ່ ຕ  ້  ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຕາຍຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຍ້ິນຄນົໃນຄອບຄວົເຂົາໂສກນັ

ວີ່າ: ຢາກຂາຍດນິແຕີ່ຕ  ້ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ເວ້ົາວີ່າຖາ້ສ ີ່ຢາກຂາຍໃຫກ້ ຕາຍກີ່ອນຈຶີ່ງຂາຍເປັນ

ຄາໍເວ້ົາຂອງນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ຜ ເ້ປັນລ ກສາວ ໃນນາມຂາ້ພະເຈົາ້ເປັນຄນົຢ ີ່ໃກ,້ ເຮອືນຕດິ

ກນັ ຂາ້ພະເຈົາ້ຄິດວີ່າການຕາຍຂອງພໍີ່ ຕ  ້ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ອາດຈະເກດີຈາກຄນົພາຍນອກ, 

ເນືີ່ອງຈາກວີ່າ ໃນໄລຍະຜີ່ານມາຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຫັນແຕີ່ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ ແລະ ທາ້ວ ສວີນັ 

ແສງສະຫວີ່າງ ເປັນຜ ສ້ ົີ່ງເຂ້ົາພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ເປັນປະຈາໍໃນຕອນເຊ້ົາ. 

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                  ອດຸມົ ພກັດ ີ            ທາ້ວ ອະນສຸດິ ໄຊຍະ           
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິໄປໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ                            ເລກທີ 50/ປກສ.ຈພ    

ພະແນກຕາໍຫຼວດ                                        ລງົວນັທີ 19 ເມສາ 2013                          

ບດົລາຍງານ 

ຂໍຕໍໍ່ ກາໍນດົເວລາການກກັຂງັພາງ 

 

 ຮຽນ: ທໍ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II 

                 ເລືໍ່ ອງ: ຂໍຕໍໍ່ ກາໍນດົເວລາໃນການກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາ. 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວໍ່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 111; 

- ອງີຕາມ ຄາໍສ ັໍ່ງກກັຂງັພາງ ຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ສະບບັ ເລກທີ 

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

2013. 

 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຂໍລາຍງານມາຍງັທໍ່ານຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາ 

ຊນົ ເຂດ II ຊາບວໍ່າ: ເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ສບືສວນ-ສອບສວນ ໄດທ້າໍການກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາມ:ີ 

1. ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນເກດີ ຊະນະຄາມກາງ, 

ເມອືງ ຊະນະຄາມ, ແຂວງ ວຽງຈນັ. ບາ້ນຢ ໍ່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. ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວໍ່ງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ໍ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜໍ່ວຍ 

17,  ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.     

ຊືໍ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງພໍໍ່ : ທາ້ວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວໍ່າງ ( ຕາຍ ) 
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ຊືໍ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງແມ ໍ່ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ, ອາຍ ຸ69 ປີ, ອາຊບີ ແມ ໍ່ເຮອືນ, ບາ້ນຢ ໍ່ປດັຈບຸນັ 

ແກງ້ກອກ,  ໜໍ່ວຍ 17,  ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.     

- ຖກືຫາວໍ່າ: ຄາດຕະກາໍ. 

- ຖກືກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013. 

- ສະຖານທີໍ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄຸມ້ຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ.    

3. ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ 20 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ໍ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜໍ່ວຍ 3, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.     

ຊືໍ່  ແລະ ນາມສະກນຸຂອງພໍໍ່ : ທາ້ວ ຄາໍແພງ ສວີໄິລ, 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.   

- ຖກືຫາວໍ່າ: ທາໍລາຍຫຼກັຖານ. 

- ຖກືກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013. 

- ສະຖານທີໍ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄຸມ້ຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ.  
 

ຮ ບຄະດ ີ

 

ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 9:00 ໂມງ, ເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ໄດຮ້ບັແຈງ້ຄວາມວໍ່າ: ມຄີນົຕາຍຢ ໍ່

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

ເຫດຮໍ່ວມກບັພະແນກເຕັກນກິອາຍາ ປສກ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ພບົວໍ່າ: ຜ ຕ້າຍຊືໍ່ ທາ້ວ ບນຸ

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

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຜໍ່ານການກວດກາຊາກສບົມຮີ ໍ່ອງຮອຍບາດແຜໄຟໄໝຢ້ ໍ່ຕາເບື້ອງ

ຂວາ ແລະ ຄາງຂອງຜ ຕ້າຍ, ໄດກ້ວດກາເບິໍ່ ງໜງັຖະເຫີຼກ (ໂພງ) ແລະ ອີງໃສໍ່ໃບສະຫຸຼບການຕີ

ລາຄາຂອງພະແນກເຕັກນກິອາຍາ ກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຕລີາຄາເບື້ອງ

ຕ ົນ້ເຫັນວໍ່າ ສາເຫດການຕາຍຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫໍ່ວາງ ແມ ໍ່ນຕາຍຍອ້ນໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ຖກື

ຄາດຕະກາໍ) ແລະ ວດັຖທີຸໍ່ ເປັນເປ້ົາໝາຍຂອງການຄາດຕະກາໍແມ ໍ່ນໝ້ໍຊອ໋ດປາ 

ສະນ ັນ້, ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຈ ໍ່ງອອກຄາໍສ ັໍ່ງເປີດການສືບສວນ-ສອບສວນ ໃສໍ່

ເຫດການດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ ແລະ ຄ ົນ້ຫາບກຸຄນົຜ ກ້ະທາໍຜິດພອ້ມດວ້ຍວດັຖທີຸໍ່ ເປັນເປ້ົາໝາຍໃຊກ້ໍໍ່ ເຫດ (ໝ້ໍຊອ໋ດ

ປາ) ແລະ ວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013 ທາງເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ຈ ໍ່ງມຂໍີມ້  ນວໍ່າ: ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ມໝ້ໍີ

ຊອ໋ດປາ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວໍ່າງ ແລະ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ໄດມ້ເີຈດຕະນາຊຸກເຊືໍ່ ອງໝ້ໍຊອ໋ດປາ

ແທ ້ຈ ໍ່ງພາຕວົພວກກໍ່ຽວມາສອບສວນ ແລະ ໄດກ້ກັຕວົພວກກໍ່ຽວ ໃນວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ເພືໍ່ ອດາໍ

ເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ. 
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ໃນວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ໄດຂ້ຽນບດົລາຍງານຂໍ

ຄາໍສ ັໍ່ງກກັຂງັພາງ ຜ ຖ້ກືຫາຈາກຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. ຕາມບດົລາຍງານຂໍຄາໍ

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

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ໄດອ້ອກຄາໍສ ັໍ່ງກກັຂງັພາງ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ

, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວໍ່າງ ແລະ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ຕາມຄາໍສ ັໍ່ງກກັຂງັພາງ ສະບບັເລກທີ 207/

ອຍກ ເຂດ II, ເລກທີ 208/ອຍກ ເຂດ II, ເລກທີ 209/ອຍກ ເຂດ II, ລງົວນັທີ 5 ກມຸພາ 2013. 
 

ເນືອ້ໃນຂອງເຫດການ 
 

1. ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ ໄດໃ້ຫກ້ານຮບັສາລະພາບວໍ່າ: ເຄຍີຕດິຄກຸມາແລວ້ໜ ໍ່ ງຄ ັງ້ໃນຊໍ່ວງ 

ເດອືນ ມນີາ ປີ 2011 ໃນຂໍຫ້າລກັຊບັ. ພາຍຫຼງັອອກຄກຸກໄໍດດ້າໍລງົຊວີດິຢ ໍ່ບາ້ນປກົກະຕ.ິ 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 16:20 ໂມງ ຜ ກ້ ໍ່ຽວເລີກວຽກຈາກໂຮງ ງານເ

ບຍມາ; ຈ ໍ່ງໄດເ້ອົາໝ້ໍຊອ໋ດປາທີໍ່ ຮກັສາໄວຢ້ ໍ່ຖຽງນາຂອງພໍໍ່ ເຖົາ້ມາຊອ໋ດປາຢ ໍ່ໜອງຂອງພໍໍ່ ເຖົາ້ (ຜ ຕ້າຍ) 

ຈນົຮອດເວລາ 17:00 ໂມງ ຜ ກ້ ໍ່ຽວຈ ໍ່ງຢດຸຊອ໋ດແລວ້ເອົາໝ້ໍຊອ໋ດປາດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ ພອ້ມດວ້ຍເຫັຼກຊອ໋ດໄປ

ເກບັມຽ້ນໄວຢ້ ໍ່ເທິງມອ໋ກລດົກອ້ງຖຽງນາຂອງພໍໍ່ ຕ  ້ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວໍ່າງ  ຕໍໍ່ ຈາກນ ັນ້ຜ ກ້ ໍ່ຽວບໍໍ່ ໄດໄ້ປ

ຖຽງນາອກີເລີຍ ຈນົຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8:30 ໂມງເຊ້ົາ ຜ ກ້ ໍ່ຽວຈ ໍ່ງຊາບວໍ່າ: ພໍໍ່ ຕ  ້

ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວໍ່າງ ຜ ເ້ປັນພໍໍ່ ເຖົາ້ຕາຍ; ຜ ກ້ ໍ່ຽວຈ ໍ່ງໄປເບິໍ່ ງເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ຊນັນະສ ດຊາກສບົ ແລະ ເຈົາ້

ໜາ້ທີໍ່ ໄດແ້ຈງ້ສາເຫດຂອງການຕາຍວໍ່າ: ເກດີຈາກໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາ) ຮອດເວລາ 17:00 

ໂມງ ຂອງວນັດຽວກນັຜ ກ້ ໍ່ຽວຈ ໍ່ງບອກໃຫທ້າ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວໍ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ 

(ຜ ເ້ປັນນອ້ງເມຍັ ຫືຼ ລ ກຊາຍຫຼາ້ຂອງຜ ຕ້າຍ) ອອກໄປບໍ່ອນເກດີເຫດ (ຖຽງນາ) ສ ັໍ່ງໃຫເ້ອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດ

ປາໜໍ່ວຍດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ ພອ້ມດວ້ຍເຫັຼກຊອ໋ດໄປຊຸກເຊືໍ່ ອງໄວບ້ໍ່ອນອືໍ່ ນ ເພາະຢາ້ນເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ຮ  ້ ພອ້ມທງັບອກ

ໃຫ ້ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວໍ່າງ ວໍ່າ: ຢໍ່າບອກໃຜ ແລະ ຢໍ່າໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ຮ ວ້ ໍ່າໝ້ໍຊອ໋ດປາຢ ໍ່ໃສ  

ຕກົມາຮອດວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ເວລາ 11:00 ໂມງ ທາງເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ໄດເ້ຊນີຕ ົວົຜ ກ້ ໍ່ຽວຂ ນ້ມາ

ກອງຄະດອີາຍາເມອືງ ຈາໍພອນ ໃນເບື້ອງຕ ົນ້ຜ ກ້ ໍ່ຽວໃຫກ້ານປກົປິດວໍ່າ: ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາຂອງຜ ກ້ ໍ່ຽວແມ ໍ່ນ

ໄດຂ້າຍໄປໃຫຫ້ວຽດໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ກໍ່ອນເກດີເຫດແລວ້. ຕໍໍ່ ມາທາງເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ມຫຼີກັ

ຖານຢັງ້ຢືນວໍ່າ: ໝ້ໍໄຟໜໍ່ວຍດ ັໍ່ງກ ໍ່າວພອ້ມເຫັຼກຊອ໋ດຂອງຜ ກ້ ໍ່ຽວຢ ໍ່ນາໍ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວໍ່າງ 

ຜ ກ້ ໍ່ຽວຈ ໍ່ງຮບັສາລະພາບ ກບັເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ວໍ່າ: ໄດມ້ເີຈດຕະນາຊຸກເຊືໍ່ ອງແທ.້ 

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

8:00 ໂມງ ຜ ກ້ ໍ່ຽວໄດອ້ອກໄປນາຫາພໍໍ່ ໂດຍຂີໍ່ ລດົຈກັອອກໄປກບັເອືອ້ຍຊືໍ່ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວໍ່າງ 

ເມ ືໍ່ອໄປຮອດຖຽງນາແລວ້ບໍໍ່ ເຫັນພໍໍ່ ຈ ໍ່ງຊອກຫາຈນົໄປພບົພໍໍ່ ນອນຢ ໍ່ແຄມຕາກາ້ ໃນເວລາ 8:30 ໂມງ 

ເບືອ້ງຕ ົນ້ຜ ກ້ ໍ່ຽວຄດິວໍ່າພໍໍ່ ນອນຫ້ິຼນຈ ໍ່ງຍໍ່າງໄປເບິໍ່ ງແລວ້ເອີນ້ໃສໍ່ພໍໍ່ ວໍ່າ: ລກຸແມະເຈົາ້ນອນຫຍງັຢ ໍ່ຫ ັນ້ 

ຜ ກ້ ໍ່ຽວຈ ໍ່ງເຂ້ົາໄປຍ ຕ້ວົພໍໍ່ ປະກດົວໍ່າ: ຕວົພໍໍ່ ແຂງແລວ້ຈ ໍ່ງຊາບວໍ່າພໍໍ່ ຕາຍ ແລະ ໄດເ້ອີນ້ໃສໍ່ນາງ ອວ້ນ 
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ແສງສະຫວໍ່າງ ຜ ເ້ປັນເອືອ້ຍຢ ໍ່ຖຽງນາວໍ່າ: ເອື້ອຍພໍໍ່ ຕາຍແລວ້, ຈາກນ ັນ້ຜ ກ້ ໍ່ຽວກບັເອືອ້ຍຈ ໍ່ງຫາມເອົາ

ຊາກສບົພໍໍ່ ຂ ນ້ໄປຖຽງນາ, ແລວ້ຜ ກ້ ໍ່ຽວຈ ໍ່ງຂີໍ່ ລດົເຂ້ົາໄປໃນບາ້ນບອກແມ ໍ່ ແລະ ເອືອ້ຍອາ້ຍໄປເບິໍ່ ງພໍໍ່ ຢ ໍ່

ນາ ແລະ ໄດມ້ເີຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ມາຊນັ ນະສ ດຊາກສບົ. 

ຮອດເວລາ 18:00 ໂມງ ຂອງວນັດຽວກນັ ຈ ໍ່ງມທີາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຜ ເ້ປັນອາ້ຍເຂຍີບອກໃຫ້

ຜ ກ້ ໍ່ຽວເອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາຢ ໍ່ຖຽງນາບໍ່ອນເກດີເຫດເຂ້ົາມາເຊືໍ່ ອງໄວຢ້ ໍ່ໃນບາ້ນ ແລະ ບອກອີກວໍ່າ: ຢໍ່າໃຫ້

ໃຜຮ ເ້ດີ ້ ຕໍໍ່ ຈາກນ ັນ້ຜ ກ້ ໍ່ຽວພອ້ມດວ້ຍ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ຈ ໍ່ງພາກນັອອກໄປຖຽງນາບໍ່ອນເກດີເຫດ; 

ເມ ືໍ່ອໄປຮອດຜ ກ້ ໍ່ຽວຈ ໍ່ງໄປເອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາໜໍ່ວຍດ ັໍ່ງກ ໍ່າວທີໍ່ ເຊືໍ່ ອງໄວຢ້ ໍ່ປໍ່າໃກກ້ບັສະຖານທີໍ່ ເກດີເຫດ 

ແລວ້ເອົາຂ ນ້ມາຖຽງນາໃຫທ້າ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ  ມາ້ງເອົາຄນັຊອ໋ດອອກປະໄວຖ້ຽງນາ ແລະ ເອົາໝ້ໍໄຟ

ພອ້ມໝ້ໍແຍກໄຟໃສໍ່ເປົາປຍຸເຂ້ົາໄປເຊືໍ່ ອງໄວຢ້ ໍ່ຄອງນ ໍາ້ເຮອືນຂອງ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີິໄລ  

3. ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ໄດໃ້ຫກ້ານຕໍໍ່ ເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ວໍ່າ: ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 18:00 

ໂມງ ໄດອ້ອກໄປນາບໍ່ອນເກດີເຫດນາໍ ທ. ສວີນັ ແສງສະຫວໍ່າງ ຈ ໍ່ງເຫັນ ທ. ສວີນັ ແສງສະຫວໍ່າງ  

ເອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາອອກມາພອ້ມດວ້ຍຄນັຊອ໋ດ; ທ. ສວີນັ ແສງສະຫວໍ່າງ ຈ ໍ່ງບອກໃຫຜ້ ກ້ ໍ່ຽວມາຍ

ສະກອ໋ດ ຄຽນສາຍໄຟອອກຈາກຄນັຊອ໋ດ ແລະ ເອົາໝ້ໍໄຟເຂ້ົາໄປໃນບາ້ນ ສໍ່ວນຄນັຊອ໋ດແມ ໍ່ນປະຖິມ້

ໄວຖ້ຽງນາ, ຕກົມາຮອດວນັທີ 28 ມງັກອນ 2013 ຜ ກ້ ໍ່ຽວຈ ໍ່ງມາ້ງຄນັຊອ໋ດປາດ ັໍ່ງກ ໍ່າວເອົາປາຍຊອ໋ດທີໍ່

ເປັນເຫັຼກຖິມ້ເຂ້ົາປໍ່າສໍ່ວນຄນັຊອ໋ດແມ ໍ່ນເຜົາໄຟຖິມ້ຢ ໍ່ນາບໍ່ອນເກດີເຫດ. 

ສງັເກດຕີລາຄາ 

 

ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 12:30 ໂມງ ທາງເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ກອງສບືສວນ - ສອບສວນ

ເມອືງ ຈາໍພອນ ສມົທບົກບັກອງເຕັກນກິອາຍາ ປກສ ແຂວງ ລງົກວດກາຊນັນະສ ດສະຖານທີໍ່ ເກດີ

ເຫດ ແລະ ຊາກສບົຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວໍ່າງ (ຜ ຕ້າຍ) ເຫັນວໍ່າ : ສາເຫດການຕາຍຂອງ

ທາ້ວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວໍ່າງ  ແມ ໍ່ນຕາຍຍອ້ນຖກືໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ຖກືຄາດຕະກາໍ) ແລະ ເປ້ົາໝາຍໃນ

ການຄາດຕະກາໍຄ ັງ້ນີຄ້າດວໍ່າ ແມ ໍ່ນກຸໍ່ມຫາປາທີໍ່ ມເີຄືໍ່ ອງຊອ໋ດ (ໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາ) ທາງເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ພວກເຮົາ

ຈ ໍ່ງໄດແ້ຈງ້ຜນົຂອງການຊນັນະສ ດໃຫຍ້າດພີໍ່ ນອ້ງຂອງຜ ຕ້າຍຊາບ ແລະ ໃນເວລານ ັນ້ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍ

ສະອອນ ກຮໍບັຊາບຜນົຂອງການຊນັນະສ ດຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່  ແຕໍ່ມເີຈດຕະນາປິດບງັ, ຊຸກເຊືໍ່ ອງ ແລະ 

ເຄືໍ່ ອນຍາ້ຍວດັຖທີຸໍ່ ເປັນເປ້ົາໝາຍໃນການຄາດຕະກາໍ (ໝ້ໍຊອ໋ດກບັໝ້ໍແຍກໄຟ), ຊ ໍາ້ຍງັມາ້ງ ແລະ ຈ ດ

ເຜົາຄນັຊອ໋ດປາເພືໍ່ ອບໍໍ່ ໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ສາມາດກວດກາໄດ ້ ເຫັນວໍ່າ: ການປະພ ດຂອງພວກກໍ່ຽວເປັນການ

ກະທາໍຜິດທາງອາຍາ, ແຕະຕອ້ງເຖງິມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາແຫໍ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໃນ

ສະຖານ: ທາໍລາຍຫຼກັຖານ. 

ຂໍສ້ະເໜີ 

 

 ສະເໜີທໍ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຊາບວໍ່າ ພາຍຫຼງັເກບັກາໍຂໍມ້  ນ 

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

ພ້ືນຖານໃຫແ້ກໍ່ການດາໍເນນີຄະດອີາຍາຕໍໍ່ ຜ ຖ້ກືຫາດ ັໍ່ງກ ໍ່າວ ແຕໍ່ກາໍນດົເວລາໃນການກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາ

ໃກຈ້ະສິນ້ສດຸແລວ້ ແລະ ການເກບັກາໍຂໍມ້  ນຫຼກັຖານຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີໍ່ ຍງັບໍໍ່ ທນັສາໍເລັດ.   
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 ດ ັໍ່ງນ ັນ້, ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ ຈ ໍ່ງລາຍງານມາຍງັຫວົໜາ້ອງົການ

ໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ເພືໍ່ ອຂໍຕໍໍ່ ກາໍນດົເວລາກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາເພີໍ່ ມຕືໍ່ ມດວ້ຍ. 

 

ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ   ກອງສວບສອນຄະດ ີ  ພະນກັງານສອບສວນ 

 

       ວນັນາລີ ສາລີ                     ຄາໍໃສ ໃຈພກັດ ີ      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                                       ລງົວນັທີ 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 ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ອາຍ ຸ 37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ 

ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 18, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ    

- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ,  ຕາມມາດຕາ 88 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ, 

- ຖກືກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013, ເວລາ 9:00 ໂມງ. 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ.  

  

ຜາ່ນການດ  າເນນີຄະດມີາເຖງິປດັຈບຸນັ ແມນ່ສາມາດເກັບໂຮມຂ ້ມນູຫ ກັຖານໄດຈ້  ານວນໜ ່ ງແລວ້ 

ແຕເ່ຫັນວາ່ ຍງັບ ່ ສາມາດສະຫ ຸບຄະດີລາຍງານທ່ານຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II.  

ເພ່ືອສ ັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂ ້ນສານໄດ ້ເນື່ ອງຈາກວາ່: ການເກັບໂຮມຂ ້ມນູຫ ກັຖານຍງັບ ່ ທນັຄບົຖວ້ນ, 

ຮອບດາ້ນ ແລະ ພາວະວິໄສເທ່ືອ. ແຕວ່າ່ກ  ານດົເວລາໃນການກກັຂງັພາງຜູຖ້ກືຫາໃກຈ້ະໝດົກ  ານດົ

ເວລາແລວ້. 
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ດ ັ່ງນ ັນ້ ຈ ່ ງສະເໜີມາຍງັທ່ານຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຄ ົນ້ຄວາ້-ພິຈາລະນາ

ອອກຄ  າສ ັ່ງຕ ່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງຜູຖ້ກືຫາຄື ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ອາຊີບ 

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

 

ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ 

 

                                                      ວນັນາລີ ສາລີ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ                             ເລກທີ 722/ປກສ.ຈພ                                   

ໜວ່ຍງານຄະດອີາຍາ                                       ລງົວນັທີ 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 ແສງສະຫວ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ  

ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ   

- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ,  ຕາມມາດຕາ 88 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ. 

- ຖກືກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013, ເວລາ 9:00 ໂມງ. 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 

ຜາ່ນການດ  າເນນີຄະດມີາເຖງິປດັຈບຸນັ ແມນ່ສາມາດເກບັໂຮມຂ ມ້ນູຫ ກັຖານໄດຈ້  ານວນໜ ່ ງແລວ້ 

ແຕເ່ຫັນວາ່ ຍງັບ ່ ສາມາດສະຫ ຸບຄະດລີາຍງານທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II.  

ເພ່ືອສ ັ່ງຟ້ອງຜູຖ້ກືຫາຂ ນ້ສານໄດ ້ ເນື່ ອງຈາກວາ່: ການເກບັໂຮມຂ ມ້ນູຫ ກັຖານຍງັບ ່ ທນັຄບົຖວ້ນ, 

ຮອບດາ້ນ ແລະ ພາວະວໄິສເທ່ືອ. ແຕວ່າ່ກ  ານດົເວລາໃນການກກັຂງັພາງຜູຖ້ກືຫາໃກຈ້ະໝດົກ  ານດົ

ເວລາແລວ້. 

ດ ັງ່ນ ັນ້ ຈ ່ງສະເໜີມາຍງັທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຄ ົນ້ຄວາ້ - ພິຈາລະ 

ນາອອກຄ  າສ ັ່ງຕ ່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງຜູຖ້ກືຫາຄື ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍ ຸ 27 ປີ, 
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ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ  ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ. 

    

ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ 

 

                                          ວນັນາລີ ສາລີ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ                             ເລກທີ 723/ປກສ.ຈພ                                   

ໜວ່ຍງານຄະດອີາຍາ                                       ລງົວນັທີ 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 ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ  ແກງ້ກອກ, 

ໜວ່ຍ 3, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ   

- ຖກືຫາວາ່: ທ  າລາຍຫ ກັຖານ,  ຕາມມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ. 

- ຖກືກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013, ເວລາ 9:00 ໂມງ. 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ.   

ຜາ່ນການດ  າເນນີຄະດມີາເຖງິປດັຈບຸນັ ແມນ່ສາມາດເກັບໂຮມຂ ້ມນູຫ ກັຖານໄດຈ້  ານວນໜ ່ ງແລວ້ 

ແຕເ່ຫັນວາ່ ຍງັບ ່ ສາມາດສະຫ ຸບຄະດີລາຍງານທ່ານຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II.  

ເພ່ືອສ ັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂ ້ນສານໄດ ້ເນື່ ອງຈາກວາ່: ການເກັບໂຮມຂ ້ມນູຫ ກັຖານຍງັບ ່ ທນັຄບົຖວ້ນ, 

ຮອບດາ້ນ ແລະ ພາວະວິໄສເທ່ືອ. ແຕວ່າ່ກ  ານດົເວລາໃນການກກັຂງັພາງຜູຖ້ກືຫາໃກຈ້ະໝດົກ  ານດົ

ເວລາແລວ້. 
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ດ ັ່ງນ ັນ້ ຈ ່ ງສະເໜີມາຍງັທ່ານຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຄ ົນ້ຄວາ້-ພິຈາລະນາ

ອອກຄ  າສ ັ່ງຕ ່ ກ  ານດົເວລາການກກັຂງັພາງຜູ້ຖືກຫາຄື ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ, ອາຍຸ 20 ປີ, ສນັຊາດ 

ລາວ, ອາຊີບ ເຮັດນາ,  ບາ້ນຢູ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ  

 

ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ 

                                               

                                                       ວນັນາລີ ສາລີ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິໄປໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ສະຫວນັນະເຂດ                                                         

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II             ເລກທີ 56 / ອຍກ.ຂ II 

                                          ລງົວນັທີ 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 ຂອງ ຫວົໜາ້

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II;  

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

19 ເມສາ 2013.    
 

ຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ເອກະສານຕັ່າງໆ ຢ ັ່ໃນສ  ານວນຄະດີ

ກ ັ່ຽວກບັການຂ ຕ ັ່ ກ  ານດົເວລາກກັຂງັພາງຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ ຖວ້ນແລວ້ ເຫັນວັ່າ ທ້າວ 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, ເວລາ 9:00 ໂມງ. 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ:  ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ.  

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

ພາງຜ ຖ້ກືຫາຄ:ື ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ກ  ານດົສາມເດອືນນບັແຕັ່ວນັທີ 4 ພ ດສະພາ 2013 ຫາວນັ

ທີ 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 ັງ້ປະຕບິດັ;  

- ສ  າເນົາ  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 

                                         ລງົວນັທີ 22 ເມສາ 2013 

ຄ  າສ ັັ່ງຕ ັ່ ການກກັຂງັພາງ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 111; 

- ອງີຕາມ ຄ  າສ ັັ່ງກກັຂງັພາງ ເລກທີ 210 /ອຍກ.ຂ II, ລງົວນັທີ 5 ກມຸພາ 2013 ຂອງຫວົໜາ້

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II;  

- ອງີຕາມ ໃບສະເໜີຂອງຫວົໜາ້ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ສະບບັເລກທີ 721/ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 

19 ເມສາ 2013.    
 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ເອກະສານຕັ່າງໆ ຢ ັ່ໃນສ  ານວນຄະດີ

ກ ັ່ຽວກບັການຂ ຕ ັ່ ກ  ານດົເວລາກກັຂງັພາງຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ ຖວ້ນແລວ້ເຫັນວັ່າ: ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ, 

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

ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

- ຖກືຫາວັ່າ: ຄາດຕະກ  າ. 

- ຖກືກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013, ເວລາ 9:00 ໂມງ. 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ.  

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

ພາງຜ ຖ້ກືຫາຄ:ື ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວ່າງ  ກ  ານດົສາມເດອືນນບັແຕັ່ວນັທີ 4 ພ ດສະພາ 2013 ຫາ
ວນັທີ 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 ັງ້ປະຕບິດັ;  

- ສ  າເນົາ  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 

                                        ລງົວນັທີ 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 721/ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 

19 ເມສາ 2013.    
 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ເອກະສານຕັ່າງໆ ຢ ັ່ໃນສ  ານວນຄະດີ

ກ ັ່ຽວກບັການຂ ຕ ັ່ ກ  ານດົເວລາກກັຂງັພາງຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ ຖວ້ນແລວ້ເຫັນວັ່າ: ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ

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

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

- ຖກືຫາວັ່າ: ຄາດຕະກ  າ. 

- ຖກືກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013, ເວລາ 9:00 ໂມງ. 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ.  

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

ພາງຜ ຖ້ກືຫາຄ:ື ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວ່າງ  ກ  ານດົສາມເດອືນນບັແຕັ່ວນັທີ 4 ພ ດສະພາ 2013 ຫາ
ວນັທີ 3 ສງິຫາ 2013 ເປັນຕ ົນ້ໄປ ຫ ື ຈນົກວັ່າຈະມຄີ  າສ ັັ່ງປັ່ຽນແປງໃໝັ່. 

ຄ  າສ ັັ່ງສະບບັນີ ້ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ວນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ. 
                                           

                                ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II 
                                                        

                                         ແສງຈນັ ແສງເດອືນ 

 

ບັ່ອນສ ົັ່ງ:                                                                                                  

- ເຈົາ້ໜາ້ທີັ່  2 ສະບບັ ເພືັ່ ອຊາບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ;  

- ສ  າເນົາ   1 ສະບບັ ເພືັ່ ອເກບັມຽ້ນ.   
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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 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ເວລາ 0:001  ໂມງ 

ຂອງວນັທີ 72  ພຶດສະພາ 2013, ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່

ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານອດຸມົ    

ພກັດ,ີ ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ເອົາຄາໍໃຫກ້ານເພີີ່ ມຈາກ ທາ້ວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້,

ອາຍ ຸ40 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກນຸຂອງເມຍັ: ນາງ ນາ, ອາຍ ຸ 36 ປີ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ    

ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ທາ້ວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ ຂໍໃຫກ້ານຕາມຄວາມເປັນຈງິຕໍີ່ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ວີ່າ ຂາ້ພະເຈົາ້ແມ ີ່ນມນີາຕິດ

ກບັນາຂອງ ພໍີ່ ຕ  ້ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ (ຜ ຕ້າຍ), ພໍີ່ ຕ  ້ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ກນໍອນຢ ີ່ນາ 

ແລະ ຂາ້ພະເຈົ້າກບັເມຍັແມ ີ່ນນອນຢ ີ່ນາບາ້ນ ຂາມເຖົາ້ ແຕີ່ຄືນຂອງວນັທີ 21 ມງັກອນ 2013 ຂາ້

ພະເຈົາ້ກບັເມຍັກນໍອນຢ ີ່ນາໃກກ້ບັນາຂອງ ພໍີ່ ຕ  ້ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ແຕີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ບໍີ່ ໄດຍ້ນິສຽງ

ຜິດປກົກະຕິຫຍງັໃນຄນືນ ັນ້ ແລະ ກບໍໍີ່ ເຫັນຄນົໄປກາ້ນຢ ີ່ແຖວນ ັນ້. 

ຖ /ຕ : ແຕີ່ຂາ້ພະເຈົ້າເຫັນຜິດປກົກະຕິກຄໍືຕອນປະມານບີ່າຍໂມງ ຂອງວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 

ຂາ້ພະເຈົາ້ເຫັນຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ນ ັີ່ງແລວ້ນອນລງົຢ ີ່ຕາກາ້ (ແຄມຕາກາ້) ບີ່ອນພໍີ່ ຕ ບ້ນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວີ່າງ ເຮັດຜາ້ຢາງໄວກ້ນັແດດ ຕອນນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົ້າໄດຍ້ິນສຽງແມ ີ່ຍິງຮອ້ງ ແຕີ່ຂາ້ພະເຈົ້າບໍີ່

ຊາບວີ່າແມ ີ່ນສຽງຂອງໃຜເປັນສຽງຮອ້ງດງັຂອງຜ ້ໃຫຍີ່ຄາດວີ່າເປັນຄນົສ ງອາຍຸ ແຕີ່ຂາ້ພະເຈົ້າບໍີ່ ໄດ້

ສງັເກດ ຈຶີ່ງໄປໃສີ່ເບັດຕາມປກົກະຕິ.  ສຽງຮອ້ງດ ັີ່ງກ ີ່າວຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຍ້ນິ ແລະ ຢ ີ່ໃກກ້ບັຂາ້ພະເຈົາ້ກໍ

ມພໍີີ່ ຕ  ້ດາໍດ ີສີບນຸມ,ີ ອາຍ ຸ72 ປີ, ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ເມຍັຊືີ່  ນາງ ທອງ ບາ້ນ ຂາມ
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ເຖົາ້ ເຊິີ່ ງ ພໍີ່ ຕ  ້ດາໍດ ີສີບນຸມ ີແມ ີ່ນກາໍລງັຖາງຫຍາ້ຢ ີ່ຄນັຄ ລຸີ່ມຢ ີ່ໄກຈາກນາຂອງ ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງ

ສະຫວີ່າງ ປະມານ 004  ແມດັ ສີ່ວນຕ  ້ດາໍດ ີສບີນຸມ ີແມ ີ່ນບໍີ່ ນອນນາປະຈາໍ. 

ຖ /ຕ : ຢ ີ່ໃກບໍ້ລິເວນນ ັນ້ ຜ ທີ້ີ່ ນອນປະຈາໍແມ ີ່ນ ພໍີ່ ຕ  ້ເຈອືງ ດາລາ, ອາຍ ຸ77 ປີ, ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້ 

ແຕີ່ນາຢ ີ່ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ເສ້ັນທາງທີີ່ ຈະເຂ້ົາໄປນາຂອງຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ  ຈະຕອ້ງ ຜີ່ານ

ນາຂອງພໍີ່ ຕ  ້ ເຈອືງ ດາລາ ກີ່ອນ.   

ສິ້ນສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ       ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ            ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

   

 ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ              ອດຸມົ ພກັດ ີ            ທາ້ວ ສມົພອນ ອີ່ອນແກວ້ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ  

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 

 

ບດົບນັທຶກຄາໍໃຫກ້ານ 

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

ຄ ັງ້ທີ I 

  

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ, ເວລາ 14:00 ໂມງ ຂອງວນັທີ 28 ພຶດສະພາ 2013, ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊ

ເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສບືສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກ ສບືສວນ-ສອບສວນ 

ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ອດຸມົ ພກັດ,ີ ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ທາ້ວ ດາໍດ ີ

ສບີນຸມ,ີ ອາຍ ຸ 72 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, ໜີ່ວຍ 23, ເມອືງ ຈາໍພອນ,

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ເບໂີທລະສບັ :020 95 95 X XXX. 

ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກນຸຂອງເມຍັ: ນາງ ທອງ, ອາຍ ຸ73 ປີ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, ໜີ່ວຍ 23, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 

ຂາ້ພະເຈົາ້ ທາ້ວ ດາໍດ ີ ສບີນຸມ ີ ຂໍໃຫກ້ານຕາມຄວາມເປັນຈງິຕໍີ່ ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ດ ັີ່ງນີ:້ ໃນວນັທີ 26 

ມງັກອນ 2013 ເປັນເວລາ 13:00 ໂມງ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດຖ້າງປີ່າຢ ີ່ນາຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ໃກກ້ບັນາຂອງ 

ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຜ ຕ້າຍ ຂາ້ພະເຈົ້າໄດຍ້ນິສຽງຮອ້ງເປັນສຽງຂອງແມ ີ່ຍງິຮອ້ງສຽງດງັມາ

ແຕີ່ນາຂອງທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ແຕີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ກບໍໍີ່ ໄດສ້ງັເກດວີ່າແມ ີ່ນສຽງຮອ້ງຂອງໃຜ 

ສີ່ວນຄນົທີີ່ ໄປບໍລິເວນນ ັນ້ ໃນມ ືເ້ກດີເຫດ ຂາ້ພະເຈົາ້ບໍີ່ ເຫັນໃຜ. 

ຖ/ຕ: ຜ ທີ້ີ່ ມນີາຕດິກບັ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ມ:ີ ທາ້ວ ດາລີ ສວີນັ, ອາຍ ຸ60 ປີ, ບາ້ນ

ຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ທາ້ວ ເຈອືງ ດາລາ ອາຍ ຸ

77 ປີ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ  ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 
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ທງັສອງທີີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ເລົີ່ າມາຂາ້ງເທິງ ແມ ີ່ນນອນຢ ີ່ນາເປັນປະຈາໍ ເພາະນາຂອງພວກເຂົາຕດິກບັນາ

ຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ (ຜ ຕ້າຍ) ສີ່ວນເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ກບັ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງ

ສະຫວີ່າງ  ຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນບໍີ່ ຮ ເ້ລືີ່ ອງຫຍງັນາໍ ແລະ ບໍີ່ ຮ ບ້ກຸຄນົທີີ່ ທາໍຮາ້ຍຜ ກ້ ີ່ຽວ.   

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ   ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ            ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

  

  ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ               ອດຸມົ ພກັດ ີ                 ທາ້ວ ດາໍດ ີສບີນຸມ ີ
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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 I 

 

   ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການກອງຄະດ ີ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດເວລາ  9:00 ໂມງ, ຂອງວນັທີ 10 ມຖີນຸາ 2013, ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດ

ຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສບືສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມ

ດວ້ຍ ທີ່ານ ຈນັທອນ, ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ທາ້ວ ເຈອືງ ດາລາ, 

ອາຍ ຸ77 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 

ກີ່ອນພບົຊາກສບົ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ໜຶີ່ ງວນັຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຫັນ ທ້າວ ຄາໍດ ີແສງສະ

ຫວີ່າງ ຜ ເ້ອົາເມຍັຢ ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້ (ເປັນລ ກຊາຍຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ) ມາແວີ່ກນິນ ໍາ້

ນາໍຂາ້ພະເຈົ້າແລວ້ຢ ີ່ຖຽງນາຂອງຂາ້ພະເຈົ້າແລວ້ຄອບວີ່າ ຈະໄປນາຫາທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ 

(ຜ ຕ້າຍ) ຕໍີ່ ມາຮອດເວລາ 9 ໂມງປາຍບໍີ່ ຈືີ່ນາທີ ຈຶີ່ງມລີ ກຊາຍຂອງຂາ້ພະເຈົ້າຊືີ່ : ທາ້ວ ບນຸເຮອືງ 

ດາລາ ຢ ີ່ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້ ມາບອກຂາ້ພະເຈົ້າວີ່າ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຕາຍຢ ີ່ນາ, ແລວ້

ທາ້ວ ບນຸເຮອືງ ດາລາ ກໄໍປເບິີ່ ງຊາກສບົຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຕາຍຢ ີ່ນາ. 

ຖ/ຕ: ຕອນທາ້ວ ຄາໍດ ີ ແສງສະຫວີ່າງ ມາກນິນ ໍາ້ຢ ີ່ຖຽງນາຂາ້ພະເຈົາ້ ຕອນນ ັນ້ແມ ີ່ນຂາ້ພະເຈົາ້ຢ ີ່

ຖຽງນາຄນົດຽວ ທາ້ວ ຄາໍດ ີ ແສງສະຫວີ່າງ ແມ ີ່ນຢີ່າງເຂ້ົາມາຄນົດຽວແລວ້ເວ້ົາວີ່າຈະໄປຫາພໍີ່ ຂອງ

ລາວ. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  
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ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ   ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ           ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

   

 ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                 ຈນັທອນ                 ທາ້ວ ເຈອືງ ດາລາ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ                              ເລກທີ 04/ປກສ.ຈພ 

                               ລງົວນັທີ 10 ມຖິນຸາ 2013 

ໝາຍຮຽກ 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 113; 

- ອງີໃສ ່ຄວາມຈ  າເປັນໃນການສືບສວນ-ສອບສວນຄະດອີາຍາ.  

 

 ອງົການສບືສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຂ 

ເຊນີ ທາ່ນ ດາລີ ສວີນັ, ອາຍ ຸ60 ປີ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ. ເຂ້ົາຮວ່ມກຽ່ວກບັການດ  າເນນີຄະດຄີາດຕະກ  າ.  

ໃຫເ້ຂ້ົາມາພບົ ທາ່ນ ຮທ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ ພະນກັງານສອບສວນ, ສະຖານທ່ີກອງຄະດອີາຍາ

ເມອືງ ຈ  າພອນ, ເວລາ 8:30 ໂມງ ຂອງວນັທີ 11 ມຖິນຸາ 2013  

 

 

ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ 

              ວນັນາລີ ສາລີ 

 

 

ໝາຍເຫດ: ໃຫຖ້ບືດັເຊີນມາພອ້ມ.     
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1 
 

 

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 I 
 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ ເວລາ 17:30 ໂມງ ຂອງວນັທີ 11 ມຖິນຸາ 2013 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດ

ຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສບືສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມ

ດວ້ຍ ທີ່ານ ອດຸມົ ພກັດ,ີ ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ຄາໍໃຫກ້ານ ທາ້ວ ດາລີ ສວີນັ, ອາຍ ຸ

60 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ຕໍີ່ ກບັການຕາຍຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ຂາ້ພະເຈົາ້ແມ ີ່ນບໍີ່ ຮ ວ້ ີ່າ

ຜ ກ້ ີ່ຽວຕາຍຍອ້ນບນັຫາຫຍງັ ແລະ ນາຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ກໄໍກຈາກນາຂອງຜ ກ້ ີ່ຽວຫ າຍແມດັ. 

ຖ/ຕ: ຕໍີ່ ກບັບກຸຄນົທີີ່ ມໝ້ໍີໄຟ (ໝ້ໍຊອ໋ດປາ) ທີີ່ ມກັໄປຫາກນິຢ ີ່ບໍລິເວນບີ່ອນເກດີເຫດ ຂາ້ພະເຈົາ້ກບໍໍີ່

ເຫັນໃຜເຂ້ົາໄປແຖວນ ັນ້. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 
 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ       ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ              ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                      ອດຸມົ ພກັດ ີ              ທາ້ວ ດາລີ ສວີນັ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ  

ບດົບນັທຶກຄ  າໃຫກ້ານ 

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

ຄ ັງ້ທີ I 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທ  າການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການກອງຄະດ ີ ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, 

ເວລາ 9:30 ໂມງ ຂອງວນັທີ 3 ກ ລະກດົ 2013 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, 

ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສບືສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ 

ທີ່ານ ອດຸມົ ພກັດ,ີ ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄ  າໃຫກ້ານ ນາງ ບວົໄລ ຄ  າແກວ້, 

ອາຍ ຸ38 ປີ, ອາຊບີ ຄາ້ຂາຍ, ເຊືອ້ຊາດ ລາວ, ສນັຊາດ ລາວ, ສາສະໜາ ພດຸ, ບາ້ນເກດີ ຂາມ

ເຖົາ້, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈ  າ

ພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກນຸພ ີ່ : (ຕາຍ) 

ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກນຸແມ ີ່ : ນາງ ນືີ່ ງ, ອາຍ ຸ63 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

ໜີ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸຜວົ: ທາ້ວ ສມົແພງ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ42, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່

ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.  

ຂາ້ພະເຈົ້າຂ ລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທ  າຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄ  າໃຫກ້ານ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ ນາງ ບວົໄລ ຄ  າແກວ້ ຂ ໃຫກ້ານຕາມຄວາມເປັນຈງິຕ ີ່ ເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ວີ່າ: ໃນວນັທີ 27 

ມງັກອນ 2013 ໄດມ້ ີທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ເຂ້ົາມາບາ້ນແລວ້ມາບອກຂາ້ພະເຈົາ້ວີ່າ: ເອື້ອຍພ ີ່

ເຮົາຕາຍແລວ້ຢ ີ່ນາ, ຕອນນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົາ້ກ ບ ີ່ ໄດເ້ຫັນຊາກສບົຂອງ ພ ີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ເທືີ່ ອ, 

ທາງພີີ່ ນອ້ງຈຶີ່ງໃຫຂ້າ້ພະເຈົ້າໄປສ ັີ່ງໂຮງສບົ ແລວ້ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງໄດໂ້ທລະສບັແຈງ້ນາຍບາ້ນແກງ້ກອກ. 

ແຕີ່ຕອນນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົາ້ກ ບ ີ່ ຮ  ວ້ ີ່າ ພ ີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຕາຍຍອ້ນຖກືຄາດຕະກ  າຫ ືບ ີ່  ມແີຕີ່ໂທ

ແຈງ້ບອກບາ້ນວີ່າ ພ ີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຕາຍຢ ີ່ນາຜ ດ້ຽວ, ຕ ີ່ ມາຈຶີ່ງມທີາງເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ກ ຸີ່ມລງົມາ

ເບິີ່ ງຊາກສບົຂອງ ພ ີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ.   
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ຖ /ຕ:  ກີ່ຽວກບັມ ນມ ຣະດກົຂອງ ພ ີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ທາງຄອບຄວົພວກຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນ

ໄດແ້ບີ່ງປນັກນັແຕີ່ປີ 2005  ໄດເ້ທົີ່ າທຽມກນັບ ີ່ ມໃີຜຜິດຖຽງກນັ ຕ ີ່ ມາສີ່ວນແບີ່ງຂອງ ທ້າວ ຄ  າດ ີ   

ແສງສະຫວີ່າງ ບ້ານ ຂາມເຖົ້າ (ລ ກຊາຍຜ ້ຕາຍ) ໄດ້ຂາຍໃຫ້ນ ້ອງສາວຊືີ່  ນາງ ຈນັທະນາ      

ແສງສະຫວີ່າງ ຈ  ານວນ 4.000.000 ກີບ (ສີີ່ ລ້ານກີບ) ສີ່ວນໃບຕາດິນແມ ີ່ນຢ ີ່ນ າແມ ີ່ຍີ່າຂອງ

ຂາ້ພະເຈົາ້ນາງໃຈ ຄ ນເຮອືນ 

ຖ /ຕ:  ໃນການແບີ່ງປນັມ ນມ ຣະດກົກນັນ ັນ້ ແມ ີ່ນມນີາຂອງ ທ້າວ ບຸນຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຢ ີ່ 

ບີ່ອນຜ ກ້ ີ່ຽວເສັຍຊວີິດ, ນາທົີ່ງດ ັີ່ງກ ີ່າວຄວາມກວ້າງ 18 ໄລີ່ (ສາມແຮັກຕາ້) ເອີ້ນວີ່າທ ົີ່ງນາເຟືອງ ນາ

ດ ັີ່ງກ ີ່າວແມ ີ່ນບນັດາລ ກແຕີ່ລະຄນົຂອງ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ຍງັບ ີ່ ທນັໄດແ້ບີ່ງປນັກນັເທືີ່ ອ 

ໄດຕ້ກົລງົກນັວີ່າ ຖາ້ພ ີ່ , ແມ ີ່ ຫາກເສັຍຊວີິດລ ກແຕີ່ລະຄນົຈງຶມາແບີ່ງປນັກນັຕາມຫ ງັ ເປັນການສະເໜີ

ຂອງ ທ້າວ ຄ  າດີ ແສງສະຫວີ່າງ ລ ກແຕີ່ລະຄນົກ ເຫັນດີ ສີ່ວນທ້າວ ຄ  າດີ ແສງສະຫວີ່າງ ໄລຍະ

ຜີ່ານມາ ຂາ້ພະເຈົາ້ເອງກ ບ ີ່ ເຫັນມກີານຜິດຖຽງຫຍງັກນັກບັພ ີ່ . 

ສິນ້ສດຸຄ  າໃຫກ້ານ, ຄ  າໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບ ີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ            ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ        ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

 ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                 ອດຸມົ ພກັດ ີ           ນາງ ບວົໄລ ຄ  າແກວ້ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ໃບມອບສນັທະ 

 

- ອີງຕາມ  ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ການດ  າເນນີຄະດີອາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 71 

ແລະ ມາດຕາ 178. 
  

ຂາ້ພະເຈົ້າ ນາງ ຕຸ້ຍ ແສງສະຫວ່າງ, ອາຍຸ 37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊີບ ກ  າມະກອນ, 

ປດັຈບຸນັຢ ່ໜ່ວຍ 18, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. ໄດຕ້ກົລງົມອບ

ສນັທະໃຫ ້ທ້າວ ພວງປີດກົ ຄ  າຈນັ, ອາຍ ຸ55 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ພະນກັງານ, ປດັຈບຸນັຢ ່

ໜວ່ຍ 17, ບາ້ນ ນາເຊັງ, ເມອືງ ໄກສອນພມົວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. ເບໂີທລະສບັ: 020 

9895 XXXX ໃຫຜ້ ກ້ຽ່ວເປັນຜ ຕ້າງໜາ້ແທນຂາ້ພະເຈົາ້ໃນການຕດິຕາມຄະດ.ີ 

ລະຫວາ່ງ 

 ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 2 ……………………………….............ໂຈດ 

 ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ................. 

   ......................................................................................................... ພວກຈ  າເລີຍ 

ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ ພ ່ ເຖົາ້  (ທາ້ວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ) 

ທາ້ວ ພວງປີດກົ ຄ  າຈນັ ມສີດິເວ້ົາ ແລະ ໃຫກ້ານແທນຂາ້ພະເຈົາ້ທກຸໆກ ລະນບີ ່ ວາ່ຈະຢ ຂ່ ັນ້ສານ, 

ໄອຍະການ ແລະ ຂ ັນ້ປະຕບິດັຄ  າຕດັສນີ ຫືຼ ຄ ພິພາກສາຂອງສານ ພອ້ມນ ັນ້, ກ ໃຫຜ້ ກ້ຽ່ວມສີດິແທນ

ຕວົຂາ້ພະເຈົາ້ພຽງຜ ດ້ຽວຈນົກວ່າຄະດຈີະສິ້ນສດຸລງົ.  

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈ ່ງໄດເ້ຮັດໃບມອບສນັທະສະບບັນີໃ້ຫຜ້ ກ້ຽ່ວ ເພ່ືອເປັນຫຼກັຖານໂດຍອາ້ງອງີ

ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ.                                                          

                             ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ວນັທີ 5 ກ ລະກດົ 2013 

 ຜ ຮ້ບັມອບສນັທະ                                     ຜ ມ້ອບສນັທະ  

                                              

 ລາຍເຊັນ: ...............                          ລາຍເຊັນ: ………… 
 

ຊື່ ແຈງ້: ທາ້ວ ພວງປີດກົ ຄ  າຈນັ       ຊື່ ແຈງ້ ແລະ ແປະໂປ້ມ ືນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ 
 

ຫວົໜາ້ຫອ້ງການທະບຽນສານ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ         ຮບັຮ ແ້ລະຢ ັງ້ຢືນຈາກນາຍບາ້ນໆ ແກງ້ກອກ 
                                                     

             ສມົໃຈ ເມທີ                                  ລນຸນ ີໄຊຊມົພ     
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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 
  

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການກອງຄະດ ີເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ, ເວລາ 9:00 ໂມງ ຂອງວນັທີ 8 ກລໍະກດົ 2013 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ 

ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສບືສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-

ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ອດຸມົ ພກັດ,ີ ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍ

ໃຫກ້ານທາ້ວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ40 ປີ, ອາຊບີ ກ າມະກອນ, ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້,   

ໜີ່ວຍ 31, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫ ື ການກະທາໍ

ຂອງບກຸຄນົອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

   ກີ່ອນເກດີເຫດປະມານສອງວນັ ຂາ້ພະເຈົາ້ບໍີ່ ໄດໄ້ປນາຫາພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ (ຜ ້

ເປັນພໍີ່ ) ແຕີ່ຢີ່າງໃດ ຕາມຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທາ້ວ ເຈອືງ ດາລາ ແລະ ຂາ້ພະເຈົາ້ກບໍໍີ່ ເຄຍີໄປ

ແວີ່ກນິນ ໍາ້ຢ ີ່ຖຽງນາຂອງທາ້ວ ເຈອືງ ດາລາ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ອີກ ໃນວນັດ ັີ່ງກ ີ່າວຂາ້ພະເຈົາ້

ໄປວຽກຢ ີ່ຂວົມດິຕະພາບສະຫວນັ - ມກຸດາຫານ.  

ຖ/ຕ: ກີ່ອນເກດີເຫດຂາ້ພະເຈົາ້ພບົທາ້ວ ບນຸຄ ໍາ້ ຄາໍພ , ບາ້ນ ຂາມເຖົາ້,  ທີີ່ ໄປພບົພໍີ່

ຂາ້ພະເຈົາ້ກ ີ່ອນບໍີ່ທນັຕາຍ, ແຕີ່ກບໍໍີ່ ເຫັນ ທາ້ວ ບນຸຄ ໍາ້ ຄາໍພ  ບອກຫຍງັກບັຂາ້ພະເຈົາ້ອີກເລີຍ 

ກີ່ຽວກບັເລືີ່ ອງທີີ່ ພໍີ່ ສ ັີ່ງຄວາມມາບອກໃຫໄ້ປເອົາລດົ ແລະ ຂາ້ພະເຈົາ້ກບໍໍີ່ ໄດໄ້ປເອົາລດົ.  

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິ

ທກຸຢີ່າງ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 
 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ          ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ             ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ               ອດຸມົ ພກັດ ີ           ທາ້ວ ຄາໍດ ີ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 VI  
 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ທາໍການສອບສວນທີີ່ : ຫອ້ງການກອງຄະດ ີ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, 

ເວລາ 11:00 ໂມງ, ຂອງວນັທີ 10 ກລໍະກດົ 2013 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ

, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກ ສບືສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມ

ດວ້ຍ ທີ່ານ ຄາໍໄຜີ່ ວໄິລ, ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານເພີີ່ ມຈາກ ທາ້ວ ສີ

ວນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງຈາໍພອນ 

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ.   

ຂາ້ພະເຈົ້າຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ຂໍໃຫກ້ານຕໍີ່ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ວີ່າ ໃນຄາໍໃຫກ້ານຂາ້ພະເຈົາ້ສະບບັ

ວນັທີ 2 ກມຸພາ 2013 ໄດໃ້ຫກ້ານກບັເຈົ້າໜາ້ທີີ່ ວີ່າ ໄດເ້ອົາໝ້ໍໄຟຊອ໋ດປາຂອງ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍ

ສະອອນ ໄປເກບັມຽ້ນໄວຢ້ ີ່ປີ່າຫີ່າງຈາກຕາກາ້ປະມານ 40 ແມດັ, ທີີ່ ຈງິແລວ້ຄາໍໃຫກ້ານຂອງ

ຂາ້ພະເຈົາ້ສະບບັນ ັນ້ແມ ີ່ນບໍີ່ ຖກືຕອ້ງ, ຄວາມຈງິແລວ້ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ຫັນ

ໝ້ໍໄຟໜີ່ວຍດ ັີ່ງກ ີ່າວຢ ີ່ເທິງຖຽງນາບີ່ອນເກດີເຫດ ຢ ີ່ໃນຫອ້ງຂອງພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ (ຜ ຕ້າຍ) ສະພາບໝ້ໍໄຟ

ແມ ີ່ນສາມາດໃຊງ້ານໄດ,້ ຕິດກບັເຫ ັກຊອ໋ດຢ ີ່ ຈນົຮອດມືວ້ນັທີ 29 ມງັກອນ 2013 ກງົກບັມ ືເ້ກບັດ ກພໍີ່

, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງໄດເ້ອົາໝ້ໍຊອ໋ດໄຟຢ ີ່ໃນຫອ້ງລງົມາເກບັມຽ້ນຢ ີ່ກອ້ງຕະລີ່າງກອ້ງມອ໋ກລດົໄຖນາ ແລວ້

ບອກໃຫ ້ທາ້ວສຈີນັ ສວີໄິລ ເອົາໄປເກບັມຽ້ນໄວຢ້ ີ່ເຮອືນໃນບາ້ນ.  

ສິ້ນສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

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                                                                                                                                                   

                                                   ລງົວນັທີ 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) 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກຼຸມພາ 2013,  ເວລາ 9:00 ໂມງ. 

- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ. 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄຼຸມຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ 

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

ວຍ 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 ປ່ດັຈຼຸບນັ  

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

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກຼຸມພາ 2013,  ເວລາ 9:00 ໂມງ. 

- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ. 
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- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄຼຸມຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 

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 ່

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

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

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

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກຼຸມພາ 2013, ເວລາ 9:00 ໂມງ. 

- ຖກືຫາວາ່: ທ  າລາຍຫ ກັຖານ. 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄຼຸມຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 

ຮ ບຄະດ ີ

ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 9:00 ໂມງ, ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີໄດຮ້ບັແຈງ້ຄວາມວາ່: ມຄີນົຕາຍຢ ່

ທ ົ່ງນາບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຈ ່ງລງົໄປກວດກາສະຖານ ທ່ີເກດີ

ເຫດຮວ່ມກບັພະແນກເຕັກນກິອາຍາ ປສກ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ພບົວາ່: ຜ ຕ້າຍຊື່ ທາ້ວ ບຼຸນ

ຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍຼຸ 76 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17 ເມອືງ ຈ  າພອນ, 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຜາ່ນການກວດກາຊາກສບົມຮີອ່ງຮອຍບາດແຜໄຟໄໝຢ້ ຕ່າເບື້ອງຂວາ ແລະ 

ຄາງຂອງຜ ຕ້າຍ, ໄດກ້ວດກາເບິ່ ງໜງັຖະເຫ ີກ (ໂພງ) ແລະ ອງີໃສໃ່ບສະຫ ຼຸບການຕລີາຄາຂອງພະ

ແນກເຕັກນກິອາຍາ ກອງບນັຊາການ ປກສ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຕລີາຄາເບື້ອງຕ ົນ້ເຫັນວາ່ 

ສາເຫດການຕາຍຂອງ ທາ້ວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ແມນ່ຕາຍຍອ້ນໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ຖກືຄາດຕະກ  າ) 

ແລະ ວດັຖຼຸທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍຂອງການຄາດຕະກ  າແມນ່ໝ ້ ຊອ໋ດປາ. 

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

ສວນໃສເ່ຫດການດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ຄ ົນ້ຫາບຼຸກຄນົຜ ກ້ະທ  າຜິດພອ້ມດວ້ຍວດັຖຼຸທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍໃຊກ້ ່ ເຫດ 

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

ມໝີ ້ ຊອ໋ດປາ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ໄດມ້ເີຈດຕະນາຊຼຸກເຊື່ ອງໝ ້

ຊອ໋ດປາແທ ້ຈ ່ງພາຕວົພວກກຽ່ວມາສອບສວນ ແລະ ໄດກ້ກັຕວົພວກກຽ່ວໃນວນັທີ 4 ກຼຸມພາ 2013 

ເພ່ືອດ  າເນນີຄະດຕີາມກດົໝາຍ. 

ໃນວນັທີ 4 ກຼຸມພາ 2013 ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ໄດຂ້ຽນບດົລາຍງານຂ 

ຄ  າສ ັ່ງກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາຈາກຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. ຕາມບດົລາຍງານຂ ຄ  າ

ສ ັ່ງກກັຂງັພາງຜ ຖ້ກືຫາ ສະບບັເລກທີ 41/ປກສ. ຈພ, ລງົວນັທີ 5 ກຼຸມພາ 2013. 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ໄດອ້ອກຄ  າສ ັ່ງກກັຂງັພາງທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ  

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ,  ຕາມຄ  າສ ັ່ງກກັຂງັພາງ ສະບບັເລກທີ 208/
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ອຍກ.ເຂດ II, ເລກທີ 209/ອຍກ. ຂ II ແລະ ສະບບັເລກທີ 210/ອຍກ. ຂ II, ລງົວນັທີ 5 ກຼຸມພາ 

2013. 

ວນັທີ 19 ເມສາ 2013 ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ໄດເ້ຮັດໃບສະເໜີຂ ຕ ່ ກ  າ

ນດົເວລາໃນການກກັຂງັພາງ ຜ ຖ້ກືຫາຕ ່ ທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຕາມໃບ

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

2013. 

ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II, ໄດອ້ອກຄ  າສ ັ່ງຕ ່ ການກກັຂງັພາງ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າ

ສະອອນ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ,  ຕາມຄ  າສ ັ່ງຕ ່ ການກກັຂງັພາງ 

ສະບບັເລກທີ 56, 57 ແລະ 58/ອຍກ.ຂ II, ລງົວນັທີ 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 16:20 ໂມງ ຜ ກ້ຽ່ວເລີກວຽກຈາກໂຮງງານ   

ເບຍມາ; ຈ ່ງໄດເ້ອົາໝ ້ ຊອ໋ດປາທ່ີຮກັສາໄວຢ້ ຖ່ຽງນາຂອງພ ່ ເຖົາ້ມາຊອ໋ດປາຢ ໜ່ອງຂອງພ ່ ເຖົາ້ (ຜ ຕ້າຍ) 

ຈນົຮອດເວລາ 17:00 ໂມງ ຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງຢຼຸດຊອ໋ດແລວ້ເອົາໝ ້ ຊອ໋ດປາດ ັງ່ກາ່ວ ພອ້ມດວ້ຍເຫ ັກຊອ໋ດໄປ

ເກບັມຽ້ນໄວຢ້ ເ່ທິງມອ໋ກລດົກອ້ງຖຽງນາຂອງພ ່ ຕ  ້ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ  ຕ ່ ຈາກນ ັນ້ຜ ກ້ຽ່ວບ ່ ໄດໄ້ປ

ຖຽງນາອກີເລີຍ ຈນົຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8:30 ໂມງເຊ້ົາ ຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງຊາບວາ່: ພ ່ ຕ  ້

ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຜ ເ້ປັນພ ່ ເຖົາ້ຕາຍ; ຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງໄປເບິ່ ງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຊນັນະສ ດຊາກສບົ ແລະ ເຈົາ້

ໜາ້ທ່ີໄດແ້ຈງ້ສາເຫດຂອງການຕາຍວາ່: ເກດີຈາກໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ໝ ້ ໄຟຊອ໋ດປາ) ຮອດເວລາ 17:00 

ໂມງ ຂອງວນັດຽວກນັຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງບອກໃຫ ້ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍຼຸ 27 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, 

(ຜ ເ້ປັນນອ້ງເມຍັ ຫ ື ລ ກຊາຍຫ າ້ຂອງຜ ຕ້າຍ) ອອກໄປບອ່ນເກດີເຫດ (ຖຽງນາ) ສ ັ່ງໃຫເ້ອົາໝ ້ ໄຟຊອ໋ດ

ປາໜວ່ຍດ ັງ່ກາ່ວ ພອ້ມດວ້ຍເຫ ັກຊອ໋ດໄປຊຼຸກເຊື່ ອງໄວບ້ອ່ນອື່ ນ ເພາະຢາ້ນເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຮ ,້ ພອ້ມທງັບອກ

ໃຫ ້ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ວາ່: ຢາ່ບອກໃຜ ແລະ ຢາ່ໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີຮ ວ້າ່ໝ ້ ຊອ໋ດປາຢ ໃ່ສ.  

ຕກົມາຮອດວນັທີ 1 ກຼຸມພາ 2013 ເວລາ 11:00 ໂມງ ທາງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີໄດເ້ຊນີຕ ົວົຜ ກ້ຽ່ວຂ ນ້ມາ

ກອງຄະດອີາຍາເມອືງ ຈ  າພອນ ໃນເບື້ອງຕ ົນ້ຜ ກ້ຽ່ວໃຫກ້ານປກົປິດວາ່: ໝ ້ ໄຟຊອ໋ດປາຂອງຜ ກ້ຽ່ວແມນ່

ໄດຂ້າຍໄປໃຫຫ້ວຽດໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ກອ່ນເກດີເຫດແລວ້. ຕ ່ ມາທາງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີມຫີ ກັ

ຖານຢັງ້ຢືນວາ່: ໝ ້ ໄຟໜວ່ຍດ ັງ່ກາ່ວພອ້ມເຫ ັກຊອ໋ດຂອງຜ ກ້ຽ່ວຢ ນ່  າ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ 

ຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງຮບັສາລະພາບກບັເຈົາ້ໜາ້ທ່ີວາ່: ໄດມ້ເີຈດຕະນາຊຼຸກເຊື່ ອງແທ.້ 

2. ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດໃ້ຫກ້ານຕ ່ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີວາ່ : ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 

8:00 ໂມງ ຜ ກ້ຽ່ວໄດອ້ອກໄປນາຫາພ ່ ໂດຍຂີ່ ລດົຈກັອອກໄປກບັເອືອ້ຍຊື່ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ 

ເມ ື່ອໄປຮອງຖຽງນາແລວ້ບ ່ ເຫັນພ ່ ຈ  ່ງຊອກຫາຈນົໄປພບົພ ່ ນອນຢ ແ່ຄມຕາກາ້ ໃນເວລາ 8:30 ໂມງ 
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ເບືອ້ງຕ ົນ້ຜ ກ້ຽ່ວຄດິວາ່ພ ່ ນອນຫ ິ້ນຈ ່ງຍາ່ງໄປເບິ່ ງແລວ້ເອີນ້ໃສພ່ ່ ວາ່:ລຼຸກແມະເຈົາ້ນອນຫຍງັຢ ຫ່ ັນ້ ຜ ກ້ຽ່ວ

ຈ ່ງເຂ້ົາໄປຍ ຕ້ວົພ ່ ປະກດົວາ່: ຕວົພ ່ ແຂງແລວ້ຈ ່ງຊາບວາ່ພ ່ ຕາຍ ແລະ ໄດເ້ອີ້ນໃສ ່ ນາງ ອວ້ນ ແສງ

ສະຫວາ່ງ ຜ ເ້ປັນເອືອ້ຍຢ ຖ່ຽງນາວາ່: ເອືອ້ຍພ ່ ຕາຍແລວ້, ຈາກນ ັນ້ຜ ກ້ຽ່ວກບັເອື້ອຍຈ ່ງຫາມເອົາຊາກສບົ

ພ ່ ຂ ນ້ໄປຖຽງນາ, ແລວ້ຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງຂີ່ ລດົເຂ້ົາໄປໃນບາ້ນບອກແມ ່ ແລະ ເອື້ອຍອາ້ຍໄປເບິ່ ງພ ່ ຢ ນ່າ ແລະ 

ໄດມ້ເີຈົາ້ໜາ້ທ່ີມາຊນັນະສ ດຊາກສບົ. 

ຮອດເວລາ 18:00 ໂມງ ຂອງວນັດຽວກນັ ຈ ່ງມ ີທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ຜ ເ້ປັນອາ້ຍເຂຍີບອກ

ໃຫຜ້ ກ້ຽ່ວເອົາໝ ້ ໄຟຊອ໋ດປາຢ ຖ່ຽງນາບອ່ນເກດີເຫດເຂ້ົາມາເຊື່ ອງໄວຢ້ ໃ່ນບາ້ນ ແລະ ບອກອກີວາ່: ຢາ່

ໃຫໃ້ຜຮ ເ້ດີ ້ຕ ່ ຈາກນ ັນ້ຜ ກ້ຽ່ວພອ້ມດວ້ຍ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ຈ ່ງພາກນັອອກໄປຖຽງນາບອ່ນເກດີເຫດ; 

ເມ ື່ອໄປຮອດຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງໄປເອົາໝ ້ ໄຟຊອ໋ດປາໜວ່ຍດ ັງ່ກາ່ວທ່ີເຊື່ ອງໄວຢ້ ປ່່າໃກກ້ບັສະຖານທ່ີເກດີເຫດ 

ແລວ້ເອົາຂ ນ້ມາຖຽງນາໃຫ ້ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ  ມາ້ງເອົາຄນັຊອ໋ດອອກປະໄວຖ້ຽງນາ ແລະ ເອົາໝ ້

ໄຟພອ້ມໝ ້ ແຍກໄຟໃສເ່ປົາປຼຸຍເຂ້ົາໄປເຊື່ ອງໄວຢ້ ຄ່ອງນ  າ້ເຮອືນຂອງທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ  

3. ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ໄດໃ້ຫກ້ານຕ ່ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີວາ່: ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 18:00 

ໂມງ ໄດອ້ອກໄປນາບອ່ນເກດີເຫດນ  າ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ງເຫັນ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວາ່ງ  ເອົາໝ ້ ໄຟຊອ໋ດປາອອກມາພອ້ມດວ້ຍຄນັຊອ໋ດ; ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ງບອກໃຫ້

ຜ ກ້ຽ່ວມາຍສະກອ໋ດ ຄຽນສາຍໄຟອອກຈາກຄນັຊອ໋ດ 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: ຕາເບື້ອງຂວາ ແລະ ຄາງກະໄຕເບື້ອງຂວາມຮີອຍໄໝ ້ແລະ ຜາ່ນ

ການສບືສວນ-ສອບສວນເອົາຄ  າໃຫກ້ານຜ ຖ້ກືຫາທງັສາມຍງັໃຫກ້ານປະຕເິສດວາ່: ບ ່ ໄດມ້ສີວ່ນພວົພນັ

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 ຢັງ້ຢືນ

ວາ່: ແງມ່ຂອງເຫ ັກຊອ໋ດປາທ່ີທ  າລາຍຖິມ້ມຄີວາມກວ້າງປະມານ 20 Cm. ເຫັນວາ່ແງມ່ດ ັງ່ກາ່ວມ ີ

ຄວາມກວ້າງໄລຍະດຽວກນັກບັບາດແຜທ່ີຄນົຮາ້ຍໃຊເ້ຫ ັກຊອ໋ດ ທາ້ວ ບຼຸນຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຈນົ

ເກດີບາດແຜໄໝຢ້ 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 ົນ້ຄວາ້ປະຕບິດັຕາມກດົ

ໝາຍ.  

ດ ັງ່ນ ັນ້, ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງຈ  າພອນ ຈ ່ງສະຫ ຼຸບຄະດມີາຍງັອງົການໄອຍະການປະຊາ 

ຊນົ ເຂດ II ຕາມຂ ັນ້ຕອນຂອງກດົໝາຍ.  

 

ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງຈ  າພອນ    ກອງສອບສວນຄະດອີາຍາ        ພະນກັງານສອບສວນ 

        

          ວນັນາລີ ສາລີ              ໃຈກ  າແພງ ວຽງໄຊ         ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ                   
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງຈ  າພອນ                           ເລກທີ 228/ປກສ.ຈພ 

                                                   ລງົວນັທີ 8 ກ ລະກດົ 2013 

ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ 

 

ຮຽນ: ທົ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

                 ເລືົ່ ອງ: ນ  າສ ົົ່ງເອກະສານ. 

 

ຊືົ່ ຜ ຖ້ກືຫາ ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ພອ້ມພກັພວກຈ  ານວນ 2 ຄນົ, ຖກືດ  າເນນີຄະດໃີນວນັທີ 4 

ກມຸພາ 2013.  

ຕາມການຕກົລງົຂອງກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງຈ  າພອນ ແມ ົ່ນເຫັນດີໃຫ້ສ ົົ່ງສ  ານວນຄະດີດ ັົ່ງ 

ກົ່າວໃຫອ້ງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

 

ລ/ດ ເນືອ້ໃນເອກະສານ ຈ  ານວນ ໝາຍເຫດ 

1. ສະໂນດນ  າສ ົົ່ງເອກະສານ 1 ສະບບັ  

2. ບດົບນັທຶກການແຈງ້ຄວາມ 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 1 ສະບບັ  
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14. ຮ ບພາບຂອງວດັຖ,ຸ ສະຖານທີົ່ ເກດີເຫດ ແລະ ຜ ຕ້າຍ 25 ແຜົ່ນ  

15. ເອກະສານຢັງ້ຢືນເຂ້ົາອອກໂຮງງານຂອງ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ 1 ສະບບັ  

16. ໃບມອບສນັທະ 1 ສະບບັ  

 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II              ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ 

   ລາຍເຊັນຜ ຮ້ບັສ  ານວນຄະດ ີ                              ວນັນາລີ ສາລີ 

     

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

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II                              ເລກທີ 273/ອຍກ.ຂ II 

                                                  ລງົວນັທີ 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: ຄາດະກາໍ ແລະ ທາໍລາຍຫ ກັຖານ. 

 

ລ/ດ ເນ ອ້ໃນເອກະສານ ຈາໍນວນ ໝາຍເຫດ 

1. ສະໂນດນາໍສ ົົ່ງສາໍນວນຄະດ ີ 1 ສະບບັ ຜົ່ານການຄ ົນ້ຄວາ້ຄະດດີ ັົ່ງກ ົ່າວ

ເຫັນວົ່າ ເກນີສິດອາໍນາດຂອງ

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ 

ເຂດ II ຈ ົ່ງສ ົົ່ງສາໍນວນຄະດດີ ັົ່ງ 

ກົ່າວມາຍງັ  

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ 

ແຂວງສະ ຫວນັນະເຂດ.    

2. ເອກະສານຕາມສະໂນດນາໍສ ົົ່ງ ສະບບັ

ເລກທີ 228/ປກສ, ລງົວນັທີ 8 ກລໍະກດົ 

2013 ພອ້ມດວ້ຍເອກະສານອ ົ່ ນໆທີົ່

ພວົພນັໃນຄະດຈີາໍນວນຄບົຊຸດ  

 

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.ເຂດ II                             

                                             ລງົວນັທີ 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 ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ, ອາຍ ຸ 37 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມາກອນ, ໜວ່ຍ 18, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັແກງ້

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

- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກາໍ. 

- ຖກືກກັຕວົ: 4 ກມຸພາ 2013 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

ສາໍນວນຄະດດີ ັງ່ກາ່ວ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ໄດນ້າໍສ ົ່ງໄປຍງັອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົ 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 

                                                    ວາລີນາ ນາວາ 

 

ບອ່ນສ ົ່ງ: 

- ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 1 ສະບບັ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ; 

- ປະກອບໃສສ່າໍນວນຄະດ ີ1 ສະບບັ; 

- ສາໍເນົາ 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                             

                                             ລງົວນັທີ 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 ປ່ດັຈບຸນັແກງ້

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

- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກາໍ. 

- ຖກືກກັຕວົ: 4 ກມຸພາ 2013 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

ສາໍນວນຄະດດີ ັງ່ກາ່ວ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ໄດນ້າໍສ ົ່ງໄປຍງັອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົ 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 
             

                                                    ວາລີນາ ນາວາ 
 

ບອ່ນສ ົ່ງ: 

- ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 1 ສະບບັ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ; 

- ປະກອບໃສສ່າໍນວນຄະດ ີ1 ສະບບັ; 

- ສາໍເນົາ 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                             

                                             ລງົວນັທີ 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: ຄາດຕະກາໍ. 

- ຖກືກກັຕວົ: 4 ກມຸພາ 2013 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

ສາໍນວນຄະດດີ ັງ່ກາ່ວ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II ໄດນ້າໍສ ົ່ງໄປຍງັອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົ 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 

                                                    ວາລີນາ ນາວາ 

 

ບອ່ນສ ົ່ງ: 

- ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ 1 ສະບບັ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ; 

- ປະກອບໃສສ່າໍນວນຄະດ ີ1 ສະບບັ; 

- ສາໍເນົາ 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 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

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

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

- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກາໍ. 

- ຖກືກກັຕວົ: 4 ກມຸພາ 2013 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ22 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 ີ

 

ວນັທີ, ເດອືນ, ປີ 
ລາຍເຊັນ 

ຜ ມ້ອບ 

ລາຍເຊັນ 

ຜ ຮ້ບັ 

ພະນກັງານຂາເຂ້ົາມອບສາໍນວນ

ຄະດໃີຫເ້ລຂາ 

 

12 ກລໍະກດົ 2013 
 ຄາໍແກວ້ ແກວ້ພິມ

ພອນ 

ເລຂານາໍສາໍນວນຄະດຮີຽນທາ່ນຫວົ

ໜາ້ອງົການໄອຍະການປ/ຊ ສຂ 

 

12 ກລໍະກດົ 2013 

 

 

ຄາໍແກວ້  

ແກວ້ພິມພອນ 
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ຫວົໜາ້ຮບັຜິດຊອບແຈກມອບຄະດ ີ 15 ກລໍະກດົ 2013    

ວຊິາການທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍໃຫ້

ຄ ົນ້ຄວ້າ 

 

15 ກລໍະກດົ 2013 
 

 

ຈດິຕະວງົ ໄຊ

ສງົຄາມ  

ສາໍນວນໄດນ້າໍມາຜາ່ນກອງປະຊຸມ 17 ກລໍະກດົ 2013   

ໄດຖ້ະແຫ ງສາໍເລັດເອົາເຂ້ົາກວດ    

ໄດເ້ຮັດບດົສະຫ ຸບຊດັມຽ້ນເອົາເຂ້ົາ

ກວດ 

 

  

 

  
 

ໄດເ້ຮັດບດົສະຫ ຸບຂໍຄາໍເຫັນເຂ້ົາ

ກວດ 

 

19 ກລໍະກດົ 2013 

 

ຈດິຕະວງົ  

ໄຊສງົຄາມ 

 

ຜ ຮ່ບັຜິດຊອບໄດກ້ວດສາໍເລັດ    

ໄດນ້າໍສ ົ່ງເຂ້ົາໄປຈດັພິມ    

ໄດພິ້ມສາໍເລັດ ແລະ ສ ົ່ງໃຫວ້ຊິາ

ການ 

   

ວຊິາການໄດນ້າໍສາໍນວນເຂ້ົາເຊັນ    

ທາ່ນຄະນະນາໍໄດເ້ຊັນສາໍເລັດ    

ພະນກັງານຂາອອກຈ ໍາ້ກາສາໍເລັດ    

ພະນກັງານໄດຈ້ດັສ ົ່ງສາໍນວນຄະດີ

ແລວ້ 

19 ກລໍະກດົ 2013   

ລວມເວລາໄດແ້ກໄ້ຂທງັໝດົ    

 

ໝາຍເຫດ: ເມ ື່ອສາໍນວນຄະດໄີດຈ້ດັສ ົ່ງຕາມສະໂນດເປັນທ່ີຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ໃຫນ້າໍເອົາໃບຕດິຕາມ 

ສະບບັນີສ້ ົ່ງມາລາຍງານໃຫທ້າ່ນຮອງຜ ຊ້ີນ້າໍຂະແໜງ ແລະ ເກບັຮກັສາໄວເ້ພ່ືອຈະໄດເ້ກບັກາໍຜນົງານ

ຂອງອາ້ຍນອ້ງ. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ                                      ເລກທີ 27/ອຍກ.ສຂ 

                                                  ລງົວນັທີ 19 ກລໍະກດົ 2013 

 

ບດົລາຍງານຄະດ ີ

ຂອງພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ 

 

      ຮຽນ: ທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 

        ເລ ່ ອງ: ລາຍງານຜນົການຄ ົນ້ຄວາ້ສາໍນວນຄະດອີາຍາ ເລກທີ 562/ອຍກ.ສຂ,   

                 ລງົວນັທີ 12 ກລໍະກດົ 2013.    

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍອາຍາ;   

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012; 

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

 

ລະຫວາ່ງ 

 

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

ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ........................................ຜ ຖ້ ກຫາ. 

- ຖ ກຫາວາ່: ຄາດຕະກາໍ. 

- ຖ ກກກັຕວົວນັທີ: 4 ກມຸພາ 2013   

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງຈາໍພອນ  

ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ .....................................................................................ຜ ຖ້ ກຫາ. 

- ຖ ກຫາວາ່: ທາໍລາຍຫ ກັຖຖານ.  

- ຖ ກກກັຂງັ: 4 ກມຸພາ 2013.   

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງ ຈາໍພອນ.   

 

Copyright by JICA



ເອກກະສານທີ 69 

 
 

ຜາ່ນການໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ບນັດາຂໍມ້  ນຫ ກັຖານທ່ີມຢີ ໃ່ນສາໍນວນຄະດຢີາ່ງລະອຽດຖີ່ ຖວ້ນແລວ້, 

ເຫັນວາ່: ການເກບັກາໍຂໍມ້  ນກຽ່ວກບັຄະດດີ ັງ່ກາ່ວຍງັມຫີ າຍປະເດັນບ່ໍທນັຈະແຈງ້ ຊ ່ ງມຄີວາມຈາໍ

ເປັນຕອ້ງໄດເ້ກບັກາໍຂໍມ້  ນເພ່ີມເຕມີ ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ເຫັນຕາມຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ສະບບັລງົວນັທີ 1, 6 ກມຸພາ 2013 ໄດ້

ເວ້ົາວາ່: ໃນມ ວ້ນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ເວລາປະມານ 16:00 ໂມງ ຜ ກ້ຽ່ວໄດເ້ອົາໝ້ໍຊອ໋ດໄຟຟ້າລງົ

ໄປຊອ໋ດປາຢ ໜ່ອງປາທ່ີໄດຂ້າຍໃຫ ້ທາ້ວ ກບົ ພະນມົສນິ ແທຈ້ງິ, ຕ່ໍຈາກນ ັນ້ມາຜ ກ້ຽ່ວແມນ່ບ່ໍໄດໄ້ປ 

ຊອ໋ດປາຢ ໜ່ອງປາ ແລະ ບ່ໍໄດໄ້ປຫາພ່ໍເຖົາ້ຊ ່ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ເລີຍຈນົມາຮອດວນັທີ 

27 ມງັກອນ 2013 ຜ ກ້ຽ່ວຈ ່ງຊາບວາ່ພ່ໍເຖົາ້ເສັຍຊວີດິແລວ້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ຕ່ໍກບັບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວຈ ່ງມ ີ

ຄວາມຈາໍເປັນໃຫເ້ຈົ້າໜາ້ທ່ີກວດກາຄ ນ ແລວ້ເກບັກາໍຂໍມ້  ນໃຫລ້ະອຽດ, ຊດັເຈນວາ່: ໃນມ ວ້ນັທີ 26 

ມງັກອນ 2013 ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ ແມນ່ເຮັດຫຍງັ, ຢ ໃ່ສ, ຢ ກ່ບັໃຜ ຫ   ມໃີຜຮ ເ້ຫັນ

ການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງ ທ້າວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ ພອ້ມທງັເອົາຫ ກັຖານມາຢັງ້ຢ ນຢາ່ງຄກັແນ,່ 

ນອກຈາກນີແ້ລວ້ພາຍຫ ງັ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ ເຊັນອອກໂຮງງານເບຍໃນເວລາ 23:00 ໂມງ 

ຂອງວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ແລວ້ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ໄດໄ້ປໃສຕ່ໍ, ມໃີຜໄປນາໍ ຫ   ທາ້ວ 

ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຢ ກ່ບັໃຜ ໃຫເ້ຈົ້າໜາ້ທ່ີເກບັກາໍຂໍມ້  ນຄ ນລະອຽດ ພອ້ມທງັນາໍເອົາຫ ກັຖານມາຢັງ້ຢ ນ

ໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມຫ ກັການຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດາໍ ເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012.    

2. ເຫັນຕາມຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ສະບບັລງົວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ໄດ້

ເວ້ົາວາ່: ໃນມ ວ້ນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາປະມານ 14:00 ໂມງ ຜ ກ້ຽ່ວໄດໂ້ທລະສບັຫາ ທາ້ວ 

ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ ບອກໃຫໄ້ປຮບັຢ ວ່ດັບາ້ນສະຄ ນ (ເພາະວາ່ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດສ້ກິ

ອອກບວດ) ມາຮອດເວລາ 17:00 ໂມງເຊ້ົາ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຈ ່ງໄປຮບັທາ້ວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວາ່ງ ໄປມດັແຂນຢ ທ່ີ່ເຮ ອນຂອງປ້າ ອາໄລ ໄຊວິຫານ, ຢ ບ່າ້ນ ຕາແຫ ວ, ພາຍຫ ງັມດັແຂນແລວ້ 

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ກກໍບັມາເຮ ອນທ່ີບາ້ນ ແກງ້ກອກແລວ້ກເໍຂ້ົານອນ, ຮອດເວລາ 20:00 

ໂມງເຊ້ົາ ຂອງວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ນາງ ອວ້ນ ແສງ

ສະຫວາ່ງ ຈ ່ງໄປນາແລວ້ຈ ່ງເຫັນ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຜ ເ້ປັນພ່ໍເສັຍຊວີດິຢ ແ່ຄມຕາກາ້. 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຕ່ໍກບັບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວຈ ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີກວດກາຄ ນແລວ້ເກບັກາໍຂໍມ້  ນໃຫລ້ະອຽດ, 

ຊດັເຈນວາ່ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດເ້ຂ້ົາບວດຢ ວ່ດັໃດ, ແຕວ່ນັທີໃດຫາວນັທີໃດ ຫ   ໄດສ້ກິ

ອອກບວດຕາມການກາ່ວອາ້ງຂອງ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຄ ແນວໃດ, ນອກຈາກນີໃ້ຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີ

ກວດກາຄ ນວາ່ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍ

ສະອອນໄດໄ້ປໃສ, ເຮັດຫຍງັ ຫ   ໄປມດັແຂນຢ ເ່ຮ ອນຂອງປ້າ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ຢ ບ່າ້ນ ຕາແຫ ວ ຄ 

ແນວໃດ, ມໃີຜເຫັນນາໍ ພອ້ມທງັນາໍເອົາຫ ກັຖານມາຢັງ້ຢ ນໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມຫ ກັການຂອງກດົໝາຍວາ່

ດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012.   . 

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

ສະບບັລງົວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ໄດເ້ວ້ົາວາ່: ໃນວນັທີ 26 ກມຸພາ 2013 ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ 

ໄດໄ້ປເຮັດວຽກແຕເ່ວລາ 16:00 ໂມງ ຮອດເວລາ 24:00 ໂມງ ຕ່ໍກບັບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວຈ ່ງມຄີວາມຈາໍ

ເປັນໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີສ ບສວນ-ສອບສວນ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ ຄ ນໃຫລ້ະອຽດວາ່: ໃນວນັທີ 26 
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ກມຸພາ 2013 ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ ຜ ເ້ປັນຜວົໄດໄ້ປໃສແດ?່ ເຮັດຫຍງັ ຢ ໃ່ສ, ມໃີຜຢ ນ່າໍ 

ພາຍຫ ງັ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນເລີກວຽກຢ ໂ່ຮງງານເບຍ ເວລາ 23:00 ໂມງແລວ້ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງ

ສະຫວາ່ງ ໄດຮ້ ເ້ຫັນ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ  ໄປໃສຕ່ໍ ຫ   ຮ ເ້ຫັນການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງ ທາ້ວ ວນັດ ີ

ຄາໍສະອອນ ຄ ແນວໃດ? 

4. ເຫັນຕາມຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ (ລ ກສາວຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງ 

ສະຫວາ່ງ) ສະບບັລງົວນັທີ 6 ກມຸພາ 2013 ໄດເ້ວ້ົາວາ່:  ໃນມ ວ້ນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 

8:00 ໂມງ ຜ ກ້ຽ່ວພອ້ມດວ້ຍຜວົຊ ່ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ໄດໄ້ປດາໍນາແຊງຢ ໃ່ກກ້ບັນາຂອງ ທາ້ວ ບນຸ

ຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຊ ່ ງເວລາໄປຮອດກເໍຫັນ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ນອນຢ ຕ່ ົນ້ຈານ, ເວລາ

ນ ັນ້ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດຍ້າ່ງເຂ້ົາໄປຖາມວາ່: ພ່ໍເປັນຫຍງັ, ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ 

ຈ ່ງຕອບວາ່ ເມ  ່ອຍຫ າຍເພາະຍຽ່ວບ່ໍໄດສ້າມມ  ແ້ລວ້, ຫ ງັຈາກນ ັນ້ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ 

ທາ້ວ ຄາໍແພງ ແສງວໄິລ ກໄໍດດ້າໍນາຢ ໃ່ກຖ້ຽງນາຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຈນົຮອດ

ເວລາ 17:00 ໂມງ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ງໄດຄ້ອບ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ແລວ້ກບັເມ  ອເຮ ອນ

ກອ່ນ, ແຕເ່ຫັນຕາມຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີິໄລ (ຜວົຂອງນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ ສະບບັ

ລງົວນັທີ 6 ກມຸພາ 2013 ໄດເ້ວ້ົາວາ່ ໃນມ ວ້ນັພະຫດັ ກອ່ນມ  ທ່ີ້ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຈະ

ເສັຍຊວີດິ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ໄດໄ້ປສ ົ່ງລາບປາໃຫ ້ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຢ ຖ່ຽງນາ, ຮອດ

ເວລາ 11:00 ໂມງ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ກກໍບັເມ  ອເຮ ອນ ແລະ ກໄໍດຍ້ິນ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງ

ສະຫວາ່ງ ເວ້ົາວາ່ຍຽ່ວບ່ໍອອກໄດ ້ 3 ມ  ແ້ລວ້, ມາຮອດມ ວ້ນັສກຸຈ ່ງຊາບວາ່ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງ

ສະຫວາ່ງ  ເສັຍຊວີດິ, ຕ່ໍກບັຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ 

ທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທີງນີຍ້ງັມຂໍີຄ້ວາມທ່ີຂດັແຍງ່ກນັ (ບ່ໍຕງົກນັ) ຈ ່ງເຫັນຄວນໃຫເ້ຈົ້າໜາ້ທ່ີສ ບສວນ-ສອບ

ສວນ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທາ້ວ ຄາໍແພງ ສວີໄິລ ຄ ນໃຫລ້ະອຽດວາ່: ໃນມ ວ້ນັທີ 26 

ມງັກອນ 2013 ນ ັນ້ພວກກຽ່ວໄດໄ້ປດາໍນາ ຫ   ໄປເຮັດຫຍງັກນັແທ ້ຢ ຮ່ອດເວລາຈກັໂມງຈ ່ງໄດພ້າກນັ

ກບັເມ  ອເຮ ອນ ແລະ ຕະ ຫ ອດໄລຍະເວລາຂອງມ ວ້ນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ນ ັນ້ໄດມ້ເີຫດການຫຍງັ

ເກດີຂ ນ້ຢ ໃ່ນບໍລິເວນນາຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຫ   ເກດີຂ ນ້ກບັຕວົ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງ

ສະຫວາ່ງ, ເນ ່ ອງຈາກວາ່ ທາ້ວ ສມົພອນ ອອ່ນແກວ້ ໄດໃ້ຫກ້ານຮບັສາລະພາບຕາມຄາໍໃຫກ້ານ 

ສະບບັລງົວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013, 25 ພ ດສະພາ 2013 ວາ່: ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 

13:00 ໂມງ ທາ້ວ ສມົພອນ ອອ່ນແກວ້ ໄດໄ້ປໃສເ່ບັດຢ ຫ່າ່ງຈາກຖຽງນາຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງ

ສະຫວາ່ງ ປະມານ 700 ແມດັ, ໃນເວລານ ັນ້ໄດຍ້ິນສຽງຜ ຍ້ງິຮອ້ງຢ ທ່າງຖຽງນາຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວາ່ງ, ທາ້ວ ສມົພອນ ອອ່ນແກວ້ ຈ ່ງຍາ່ງມາຊອງເບິ່ ງກເໍຫັນ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງ

ສະຫວາ່ງ ນ ັງ່ຢ ແ່ຄມຕາກາ້ບອ່ນພບົຊາກສບົ, ແຕບ່ໍ່ເຫັນມຄີນົຢ ແ່ຖວນ ັນ້, ຕ່ໍມາຈ ່ງເຫັນ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວາ່ງ ນອນລງົ, ແລວ້ເຫັນຍກົຂາຂ ນ້ຢ ຄ່ນັນາແຄມຕາກາ້ (ບອ່ນພບົຊາກສບົ) ທາ້ວ ສມົ

ພອນ ອອ່ນແກວ້ ກໄໍດໃ້ສເ່ບັດຕ່ໍ, ມາຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ຈ ່ງຊາບວາ່ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ

ແສງສະຫວາ່ງ  ໄດເ້ສັຍຊວີດິແລວ້ ຊ ່ ງການຮບັສາລະພາບຂອງ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ, ທາ້ວ ສີ

ຈນັ ສວີໄິລ ແລະ ທາ້ວ ສມົພອນ ອອ່ນແກວ້ ທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນີ ້ ຍງັມຂໍີຄ້ວາມທ່ີຂດັແຍງ່ກນັຢ  ່

ແລະ ຂໍມ້  ນທ່ີແຕລ່ະຄນົໄດຮ້ບັສາລະພາບໄປນ ັນ້ກບ່ໍໍຕງົກນັ ຈ ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີກວດກາ
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ຄ ນໃຫຊ້ດັເຈນວາ່ ການທ່ີພວກກຽ່ວໃຫກ້ານໄປນ ັນ້ມມີ  ນຄວາມຈງິຄ ແນວໃດແທ ້ ໃຫນ້າໍເອົາພະຍານ, 

ຫ ກັຖານມາຢັງ້ຢ ນຄກັແນ.່ 

5. ເຫັນຕາມຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທາ້ວ ເຈ ອງ ດາລາ ສະບບັລງົວນັທີ 8 ມຖິນຸາ 2013 ໄດເ້ວ້ົາວາ່ 

ກອ່ນມ  ພ້ບົຊາກສບົຂອງ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ 1 ມ   ້ໄດມ້ ີທາ້ວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວາ່ງ ເປັນ

ລ ກຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ມາແວກ່ນິນ ໍາ້ຢ ຖ່ຽງຂອງ ທາ້ວ ເຈ ອງ ດາລາ ແລະ ທາ້ວ 

ດາໍດ ີ ແສງສະຫວາ່ງ ຍງັໄດຄ້ອບວາ່ຈະໄປຫາ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຕ່ໍມາຈ ່ງຮ ວ້າ່ ທາ້ວ 

ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ເສັຍຊວີດິແລວ້, ແຕເ່ຫັນຕາມຄາໍໃຫກ້ານຂອງທາ້ວ ຄາໍດ ີ ແສງສະຫວາ່ງ 

ສະບບັລງົວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ແລະ ວນັທີ 8 ກລໍະກດົ 2013 ພດັໃຫກ້ານປະຕເິສດຕ່ໍຄາໍໃຫກ້ານ

ຂອງ ທາ້ວ ເຈ ອງ ດາລາ ທງັໝດົ ແລະ ເຫັນຕາມຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທາ້ວ ບນຸຄ ໍາ້ ພ ຄາໍ ສະບບັລງົ

ວນັທີ 3 ກມຸພາ 2013 ໄດເ້ວ້ົາວາ່ ໃນວນັທີ 25 ມງັກອນ 2013 ທາ້ວ ບນຸຄ ໍາ້ ພ ຄາໍ ໄດໄ້ປເກບັ

ຜກັຢ ນ່າຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ, ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ງໄດຝ້າກຄວາມມາ

ບອກໃຫ ້ ທາ້ວ ຄາໍດ ີ ແສງສະຫວາ່ງ ໄປເອົາລດົ, ດ ັງ່ນ ັນ້, ຕ່ໍກບັບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວຈ ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນ

ຕອ້ງໄດກ້ວດກາຄ ນແລວ້ເກບັກາໍຂໍມ້  ນໃຫລ້ະອຽດ, ຊດັເຈນວາ່ ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ທາ້ວ

ຄາໍດ ີແສງສະຫວາ່ງ ເຮັດຫຍງັ, ຢ ໃ່ສ, ມໃີຜຮ ເ້ຫັນນາໍ, ພອ້ມນີຖ້າ້ເຫັນວາ່ ຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທາ້ວ 

ເຈ ອງ ດາລາ ແລະ ທາ້ວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວາ່ງ (ຕ  ້ເຈ ອງ ດາລາ ແລະ ທາ້ວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວາ່ງ 

ບ່ໍກງົກນັ ກຄໍວນໃຊມ້າດຕະການຊອ້ງໜາ້ ພອ້ມທງັຕີລາຄາຄ ນໃຫຖ້ ກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໄວ.້      

ນອກຈາກນີ້ຍງັເຫັນວ່າ: ກາໍນດົເວລາໃນການຕ່ໍຄາໍສ ັ່ງກກັຂງັພາງກໍຈະສີ້ນສຸດລງົໃນວນັທີ 3    

ສິງຫາ 2013 ຈ ່ງລາຍງານມາຍງັທ່ານຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 

ເພ ່ ອພິ ຈາລະນາ ດ ັງ່ນີ:້ 

 

- ອອກຄາໍແນະນາໍໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ປກສ ເມ  ອງ ຈາໍພອນ ດາໍເນນີການສ ບສວນ-ສອບສວນ ເພ ່ ອ 

ເກບັກາໍຂໍມ້  ນເພ່ີມເຕມີ ຕາມທ່ີໄດລ້າຍງານມານ ັນ້; 

- ອອກຄາໍສ ັ່ງຕ່ໍກາໍນດົເວລາໃນການກກັຂງັພາງ. 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈ ່ງລາຍງານມາຍງັທາ່ນ ເພ ່ ອພິຈາລະນາ ແລະ ມທິີດຊີນ້າໍໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. 

 

                                        ພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ  

                                              ຜ ຄ້ ົນ້ຄວາ້ຄະດ ີ

                                               

                                                  ຈດິຕະວງົ ໄຊສງົຄາມ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິໄປໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ                                                         

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ          ເລກທີ 631/ອຍກ.ສຂ 

                                        ລງົວນັທີ 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 ຂອງຫວົ

ໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II; 

- ອງີຕາມ ບດົລາຍງານຂອງພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັເລກທີ 27/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັ

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 ັ້ຖກືຫາຄື: ທັ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເປັນຄ ັັ້ງທີ 2, ກາໍນດົສາມເດອືນນບັແຕັ່

ວນັທີ 4 ສິງຫາ 2013 ຫາ ວນັທີ 3 ພະຈກິ 2013 ເປັນຕ ົັ້ນໄປ ຫ ື ຈນົກວັ່າຈະມຄີາໍສ ັັ່ງປັ່ຽນແປງ  

ໃໝັ່. 

ຄາໍສ ັັ່ງສະບບັນີັ້ ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ວນັລງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົັ້ນໄປ. 
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     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 

                                        ລງົວນັທີ 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 ຂອງຫວົ

ໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II; 

- ອງີຕາມ ບດົລາຍງານຂອງພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັເລກທີ 27/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັ

ທີ 19 ກລໍະກດົ 2013.  

 

ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ໄດັ້ຄ ົັ້ນຄັ້ວາບດົລາຍງານ ແລະ 

ເອກະສານຕັ່າງໆ ຢ ັ່ໃນສາໍນວນຄະດ ີ ຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ ຖ ັ້ວນແລັ້ວເຫັນວັ່າ: ທັ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ, 

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

ພອນ, 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:ື ທັ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ເປັນຄ ັັ້ງທີ 2, 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  2 ສະບບັ ເພືັ່ ອຊາບ ແລະ ຈດັຕ ັັ້ງປະຕິບດັ;  

- 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 

                                        ລງົວນັທີ 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 ຂອງຫວົ

ໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II; 

- ອງີຕາມ ບດົລາຍງານຂອງພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັເລກທີ 27/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັ

ທີ 19 ກລໍະກດົ 2013.  
  

ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງໄດັ້ຄ ົັ້ນຄັ້ວາເອກະສານຕັ່າງໆ ຢ ັ່ໃນສາໍນວນຄະດີ

ກ ັ່ຽວກບັການຂໍຕໍັ່ ກາໍນດົເວລາກກັຂງັພາງຢັ່າງລະອຽດຖີັ່ ຖ ັ້ວນແລັ້ວເຫັນວັ່າ: ທັ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ,ອາຍ ຸ

20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ  ເຮັດນາ, ບັ້ານ ແກັ້ງກອກ, ໜັ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ.   

- ຖກືຫາວັ່າ: ຄາດຕະກາໍ. 

- ຖກືກກັຂງັ: 4 ກມຸພາ 2013. 

- ສະຖານທີັ່ ກກັຂງັ: ຄັ້າຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ.  

ດ ັັ່ງນ ັັ້ນ, ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ຈ ັ່ງອອກຄາໍສ ັັ່ງຕໍັ່ ກາໍນດົເວລາການກກັ

ຂງັພາງຜ ັ້ຖກືຫາຄ:ື ທັ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ 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 

                                                  ລງົວນັທີ 22 ກລໍະກດົ 2013 

 

ຄາໍແນະນາໍ 

ຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

 

ເຖງີ: ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

ເລືື່ ອງ: ໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີື່ ດາໍເນນີການສືບສວນ-ສອບສວນ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູເພີື່ ມເຕມີ. 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວື່າດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009; 

- ອີງຕາມ ກດົໝາຍອາຍາ ແລະ ກດົໝາຍວື່າດ້ວຍການດາໍເນີນຄະດີອາຍາ ສະບບັປັບປຸງ      

ປີ 2012; 

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

  

ລະຫວື່າງ 

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

ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວື່າງ...................................ຜູຖ້ກືຫາ. 

- ຖກືຫາວື່າ: ຄາດຕະກາໍ. 

- ຖກືກກັຕວົວນັທີ: 4 ກມຸພາ 2013   

- ສະຖານທີື່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງຈາໍພອນ  

ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ.................................................................................ຜູຖ້ກືຫາ. 

- ຖກືຫາວື່າ: ທາໍລາຍຫ ກັຖານ.  

- ຖກືກກັຂງັ: 4 ກມຸພາ 2013.   

- ສະຖານທີື່ ກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ.   
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ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໄດຄ້ ົນ້ຄວ້າບນັດາຂໍມ້ນູຫ ກັຖານທີື່ ມຢີູື່

ໃນສາໍນວນຄະດີແລວ້ເຫັນວື່າ: ເພືື່ ອເຮັດໃຫ້ການດາໍເນນີຄະດີຖກືຕອ້ງ, ຄບົຖວ້ນ, ຮອບດາ້ນ ແລະ

ພາວະວິໄສ, ຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງໃນການນາໍເອົາຜູກ້ະທາໍຜິດມາລງົໂທດຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຮບັ

ປະ ກນັບໍື່ ໃຫ້ຜູ້ບໍລິສຸດຖືກລງົໂທດ ໂດຍບໍື່ ຖືກຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ຈືື່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີື່

ດາໍເນນີການສບືສວນ-ສອບສວນ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູເພີື່ ມເຕມີດ ັື່ງມລີາຍລະອຽດລຸື່ມນີ:້ 

1. ເຫັນຕາມຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ສະບບັລງົວນັທີ 1, 6 ກມຸພາ 2013 ໄດ້

ເວ້ົາວື່າ: ໃນມືວ້ນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ເວລາປະມານ 16:00 ໂມງ ຜູກ້ ື່ຽວໄດເ້ອົາໝ້ໍຊອ໋ດໄຟຟ້າລງົ

ໄປຊອ໋ດປາຢູື່ໜອງປາທີື່ ໄດຂ້າຍໃຫ ້ທ້າວ ກບົ ພະນມົສິນ ແທ້ຈງິ, ຕໍື່ ຈາກນ ັນ້ມາຜູື່ກ ື່ຽວແມ ື່ນບໍື່ ໄດໄ້ປ 

ຊອ໋ດປາຢູື່ໜອງປາ ແລະ ບໍື່ ໄດໄ້ປຫາພໍື່ ເຖົາ້ຊືື່ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ເລີຍຈນົມາຮອດວນັທີ 

27 ມງັກອນ 2013 ຜູ້ກ ື່ຽວຈ ື່ ງຊາບວື່າພໍື່ ເຖົ້າເສັຍຊີວິດແລ້ວ ດ ັື່ງນ ັນ້, ຕໍື່ ກບັບນັຫາດ ັື່ງກ ື່າວຈ ື່ ງມ ີ

ຄວາມຈາໍເປັນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີື່ ກວດກາຄືນ ແລວ້ເກັບກາໍຂໍ້ມນູໃຫ້ລະອຽດ, ຊດັເຈນວື່າ: ໃນມືວ້ນັທີ 26 

ມງັກອນ 2013 ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ແມ ື່ນເຮັດຫຍງັ, ຢູື່ໃສ, ຢູື່ກບັໃຜ ຫ ື  ມ ີໃຜຮູ້ເຫັນ

ການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງ ທ້າວວນັດ ີຄາໍສະອອນ ພອ້ມທງັເອົາຫ ກັຖານມາຢັງ້ຢືນຢື່າງຄກັແນື່, ນອກຈາກ

ນີແ້ລວ້ພາຍຫ ງັ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ເຊັນອອກໂຮງງານເບຍໃນເວລາ 23:00 ໂມງ ຂອງວນັທີ 

26 ມງັກອນ 2013 ແລວ້ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ໄດໄ້ປໃສຕໍື່ , ມໃີຜໄປນາໍ ຫ ື ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍ

ສະອອນ ຢູື່ກບັໃຜ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີື່ ເກັບກາໍຂໍ້ມນູຄືນລະອຽດ ພ້ອມທງັນາໍເອົາຫ ກັຖານມາຢັງ້ຢືນໃຫ້

ຖກືຕອ້ງຕາມຫ ກັການຂອງກດົໝາຍວື່າດວ້ຍການດາໍ ເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012.    

2. ເຫັນຕາມຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທາ້ວ ສີວນັ ແສງສະຫວື່າງ ສະບບັລງົວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ໄດ້

ເວ້ົາວື່າ: ໃນມືວ້ນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາປະມານ 14:00 ໂມງ ຜູກ້ ື່ຽວໄດໂ້ທລະສບັຫາ ທ້າວ 

ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ບອກໃຫ້ໄປຮບັຢູື່ວດັບາ້ນສະຄ ນ (ເພາະວື່າ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວື່າງ ໄດສ້ິກ

ອອກບວດ) ມາຮອດເວລາ 5:00 ໂມງເຊ້ົາ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ຈ ື່ ງໄປຮບັທ້າວ ສີວນັ ແສງ

ສະຫວື່າງ ໄປມດັແຂນຢູື່ທີື່ ເຮອືນຂອງປ້າ ອາໄລ ໄຊວິຫານ, ຢູື່ບາ້ນ ຕາແຫ ວ, ພາຍຫ ງັມດັແຂນແລວ້ 

ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວື່າງ ກກໍບັມາເຮືອນທີື່ ບາ້ນ ແກງ້ກອກແລວ້ກໍເຂ້ົານອນ, ຮອດເວລາ 8:00 

ໂມງ ຂອງວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວື່າງ ແລະ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວື່າງ 

ຈ ື່ງໄປນາແລວ້ຈ ື່ງເຫັນ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ຜູເ້ປັນພໍື່ ເສັຍຊວີດິຢູື່ແຄມຕາກາ້. ດ ັື່ງນ ັນ້, ຕໍື່ ກບັ

ບນັຫາດ ັື່ງກ ື່າວຈ ື່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນໃຫເ້ຈົ້າໜ້າທີື່ ກວດກາຄືນແລວ້ເກບັກາໍຂໍມ້ນູໃຫລ້ະອຽດ, ຊດັເຈນວື່າ 

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວື່າງ ໄດເ້ຂ້ົາບວດຢູື່ວດັໃດ, ແຕື່ວນັທີໃດຫາວນັທີໃດ ຫ ື ໄດສ້ິກອອກບວດຕາມ

ການກື່າວອາ້ງຂອງ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວື່າງ ຄືແນວໃດ, ນອກຈາກນີໃ້ຫເ້ຈົ້າໜ້າທີື່ ກວດກາຄືນວື່າ

ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວື່າງ ແລະ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນໄດໄ້ປໃສ, 

ເຮັດຫຍງັ ຫ ື ໄປມດັແຂນຢູື່ເຮືອນຂອງປ້າ ອາໄລ ໄຊວິຫານ ຢູື່ບ້ານ ຕາແຫ ວ ຄືແນວໃດ, ມໃີຜ

ເຫັນນາໍ ພ້ອມທງັນາໍເອົາຫ ກັຖານມາຢັງ້ຢືນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫ ກັການຂອງກດົໝາຍວື່າດວ້ຍການ

ດາໍເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012.   . 

3. ເຫັນຕາມຄາໍໃຫ້ການຂອງ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວື່າງ (ເມັຍຂອງ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ) 

ສະບບັລງົວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ໄດເ້ວ້ົາວື່າ: ໃນວນັທີ 26 ກມຸພາ 2013 ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ 
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ໄດໄ້ປເຮັດວຽກແຕື່ເວລາ 16:00 ໂມງ ຮອດເວລາ 24:00 ໂມງ ຕໍື່ ກບັບນັຫາດ ັື່ງກ ື່າວຈິື່ ງມຄີວາມຈາໍ

ເປັນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີື່ ສືບສວນ-ສອບສວນ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວື່າງ ຄືນໃຫ້ລະອຽດວື່າ: ໃນວນັທີ 26 

ກມຸພາ 2013 ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ຜູ້ເປັນຜວົໄດໄ້ປໃສແດື່? ເຮັດຫຍງັ ຢູື່ໃສ, ມໃີຜຢູື່ນາໍ 

ພາຍຫ ງັ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນເລີກວຽກຢູື່ໂຮງງານເບຍ ເວລາ 23:00 ໂມງແລວ້ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງ

ສະຫວື່າງ ໄດຮູ້ເ້ຫັນ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ  ໄປໃສຕໍື່  ຫ ື ຮູເ້ຫັນການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງທ້າວວນັດ ີ

ຄາໍສະອອນ ຄແືນວໃດ? 

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

ສະຫວື່າງ) ສະບບັລງົວນັທີ 6 ກມຸພາ 2013 ໄດເ້ວ້ົາວື່າ:  ໃນມືວ້ນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 

8:00 ໂມງ ຜູກ້ ື່ຽວພອ້ມດວ້ຍຜວົຊືື່  ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ ໄດໄ້ປດາໍນາແຊງຢູື່ໃກກ້ບັນາຂອງ ທ້າວ 

ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ຊ ື່ ງເວລາໄປຮອດກເໍຫັນ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ນອນຢູື່ຕ ົນ້ຈານ, 

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

ສະຫວື່າງ ຈ ື່ ງຕອບວື່າ ເມ ືື່ ອຍຫ າຍເພາະຍື່ຽວບໍື່ ໄດ້ສາມມ ືແ້ລ້ວ, ຫ ງັຈາກນ ັນ້ ນາງ ອາລີ ແສງ

ສະຫວື່າງ ແລະ ທ້າວ ຄາໍແພງ ແສງວິໄລ ກໍໄດດ້າໍນາຢູື່ໃກຖ້ຽງນາຂອງ ທ້າວ ບຸນຫ າຍ ແສງ

ສະຫວື່າງ ຈນົຮອດເວລາ 17:00 ໂມງ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວື່າງ ຈືື່ງໄດຄ້ອບ ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິ

ໄລ ແລວ້ກບັເມອືເຮືອນກື່ອນ, ແຕື່ເຫັນຕາມຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ (ຜວົຂອງນາງ 

ອາລີ ແສງສະຫວື່າງ ສະບບັລງົວນັທີ 6 ກມຸພາ 2013 ໄດເ້ວ້ົາວື່າ ໃນມືວ້ນັພະຫດັ ກື່ອນມືທີ້ື່  ທ້າວ 

ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ຈະເສັຍຊວີິດ ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວໄິລ ໄດໄ້ປສ ົື່ງລາບປາໃຫ ້ທ້າວ ບນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວື່າງ ຢູື່ຖຽງນາ, ຮອດເວລາ 11:00 ໂມງ ທ້າວ ຄາໍແພງ ສວີໄິລ ກກໍບັເມອືເຮອືນ ແລະ ກໍ

ໄດຍ້ນິ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ເວ້ົາວື່າຍື່ຽວບໍື່ ອອກໄດ ້3 ມ ືແ້ລວ້, ມາຮອດມືວ້ນັສກຸຈ ື່ງຊາບວື່າ 

ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ  ເສັຍຊວີິດ, ຕໍື່ ກບັຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວື່າງ ແລະ

ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ ທີື່ ກ ື່າວມາຂາ້ງເທິງນີຍ້ງັມຂໍີຄ້ວາມທີື່ ຂດັແຍື່ງກນັ (ບໍື່ ຕງົກນັ) ຈ ື່ ງເຫັນຄວນໃຫ້

ເຈົ້າໜ້າທີື່ ສືບສວນ-ສອບສວນ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວື່າງ ແລະ ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ ຄືນໃຫ້

ລະອຽດວື່າ: ໃນມວືນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ນ ັນ້ພວກກື່ຽວໄດໄ້ປດາໍນາ ຫ ື ໄປເຮັດຫຍງັກນັແທ້ ຢູື່

ຮອດເວລາຈກັໂມງຈ ື່ ງໄດພ້າກນັກບັເມອືເຮອືນ ແລະ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາຂອງມືວ້ນັທີ 26 ມງັກອນ 

2013 ນ ັນ້ໄດມ້ເີຫດການຫຍງັເກດີຂ ນ້ຢູື່ໃນບໍລິເວນນາຂອງ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ຫ ື ເກດີ

ຂ ນ້ກບັຕວົ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ, ເນືື່ອງຈາກວື່າ ທ້າວ ສມົພອນ ອື່ອນແກວ້ ໄດໃ້ຫກ້ານຮບັ

ສາລະພາບຕາມຄາໍໃຫກ້ານ ສະບບັລງົວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013, 25 ພ ດສະພາ 2013 ວື່າ: ໃນວນັທີ 

26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 13:00 ໂມງ ທ້າວ ສມົພອນ ອື່ອນແກວ້ ໄດໄ້ປໃສື່ເບັດຢູື່ຫື່າງຈາກ

ຖຽງນາຂອງ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ປະມານ 700 ແມດັ, ໃນເວລານ ັນ້ໄດຍ້ິນສຽງຜູຍ້ິງຮອ້ງ

ຢູື່ທາງຖຽງນາຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ, ທາ້ວ ສມົພອນ ອື່ອນແກວ້ ຈ ື່ງຍື່າງມາຊອງເບິື່ ງກໍ

ເຫັນ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ນ ັື່ງຢູື່ແຄມຕາກາ້ບື່ອນພບົຊາກສບົ, ແຕື່ບໍື່ ເຫັນມຄີນົຢູື່ແຖວນ ັນ້, 

ຕໍື່ ມາຈ ື່ ງເຫັນ ທ້າວ ບຸນຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ນອນລງົ, ແລ້ວເຫັນຍກົຂາຂ ້ນຢູື່ຄນັນາແຄມຕາກາ້ 

(ບື່ອນພບົຊາກສບົ) ທ້າວ ສມົພອນ ອື່ອນແກວ້ ກໄໍດໃ້ສື່ເບັດຕໍື່ , ມາຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 

ຈ ື່ ງຊາບວື່າ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ  ໄດເ້ສັຍຊີວິດແລວ້ ຊ ື່ ງການຮບັສາລະພາບຂອງ ນາງ 
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ອາລີ ແສງສະຫວື່າງ, ທ້າວ ຄາໍແພງ ສີວິໄລ ແລະ ທ້າວ ສມົພອນ ອື່ອນແກວ້ ທີື່ ກ ື່າວມາຂາ້ງເທິງນີ ້

ຍງັມຂໍີຄ້ວາມທີື່ ຂດັແຍື່ງກນັຢູື່ ແລະ ຂໍມ້ນູທີື່ ແຕື່ລະຄນົໄດຮ້ບັສາລະພາບໄປນ ັນ້ກບໍໍື່ ຕງົກນັ ຈ ື່ ງມຄີວາມ

ຈາໍເປັນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີື່ ກວດກາຄືນໃຫ້ຊດັເຈນວື່າ ການທີື່ ພວກກື່ຽວໃຫ້ການໄປນ ັນ້ມມີນູຄວາມຈງິຄື

ແນວໃດແທ ້ໃຫນ້າໍເອົາພະຍານ, ຫ ກັຖານມາຢັງ້ຢືນຄກັແນື່. 

5. ເຫັນຕາມຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທ້າວ ເຈອືງ ດາລາ ສະບບັລງົວນັທີ 8 ມຖິນຸາ 2013 ໄດເ້ວ້ົາວື່າ 

ກື່ອນມືພ້ບົຊາກສບົຂອງ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ 1 ມ ື ້ໄດມ້ ີທາ້ວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວື່າງ ເປັນ

ລກູຂອງ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ມາແວື່ກນິນ ໍາ້ຢູື່ຖຽງຂອງ ທ້າວ ເຈອືງ ດາລາ ແລະ ທ້າວ 

ດາໍດ ີແສງສະຫວື່າງ ຍງັໄດຄ້ອບວື່າຈະໄປຫາ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ຕໍື່ ມາຈ ື່ ງຮູວ້ ື່າ ທ້າວ 

ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ເສັຍຊີວິດແລວ້, ແຕື່ເຫັນຕາມຄາໍໃຫ້ການຂອງທ້າວ ຄາໍດີ ແສງສະຫວື່າງ 

ສະບບັລງົວນັທີ 1 ກມຸພາ 2013 ແລະ ວນັທີ 8 ກລໍະກດົ 2013 ພດັໃຫກ້ານປະຕິເສດຕໍື່ ຄາໍໃຫກ້ານ

ຂອງ ທ້າວ ເຈອືງ ດາລາ ທງັໝດົ ແລະ ເຫັນຕາມຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທ້າວ ບນຸຄ ໍາ້ ພຄູາໍ ສະບບັລງົ

ວນັທີ 3 ກມຸພາ 2013 ໄດເ້ວ້ົາວື່າ ໃນວນັທີ 25 ມງັກອນ 2013 ທ້າວ ບນຸຄ ໍາ້ ພຄູາໍ ໄດໄ້ປເກັບ

ຜກັຢູື່ນາຂອງ ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ, ທ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວື່າງ ຈ ື່ ງໄດຝ້າກຄວາມມາ

ບອກໃຫ ້ທ້າວ ຄາໍດີ ແສງສະຫວື່າງ ໄປເອົາລດົ, ດ ັື່ງນ ັນ້, ຕໍື່ ກບັບນັຫາດ ັື່ງກ ື່າວຈ ື່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນ

ຕອ້ງໄດກ້ວດກາຄືນແລວ້ເກັບກາໍຂໍມ້ນູໃຫ້ລະອຽດ, ຊດັເຈນວື່າ ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ທ້າວ

ຄາໍດ ີແສງສະຫວື່າງ ເຮັດຫຍງັ, ຢູື່ໃສ, ມໃີຜຮູເ້ຫັນນາໍ, ພ້ອມນີຖ້າ້ເຫັນວື່າ ຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ທ້າວ 

ເຈອືງ ດາລາ ແລະ ທ້າວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວື່າງ (ຕູ ້ເຈອືງ ດາລາ ແລະ ທ້າວ ຄາໍດ ີແສງສະຫວື່າງ 

ບໍື່ ກງົກນັ ກຄໍວນໃຊມ້າດຕະການຊອ້ງໜາ້ ພອ້ມທງັຕລີາຄາຄນືໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 

ນອກຈາກປະເດັນທີື່ ກ ື່າວມາຂາ້ງເທິງນີແ້ລວ້ ຖາ້ເຈົາ້ໜາ້ທີື່ ຍງັບນັຫາໃດທີື່ ເປັນປະໂຫຍດໃຫກ້ານ

ເກບັກາໍຂໍມ້ນູຫ ກັຖານ ຫ ື ຊີບ້ອກເຖງີການກະທາໍຜິດໃໝື່ກໃໍຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີື່ ເປີດກວ້າງດາໍເນນີການສອບ

ສວນເກບັກາໍຂໍມ້ນູໃຫລ້ະອຽດຈະແຈງ້ຕາມຫ ກັການຂອງການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ.  

ພາຍຫ ງັສາໍເລັດການສືບສວນ-ສອບສວນ ຕາມປະເດັນທີື່ ກ ື່າວມາຂາ້ງເທິງນີ້ແລ້ວໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີື່

ສະຫ ຸ ບຕີລາຄາຫ ກັຖານ ແລະ ຕີລາຄາໄລຍະເວລາການເສັຍຊີວິດຂອງ ທ້າວ ບຸນຫ າຍ ແສງ

ສະຫວື່າງກບັການເຄືື່ ອນໄຫວຂອງ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວື່າງ ແລະ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ໃຫ້

ລະອຽດຊດັເຈນ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມຕວົຈງິຂອງຄະດ.ີ 

ເຫັນຕາມມາດຕາ 41, 42 ຂອງກດົໝາຍວື່າດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ມາດຕາ 23, 36, 

39, 41 ແລະ 73 ຂອງກດົໝາຍວື່າດວ້ຍການດາໍເນນີຄະດອີາຍາ. 

ດ ັື່ງນ ັນ້ ຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຈືື່ ງແນະນາໍມາຍງັທື່ານ

ປະຕບິດັຕາມຂອບເຂດສດິ ແລະ ໜາ້ທີື່ ຕາມກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 

 

                          ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

                                            ທດົສະພນົ ກມຸພນັ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
  

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ                                     ເລກທີ 233/ອຍກ.ສຂ 

                                               ລງົວນັທີ 22 ກລໍະກດົ 2013 

ສະໂນດນາໍສ ົົ່ງ 
                  

ເຖງິ: ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

                 ເລ ົ່ ອງ: ນາໍສ ົົ່ງເອກະສານ. 
 

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

ລະຫວົ່າງ: 

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

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

- ຖ ກຫາວົ່າ: ຄາດຕະກາໍ, ທາໍລາຍຫ ກັຖານ. 

- ຖ ກກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013. ເວລາ 9:00 ໂມງ. 

- 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 

 

1ສະບບັ 

 

ຄບົຊຸດ 

 

ເພ ົ່ ອດາໍເນນີ

ການສ ບສວນ-

ສອບສວນ 

ເພີົ່ ມເຕມີ. 

 

                      ຫວົໜາ້ຫອ້ງການອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  

                                               

                                            ລາໍພຽງ ລຽງພະຈນັ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
  

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II                              ເລກທີ 304/ອຍກ.ຂ II 

                                                  ລງົວນັທີ 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, ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ............ ຜ ຖ້ກືຫາ. 

  ຖກືຫາວົ່າ: ຄາດຕະກາໍ, ທາໍລາຍຫ ກັຖານ. 

 

ລ/ດ ເນືອ້ໃນເອກະສານທີົ່ ສ ົົ່ງ ຈາໍນວນ ໝາຍເຫດ 

1. 

 

 

2. 

 

ຄາໍແນະນາໍຂອງຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເລກທີ 

279/ອຍກ.ສຂ, ລ ົງວ ັນທີ 22 ກໍລະກດົ 

2013;    

ເອກະສານຄບົຊຸດຕາມສະໂນດນາໍສ ົົ່ງ ເລກທີ 

233 /ອຍກ.ສຂ, ລ ົງວ ັນ ທີ  22 ກໍລະກດົ 

2013 

  

 

 

1ສະບບັ 

ຄບົຊຸດ 

ສະເໜີໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທີົ່

ປະຕິບດັ ຕາມຄາໍ

ແນະນາໍຂອງຫວົໜາ້

ອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົ ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ. 

 

                                    ຮ. ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II 

                                                          

                                                 ວາລີນາ ນາວາ 
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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  

 

ທີີ່ ຫອ້ງການກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ເວລາ 10:00 ໂມງ  

ຂອງວນັທີ 1 ສງິຫາ 2013 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັຜິດ 

ຊອບ: ສບືສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ອດຸມົ ພກັດ,ີ 

ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ 37 ປີ, 

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

ສະຫວນັນະເຂດ, ເບ ີໂທລະສບັ: 020 22 XXX XXX   

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸພໍີ່ : ທາ້ວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ (ຕາຍ), 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 ີ່ປດັຈ ຸ

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

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງບກຸ ຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຊືີ່ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ ຂໍໃຫກ້ານຕາມຄວາມເປັນຈງິຕໍີ່ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ດ ັີ່ງນີໃ້ນວນັທີ  

26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 5:00 ໂມງ ໄດມ້ທີາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ຜວົຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ ພອ້ມດວ້ຍ 

ທາ້ວ ລອັກ ອາຍ ຸ9 ປີ, ໄປຮບັເອົາທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ (ຜ ເ້ປັນນອ້ງຊາຍຂອງຂາ້ພະເຈົາ້) ຢ ີ່

ວດັສະຄຶນ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ຊຶີ່ ງຫາກສໍກິມາໃໝີ່ ເຖງິເວລາ 6:00 ໂມງ ຈຶີ່ງພາກນັກບັມາເຮອືນ 

ກີ່ອນຈະສກິແມ ີ່ນບໍີ່ ມໃີຜໄປບອກພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າຢ ີ່ນາ ຮອດເວລາ 8:00 ໂມງ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງພາກນັໄປ

ເຮັດຂວນັໃຫແ້ມ ີ່ຍກົຊືີ່ ແມ ີ່ ອາໄລ ໄຊວຫິານ, ອາຍປຸະມານ 50 ປີ, ອາຊບີ ແມ ີ່ເຮອືນ, ຢ ີ່ບາ້ນ 

ຕາແຫຼວ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ຊືີ່ ຜວົທາ້ວ ໜ   ອາຍປຸະມານ 55 ປີ, ບາ້ນ ຕາແຫຼວ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, 
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ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. ໄປນາໍກນັທງັໝດົໃນຄອບຄວົມ ີ ແມ ີ່ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ, ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍ

ສະອອນ, ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ທາ້ວ ອອ໋ບ ແລະ ຂາ້ພະເຈົາ້, 

ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ ີ(ເມຍັຂອງທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ).     

ພາຍຫຼງັເຮັດມດັຄໍີ່ ຕໍີ່ ແຂນຢ ີ່ເຮອືນຂອງ ນາງ ອາໄລ ໄຊວຫິານ, ບາ້ນ ຕາແຫຼວ ແລວ້ ຈນົຮອດ

ເວລາ 13:00 ໂມງ ຂອງວນັດຽວກນັ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ,  ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ (ຜ ເ້ປັນແມ ີ່) 

ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ,ີ  ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ທາ້ວ ກບົ ພະນມົສີນ ,ຈຶີ່ງພາກນັມາກີ່ອນ 

ສີ່ວນຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະ ຜວົ, ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ແລະ ລ ກນອ້ຍ ແມ ີ່ນລາ້ງຖວ້ຍຊີ່ວຍປ້າ ອາໄລ 

ໄຊວຫິານ ຈນົສາໍເລັດ. ປະມານ 15:00 ໂມງ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງກບັໄປຮອດບາ້ນ ແກງ້ກອກ ກບັຜວົ 

ແລວ້ນອນພກັຜີ່ອນຢ ີ່ເຮອືນ ແຕີ່ກບໍໍີ່ ມໃີຜໄປສ ົີ່ງຂີ່າວກີ່ຽວກບັການສິກຂອງ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ 

ໃຫພໍ້ີ່ ຮ .້ 

ຈນົມາຮອດເວລາ 15:00 ໂມງ, ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ ຜວົຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງຕືີ່ ນນອນມາ 

ແລວ້ແຕີ່ງເຄືີ່ ອງໄປວຽກຢ ີ່ໂຮງງານເບຍ, ໂດຍເອົາລດົຈກັໄປ ແລະ ຕກົມາຮອດເວລາ 23:00 ໂມງ, 

ຜວົຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ ຈຶີ່ງກບັມາເຮອືນ ແລວ້ມາກນິເຂ້ົາຢ ີ່ເຮອືນ ແລວ້ ທາ້ວ 

ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ກເໍຂ້ົານອນຢ ີ່ກບັຂາ້ພະເຈົາ້ຈນົເຊ້ົາ 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວ ້ເພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ               ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ             ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ          ອດຸມົ ພກັດ ີ         ນ. ຕຸຍ້ 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  

  

ທີີ່ ຫອ້ງການກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ເວລາ 11:30 ໂມງ   

ຂອງວນັທີ 5 ສງິຫາ 2013   ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່

ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ອດຸມົ ພກັ

ດ,ີ ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ນາງ ອາໄລ ໄຊວຫິານ,  ອາຍ ຸ62 ປີ, 

ອາຊບີ ແມ ີ່ເຮອືນ, ຢ ີ່ບາ້ນ ຕາແຫວ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ຜວົຊືີ່   

ທາ້ວ ໝ   ອາຍ ຸ59 ປີ, ບາ້ນ ຕາແຫຼວ, ເມອືງ ຈາໍພອນ. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງບກຸ 

ຄນົອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 9:00 ໂມງ ໄດມ້ ີທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ສກິອອກມາ

ຈາກວດັສະຄນຶໃໝີ່ ຈຶີ່ງໄດມ້າມດັຄໍີ່ ຕໍີ່ ແຂນກນັຢ ີ່ເຮອືນຂາ້ພະເຈົາ້ ມຄີ ື : ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ, 

ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ ແລະ ອີກຫລາຍຄນົບໍີ່ ຈືີ່ 

ໄດພ້າກນັເຮັດບາສີສ ີ່ຂວນັກນັຢ ີ່ເຮອືນຂາ້ພະເຈົາ້ ໃຫ ້ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງ ສະຫວີ່າງ ຈນົຮອດເວລາ

ປະມານ 12:00 ໂມງ ຈຶີ່ງແລວ້ພິທີບາສສີ ີ່ຂວນັພວກກີ່ຽວທງັໝດົກໄໍດກ້ບັເມອືບາ້ນ, ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍ

ສະອອນ ກບັເມຍັກເໍມອືເຊັີ່ ນກນັ. ກີ່ຽວກບັຄາໍໃຫກ້ານຂອງ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ ໄດໃ້ຫກ້ານກບັ

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ວີ່າ ໄດພ້າກນັ ອອກຈາກເຮອືນ ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ເປັນເວລາປະມານ 15:00 ໂມງ ນ ັນ້ບໍີ່

ເປັນຄວາມຈງິ ເນືີ່ອງຈາກການບາສີສ ີ່ຂວນັ ແມ ີ່ນເຮັດຂຶນ້ໃນຕອນເຊ້ົາແລວ້ກເໍລີກລາກນັໃນຕອນເຊ້ົາ

ນ ັນ້ເລີຍ ສີ່ວນເຄືີ່ ອງຂອງເປັນຖວ້ຍບີ່ວງ ແມ ີ່ນບໍີ່ ມຫຼີາຍ ເພາະເປັນງານສ ີ່ຂວນັນອ້ຍໆ.  

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  
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ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ.  

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ              ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ             ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ       ອດຸມົ ພກັດ ີ          ນາງ ອາໄລ ໄຊວຫິານ 
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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 9:00 ໂມງ  

ຂອງວນັທີ 9 ສງິຫາ 2013  ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່

ຮບັຜິດຊອບ ສບືສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ຮອ ສ ນ

ທອນ ວລິະສດິ ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ27 

ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ.  

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸພໍີ່ : ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ (ຕາຍ), 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 ີ່ປດັຈ ຸ

ບນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈຊາພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງບກຸ 

ຄນົອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

 

ໃນເຊ້ົາວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 5:00 ໂມງ, ໄດມ້ ີທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ ແລະ 

ທາ້ວ ລອັກ ອາຍ ຸ9 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ໄດໄ້ປຮບັເອົາຂາ້ພະເຈົາ້ສກິຈາກເປັນຈວົ, ຈາກວດັສະຄຶນ 

ແລວ້ມາເຮອືນຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ຢ ີ່ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ຈນົຮອດເວລາ 8:00 ໂມງ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງໄດລ້ງົມາ

ບາ້ນ ຕາແຫຼວ, ເມອືງຈາໍພອນ, ເພືີ່ ອມາເຮັດຂວນັໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ຢ ີ່ເຮອືນປ້າອາໄລ ໄຊວຫິານ, ບາ້ນ 

ຕາແຫຼວ ຜວົຊືີ່  ທາ້ວ ໝ  ແລະ ບກຸຄນົໃນຄອບຄວົທີີ່ ໄປນາໍຂາ້ພະເຈົາ້ມ ີ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ, 
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ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ (ແມ ີ່ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້), ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ ີອາຍ ຸ18 

ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ31 ປີ, ອາຊບີເຮັດນາ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, 

ເມອືງ ຈາໍພອນ, ຜວົຊືີ່ ທາ້ວ ກຸຍ້ ອາຍ ຸ 35 ປີ, ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ທາ້ວ ລອັກ 

ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດພ້າກນັມດັຄໍີ່ ຕໍີ່ ແຂນຈນົຮອດເວລາ 15:00 ໂມງ ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ ງອອກຈາກເຮອືນປ້າ

ອາໄລ 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, ພາຍຫຼງັອອກມາ

ຮອດເຮອືນ ເວລາ 15:30 ໂມງ, ຂອງວນັດຽວກນັຂາ້ພະເຈົາ້ກບໍໍີ່ ໄດອ້ອກໄປຫາພໍີ່ ຢ ີ່ນາເລີຍ ແລະ 

ການສກິຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ກບໍໍີ່ ໄດບ້ອກໃຫພໍ້ີ່ ຮ  ້ເນືີ່ອງຈາກພໍີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົ້າບໍີ່ ທນັໄດຢ້າກໃຫສ້ກິເທືີ່ ອ, ຖາ້

ຮອດສາມເດອືນຈຶີ່ງໃຫສ້ິກ, ແຕີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ສິກກີ່ອນກາໍນດົ. 

ຖ/ຕ: ໃນເວລາທີີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ໄປເຮັດຂວນັຢ ີ່ເຮອືນປ້າ ອາໄລ ໄຊວຫິານ, ຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ອົາຂອງກນິ

ທີີ່  ປ້າ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ແຕີ່ງໃຫມ້າກນິຢ ີ່ເຮອືນ, ປ້າ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ເປັນພີີ່ ນອ້ງຂອງພໍີ່

ຂາ້ພະເຈົາ້, ເພິີ່ ນຍງັໄດເ້ອົາຂອງກນິໃຫພ້ວກຂາ້ພະເຈົາ້ມາກນິ ແຕີ່ຂາ້ພະເຈົ້າບໍີ່ ປະກດົເຫັນວີ່າມໃີຜ

ເອົາຂອງກນິໄປໃຫພໍ້ີ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ກນິຢ ີ່ນາ. 

ຖ/ຕ: ໃນເວລານ ັນ້ບກຸຄນົທີີ່ ເຝ້ົາເຮອືນແມ ີ່ນ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ 47 ປີ, ບາ້ນ 

ແກງ້ກອກ. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ. 

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ                  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 I  

 

   ທີີ່ ຫອ້ງການກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ເວລາ 10:00 ໂມງ  

ຂອງວນັທີ 14 ສງິຫາ 2013,  ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ:   ທີ່ານ ຮທ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ  ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່  

ປກສ ເມອືງຈາໍພອນ, ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ຮອ ສ ນທອນ ວລິະສດິ ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາ

ຄາໍໃຫກ້ານ ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ,ີ ອາຍ ຸ18 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ,  ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ,   

ໜີ່ວຍ 14, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ຜວົຊືີ່  ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີິໄລ.   

ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ໃນເຊ້ົາວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ຊຶີ່ ງກງົກບັວນັທີີ່  ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ສກິອອກຈາກວດັ

ບາ້ນວດັສະຄນຶ ເວລາ 9:00 ໂມງ, ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດໄ້ປເຮັດຂວນັຢ ີ່ບາ້ນຂອງປ້າ ອາໄລ ໄຊວຫິານ, 

ບາ້ນ ຕາແຫ ວ ບກຸຄນົໄປນາໍມ:ີ ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ, ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ, ນາງ ຕຸຍ້ ແສງ

ສະຫວີ່າງ, ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ພໍເຮັດຂວນັໃຫທ້າ້ວ ສວີນັ 

ແສງສະຫວີ່າງ ສາໍເລັດ, ເປັນເວລາຈກັໂມງຂາ້ພະເຈົາ້ບໍີ່ ຈ ືີ່ ຮ ແ້ຕີ່ມ ືນ້ ັນ້ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດອ້ອກມາກີ່ອນພວກ 

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ໂດຍມາພອ້ມກນັກບັນາງ ຄາໍພວງ ແສງ

ສະຫວີ່າງ, ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ອກີຫ າຍຄນົບໍີ່ ຈືີ່ , ສີ່ວນເວລາ

ນ ັນ້ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ແມ ີ່ນຢ ີ່ນາຄນົດຽວບໍີ່ ມໃີຜໄປຫາ, ສີ່ວນທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ກໍ

ໄປວຽກຢ ີ່ໂຮງງານເບຍ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງເອົາຄາໍເວ້ົາທີີ່  ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ ແມ ີ່ຍີ່າຂອງ

ຂາ້ພະເຈົາ້ສ ັີ່ງຄວາມມາວີ່າ: ສອງຫາສາມມືມ້ານີ ້ ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ສ ັີ່ງຄວາມມາບອກໃຫ້

ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ ຜ ເ້ປັນເມຍັວີ່າ: ຍີ່ຽວບໍີ່ ອອກໄດສ້ອງສາມມືແ້ລວ້, ແລວ້ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງໄດບ້ອກກບັ 

ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ຫ າຍຄນົຢ ີ່ນາໍກນັ, ແຕີ່ຕອນນ ັນ້ເປັນເວລາຄ ໍີ່າແລວ້ ພວກດ ັີ່ງກ ີ່າວຈຶີ່ງ
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ບໍີ່ ໄດອ້ອກໄປຫາພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ, ສີ່ວນພວກຂາ້ພະເຈົາ້ມ ີທາ້ວ ສີຈນັ ສວີໄິລ, ທາ້ວ ສີ

ວນັ ແສງສະຫວີ່າງ ໄດກ້ນິເບຍກນັຈນົຮອດເວລາປະມານ 10:00 ໂມງ ກາງຄນືຈຶີ່ງພາກນັເລີກ, 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງກບັໄປນອນກບັຜວົຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ກບໍໍີ່ ໄດໄ້ປໃສເລີຍ

ໝດົຄນື. 

ຖ/ຕ: ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ມາວຽກປະມານ 18:00 ໂມງ, ໃນມືວ້ນັທີ  26 ມງັກອນ 2013. 

ຖ/ຕ: ໄລຍະຜີ່ານມາຜວົຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ບໍີ່ ເຄີຍໄດໄ້ປຫາປາໃນຍາມຄ ໍີ່າຄືນຈກັເທືີ່ ອ ແລະ ບໍີ່ ເຄຍີໃຊ້

ໝໍ້ໍຊອ໋ດປາ.  

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ                  ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ                   ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ         ສ ນທອນ ວິລະສິດ          ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ ີ
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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  

 

  ທີີ່ ຫອ້ງການກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ເວລາ 11:00 ໂມງ  

ຂອງວນັທີ 14 ສງິຫາ 2013, ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່

ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສບືສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ວໍລະຈດິ 

ສອນໄຊ, ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ, 

ອາຍ ຸ28 ປີ, ອາຊບີ ກາໍມະກອນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜວີ່ຍ 28, ເມອືງ ຈາໍພອນ ,ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ. 

ຊືີ່  ແລະ ນາມສະກນຸຜວົ: ທາ້ວ ກຸຍ້ ອາຍ ຸ24 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, 

ໜວີ່ຍ 28, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. ເບໂີທລະສບັ: 020 58 8XX XXX. 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົ້າໄດໄ້ປເຮັດຂວນັໃຫ ້ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ຢ ີ່ບາ້ນ 

ປ້າ ອາໄລ ໄຊວຫິານ, ບາ້ນ ຕາແຫ ວ, ໂດຍຂີີ່ລດົຈກັໄປນາໍນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ,ີ ໃນເວລາ 9:00 

ໂມງ, ແລະ ກໄໍດກ້ບັມາເປັນເວລາ 13:00 ໂມງ, ຂອງວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ວນັດຽວກນັ ໄປ

ນາໍກນັມ ີທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ນກົ

ໄກີ່ ຄາໍມ,ີ ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ, ແຕີ່ຂາ້ພະເຈົ້າກບັນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ ີ ແລະ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວີ່າງ, ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ ແມ ີ່ນອອກມາກີ່ອນ, ສີ່ວນນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ທາ້ວ ວນັ

ດ ີ ຄາໍສະອອນ ແມ ີ່ນຢ ີ່ຕາມຫ ງັ, ລາ້ງຖວ້ຍຊີ່ວຍ ປ້າ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ຢ ີ່ເຮອືນ ພາຍຫ ງັມາຮອດ

ເຮອືນເວລາ 19:00 ໂມງ, ຂາ້ພະເຈົ້າໄດຮ້ ີ່ວມກນິເບຍກບັ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ທາ້ວ ສຈີນັ 
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ສວີໄິລ, ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ ີ ແລະ ອີກຫ າຍຄນົ, ໄດພ້າກນັກນິເບຍຢ ີ່

ເຮອືນຂອງແມ ີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ (ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ) ຈນົຮອດເວລາ 21:00 ໂມງ, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈືີ່ງກບັເມອື

ເຮອືນຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະ ທີີ່ ເຫ ືອກນິຢ ີ່ນາໍກນັ ແລະ ກເໍລີກ. 

ຖ/ຕ: ສີ່ວນທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ໃນເວລາຊີ່ວງດ ັີ່ງກ ີ່າວ ແມ ີ່ນບໍີ່ ຢ ີ່ໄປວຽກຢ ີ່ໂຮງງານເບຍ. 

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ             ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ             ຜ ໃ້ຫກ້ານ  

 

ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ   ວໍລະຈດິ ສອນໄຊ      ນາງ ຄາໍພວງ 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  

  

ທີີ່ ຫ້ອງການກອງຄະດີອາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ເວລາ 12:00 ໂມງ  

ຂອງວນັທີ 14 ສິງຫາ 2013, ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜ້າທີີ່

ຮບັຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ພ້ອມດວ້ຍທີ່ານ ສ ນທອນ 

ວິລະສິດ ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ ຸ

44 ປີ, ອາຊີບ ແມ ີ່ເຮືອນ, ບ້ານຢ ີ່ປ ັດຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ 

ສະຫວນັນະເຂດ.   

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

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

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

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

ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ິນ ຫືຼ ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ໃນວນັທີ 24 ຫືຼ 25 ມງັກອນ 2013 ໄດມ້ພໍີີ່ ຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວີ່າງ, ໄດ້

ເຂ້ົາມາສາກແບັດໂທລະສບັຢ ີ່ເຮືອນຂາ້ພະເຈົ້າ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ, ແລ້ວອອກເມອືນາຄືນ, ປກົກະຕິ

ແລວ້ພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນຈະເຂ້ົາມາສາກແບັດໂທລະສບັທກຸໆສາມວນັ, ແຕີ່ມ ືເ້ກດີເຫດແມ ີ່ນກາໍນດົສາກ

ແບັດແລວ້ ແຕີ່ບໍີ່ ເຫັນພໍີ່ ຂາ້ພະເຈົ້າເຂ້ົາມາ, ສີ່ວນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ຂາ້ພະເຈົ້າແມ ີ່ນຢ ີ່ເຮືອນ

ເອົາຫຼານໝດົມ ື,້ ຈນົຮອດເວລາ 16:00 ໂມງ ຂາ້ພະເຈົ້າໄດເ້ຫັນ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ກະກຽມ

ເຄືີ່ ອງໄປໂຮງງານເບຍ, ໂດຍນຸີ່ງເຄືີ່ ອງໂຮງງານເບຍ ແລະ ຕອນທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ກບັມາ

ຂາ້ພະເຈົ້າບໍີ່ ເຫັນຊດັເຈນແຕີ່ໄດຍ້ິນສຽງລດົຈກັຂອງ ທ້າວ ວນັດີ ຄາໍສະອອນ ມາໃນເວລາ 23:00 

ໂມງ.   
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ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫຼກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ                       ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ                ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ        ສ ນທອນ ວິລະສິດ        ນ. 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 II  
 

ທີີ່ ຫອ້ງການກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເວລາ 9:00 ໂມງ  ຂອງ

ວນັທີ 15 ສິງຫາ 2013 ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ຕ ຍ້ ແສງເມອືງ  ເຈົ້າໜ້າທີີ່  ປກສ ເມອືງຈາໍ

ພອນ, ພະນກັງານສອບສວນ, ພ້ອມດວ້ຍ ທີ່ານ ວຽງແກວ້.  ຊ ັນ້ ສທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. 

ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວີ່າງ, ອາຍ  44 ປີ, ໜີ່ວຍ 28 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນ

ຢ ີ່ປດັຈ ບນັ ແກງ້ກອກ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.   

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບ ກຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ສະບບັລງົວນັທີ 6 ກ ມພາ 2013, ວນັທີ 3 ກ ມພາ 2013 ຂາ້ພະ ເຈົ້າ

ໄດໃ້ຫ້ການກບັເຈົ້າໜ້າທີີ່ ວີ່າ: ໄດໄ້ປນາ ແລະ ພບົກບັ ພໍີ່ ຕ  ້ບ ນຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ໃນວນັທີ 6 

ກ ມພາ 2013 ແຕີ່ຄວາມຈງິແລ້ວບໍີ່ ແມ ີ່ນ ວນັທີດ ັີ່ງກ ີ່າວຂາ້ພະເຈົ້າໄປນາພບົ ພໍີ່ ຕ ້ ບ ນຫ າຍ ແສງ

ສະຫວີ່າງ ແມ ີ່ນກີ່ອນມືພ້ບົຊາກສບົໄດປ້ະມານສອງຫາສາມວນັແລວ້, ເນືີ່ ອງຈາກຂາ້ພະເຈົ້າບໍີ່ ຮ ໜ້ງັສື

ຈືີ່ ງໃຫກ້ານກບັເຈົ້າໜ້າທີີ່ ໄປຊືີ່ ໆ, (ບໍີ່ ຮ ວ້ນັທີຊດັເຈນ)  ແລະ ຂາ້ພະເຈົ້າກຍໍອມຮບັວີ່າໄດບ້ອກໃຫລ້ ກ

ໄພນ້າງ ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມໄີປບອກ ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ (ຜ ເ້ປັນແມ ີ່) ແທ້ແຕີ່ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ ີຈະ

ບອກໃຫແ້ມ ີ່ຂາ້ພະເຈົາ້ຊາບມືໃ້ດຂາ້ພະເຈົາ້ບໍີ່ ຮ ກ້ ີ່ຽວກບັອາການ ພໍີ່ ຕ  ້ບ ນຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ເຈບັ.  

ສິ້ນສ ດຄາໍໃຫ້ການຂອງຂາ້ພະເຈົ້າ, ຄາໍໃຫ້ການຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນ

ຄວາມຈງິທ ກຢີ່າງ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ                 ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ                   ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 ຕ ຍ້ ແສງເມອືງ           ວຽງແກວ້         ນາງ ອາລີ 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 10:30 ໂມງ  ຂອງ

ວນັທີ 22 ສິງຫາ 2013   ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜ້າທີີ່ ຮບັຜິດ 

ຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ ສ ນທອນ ວິລະ

ສິດ, ຊ ັນ້ ຮອ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ທ້າວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ,  ອາຍ ຸ37 

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

ນະເຂດ.   

ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົອືີ່ ນ 

ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າສະບບັລງົວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 5:00 ໂມງເຊ້ົາ ຂາ້ພະ ເຈົ້າ

ໄດໄ້ປຮບັເອົາທາ້ວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ ທີີ່ ສິກໃໝີ່ອອກຈາກວດັສະຄຶນ ແລວ້ໄດກ້ບັເມອືເຮອືນ ບາ້ນ 

ແກງ້ກອກ ຮອດເວລາ 8:00 ໂມງ, ຂາ້ພະເຈົ້າພ້ອມດວ້ຍ ນາງໃຈ ຄ ນເຮືອນ, ນາງ ຕຸ້ຍ ແສງ

ສະຫວີ່າງ, ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ ີແລະ 

ລ ກຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ໄດພ້າກນັໄປເຮັດຂວນັຢ ີ່ເຮອືນ ປ້າ ອາໄລ ໄຊວິຫານ ຢ ີ່ບາ້ນ ຕາແຫ ວ ຂາ້ພະເຈົ້າ

ໄດເ້ຮັດ ຂວນັຢ ີ່ທີີ່ ນ ັນ້ ແລະ ຂາ້ພະເຈົ້າກບັເມັຍໄດກ້ບັຕາມຫ ງັໝ ີ່ ສີ່ວນທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວີ່າງ 

ແລະ ຄນົ ອືີ່ ນໆແມ ີ່ນກບັເມອືເຮອືນກີ່ອນຂາ້ພະເຈົ້າໃນເວລາ 13:00 ໂມງ, ແລະ ຂາ້ພະເຈົາ້ກບັເມຍັ

ແມ ີ່ນໄດເ້ກບັມຽ້ນເຄືີ່ ອງຊີ່ວຍ ປ້າ ອາໄລ ໄຊວິຫານ ຈນົຮອດ 14:40 ໂມງ ຈຶີ່ ງກບັພອ້ມກນັກບັເມຍັ 

ແລະ ລ ກ, ຈນົມາຮອດ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ເວລາ 15:00 ໂມງ, ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງຜກັຜີ່ອນຢ ີ່ເຮືອນກບັ

ເມຍັ ແລະ ລ ກ ຈນົຮອດເວລາ 15:50 ໂມງ,   ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ງອອກໄປວຽກຢ ີ່ໂຮງງານເບຍ, ໂດຍນຸີ່ງ
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ຊຸດຂອງໂຮງງານເບຍ  ແລະ ເຮັດວຽກຈນົຮອດເວລາ 23:00 ໂມງ, ຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ ງອອກຈາກ

ໂຮງງານເບຍ ແລວ້ຂີີ່ ລດົຈກັມາເຮອືນຫາເມຍັ ແລະ ໄດເ້ຂ້ົານອນຢ ີ່ກບັເມຍັຂາ້ພະເຈົາ້ໝດົຄືນ.  

ສິ້ນສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸ

ຢີ່າງ ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ                      ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ                ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ        ສ ນທອນ ວິລະສິດ       ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ 
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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  

 

   ທີີ່ ຫອ້ງການກອງຄະດອີາຍາ ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເວລາ 9:00 ໂມງ  

ຂອງວນັທີ 23 ສງິຫາ 2013 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ: ທີ່ານ ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ, ຊ ັນ້ ຮທ, ໜາ້ທີີ່ ຮບັ

ຜິດ ຊອບ ສບືສວນ-ສອບສວນ, ສງັກດັຢ ີ່ພະແນກສືບສວນ-ສອບສວນ ພອ້ມດວ້ຍ ທີ່ານ  ກ ິດວງໄຊ

, ຊ ັນ້ ຮທ, ຜ ເ້ຂ້ົາຮີ່ວມ ແລະ ບນັທຶກ. ໄດເ້ອົາຄາໍໃຫກ້ານ ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ, ອາຍ ຸ 69 ປີ, 

ອາຊບີ ແມ ີ່ເຮອືນ, ບາ້ນຢ ີ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜີ່ວຍ 17, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ແຂວງ        

ສະຫວນັນະເຂດ.     

ຂາ້ພະເຈົາ້ຂໍລາຍງານເຫດການທີີ່ ເກດີຂຶນ້ຕວົຈງິ, ສິີ່ ງໄດເ້ຫັນ, ໄດຍ້ນິ ຫ ື ການກະທາໍຂອງບກຸຄນົ

ອືີ່ ນ ດ ັີ່ງນີ:້ 

ເນືອ້ໃນຄາໍໃຫກ້ານ 

ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ສະບບັລງົວນັທີ  26 ມງັກອນ 2013 ຕອນເຊ້ົາຂາ້ພະເຈົາ້ ແມ ີ່ນໄດໄ້ປ

ເຮັດຂວນັໃຫ ້ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ (ລ ກຊາຍ) ສກິອອກຈາກການເປັນພະຢ ີ່ວດັສະຄນຶ ໂດຍໄປ

ເຮັດຂວນັຢ ີ່ເຮອືນຂອງ ນາງ ອາໄລ ໄຊວຫິານ, ບາ້ນ ຕາແຫ ວ, ເມອືງ ຈາໍພອນ, ໄປນາໍກນັມ ີທາ້ວ 

ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ, ທາ້ວ ສວີນັ       

ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ ີ ສີ່ວນຕອນກບັຂາ້ພະເຈົາ້ພອ້ມ

ດວ້ຍທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ ີ ແລະ ນາງ ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ, ໄດ້

ພາກນັກບັມາກີ່ອນ ໃນເວລາປະມານ 14:00 ໂມງ, ສີ່ວນນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ທາ້ວ   

ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ແມ ີ່ນຢ ີ່ຊີ່ວຍວຽກ ນາງ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ຢ ີ່ບາ້ນ ຕາແຫ ວ, ຮອດເວລາ 15:00 

ໂມງ ຂອງວນັດຽວກນັ ທ້າວ ວນັດ ີ ຄາໍສະອອນ ແລະ ເມຍັ ຈຶີ່ງເມອືຮອດເຮອືນຕາມຫ ງັຂາ້ພະເຈົ້າ 

ແລະ ພາກນັພກັຜີ່ອນໄລຍະໜຶີ່ ງຂາ້ພະເຈົ້າຈຶີ່ງເຫັນທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ ແຕີ່ງເຄືີ່ ອງອອກໄປວຽກຢ 

ໂຮງງານເບຍໂດຍຂີີ່ລດົຈກັອອກໄປ. 
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ຖ/ຕ: ສີ່ວນທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ແມ ີ່ນຢ ີ່ເຮອືນນາໍຂາ້ພະເຈົາ້ ຫ ງັຈາກອອກມາຈາກເຮອືນ 

ນາງ ອາໄລ ໄຊວຫິານ, ບາ້ນ ຕາແຫ ວ ຈນົຮອດເວລາ 18:00 ໂມງ, ຂອງວນັດຽວກນັຈຶີ່ງໄດມ້ ີນາງ 

ຄາໍພວງ ແສງສະຫວີ່າງ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ, ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ,ີ ນາງ 

ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວີ່າງ, ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ, ທາ້ວ ກຸຍ້ ໄດກ້ນິເບຍຢ ີ່ເຮອືນຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ 

ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ ີຈຶີ່ງເວ້ົາໃຫຂ້າ້ພະເຈົາ້ຟງັວີ່າ ແມ ີ່ຍີ່າຂອງຜ ກ້ ີ່ຽວບອກໃຫມ້າບອກວີ່າ ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວີ່າງ ຍີ່ຽວບໍີ່ ອອກໄດສ້ອງສາມມືແ້ລວ້, ແຕີ່ນາງ ນກົໄກີ່ ຄາໍມ ີ ລືມມາບອກ, ມາຫາກຄໍິດ

ອອກຈຶີ່ງບອກໃນເວລາກນິເບຍກນັຢ ີ່ນ ັນ້ຂາ້ພະເຈົາ້ກຢໍ ີ່ນາໍແຕີ່ບໍີ່ ໄດກ້ນິເບຍ, ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ 

ກໄໍດຍ້ນິເຊັີ່ ນກນັ, ແຕີ່ເວລານ ັນ້ເປັນເວລາຄ ໍີ່າແລວ້ຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະ ລ ກໆທີີ່ ຢ ີ່ທີີ່ ນ ັນ້ຈຶີ່ງບໍີ່ ໄດອ້ອກໄປ

ເບິີ່ ງ ພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວີ່າງ ແລະ ເວ້ົາກນັວີ່າມ ືອ້ືີ່ ນເຊ້ົາຈຶີ່ງໄປຫາພໍີ່ , ເຊ້ົາມາທາ້ວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວີ່າງ ແລະ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ  ຈຶີ່ງອອກໄປນາຫາພໍີ່ , ຈຶີ່ງໄປພບົຊາກສບົພໍີ່ ຕ  ້ບນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວີ່າງ ນອນຕາຍຢ ີ່ຕາກາ້ ແລວ້ມາບອກຂາ້ພະເຈົາ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ຈຶີ່ງຊາບ. 

ຖ/ຕ: ໃນຄນືດ ັີ່ງກ ີ່າວທີີ່ ຊຸມເບຍກນັນ ັນ້ ພວກກີ່ຽວໄດພ້າກນັເລີກເວລາ 21:00 ໂມງ, ແລວ້ ທາ້ວ 

ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ ກເໍຂ້ົານອນຢ ີ່ເຮອືນຫ ງັດຽວກບັຂາ້ພະເຈົາ້, ຊຶີ່ ງນອນຢ ີ່ຊ ັນ້ລຸີ່ມຂອງເຮອືນ, ສີ່ວນ

ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວີ່າງ ແມ ີ່ນນອນຢ ີ່ເທິງເຮອືນ, ເຮອືນຂອງຂາ້ພະເຈົາ້ກບັເຮອືນຂອງທາ້ວ ວນັດ ີ

ຄາໍສະອອນ  ແມ ີ່ນຢ ີ່ຕິດກນັ, ການດາໍລງົຊວີດິຢ ີ່ເຮອືນຄນົລະຫ ງັ ແຕີ່ການຢ ີ່ກນິແມ ີ່ນກນິນາໍກນັ. 

ຖ/ຕ: ໃນຄືນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ແລະ ກາງເວັນນີຂ້າ້ພະເຈົາ້ຢ ັງ້ຢືນວີ່າ: ທາ້ວ ສວີນັ ແສງ

ສະຫວີ່າງແມ ີ່ນນອນຢ ີ່ເຮອືນນາໍຂາ້ພະເຈົາ້ໝດົຄນື ແລະ ເຊ້ົາມາຈຶີ່ງອອກໄປນາຫາພໍີ່ ກບັນາງອວ້ນ 

ແສງສະຫວີ່າງ .  

ສິນ້ສດຸຄາໍໃຫກ້ານ, ຄາໍໃຫກ້ານຂອງຂາ້ພະເຈົ້າທີີ່ ກ ີ່າວມາຂາ້ງເທິງລວ້ນແຕີ່ມມີ  ນຄວາມຈງິທກຸຢີ່າງ 

ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ບໍີ່ ໄດບ້ງັຄບັນາບຂ ີ່ແຕີ່ຢີ່າງໃດ.  

ດ ັີ່ງນ ັນ້, ຈຶີ່ງລງົລາຍເຊັນໄວເ້ພືີ່ ອເປັນຫ ກັຖານ. 

 

 ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສອບສວນ              ພະນກັງານເຂ້ົາຮີ່ວມ               ຜ ໃ້ຫກ້ານ 

 

 ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ            ກ ິດວງໄຊ             ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮອືນ     
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ                      ເລກທີ 173/ ປກສ.ຈພ     

                                              ລງົວນັທີ 26 ສງິຫາ 2013  

ບດົລາຍງານຄະດ ີ
 

 ຮຽນ: ທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II. 

             ເລ່ືອງ: ລາຍງານຄະດຄີາດຕະກ  າ. 

 

- ອງີຕາມ ຄ  າແນະນ  າຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ສະບບັເລກ

ທີ 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 ່ງໄດລ້າຍງານຄະດມີາຍງັທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການ

ປະຊາຊນົ ເຂດ II ຊາບວາ່ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສບືສວນ-ສວບສວນ ໄດເ້ກບັກ  າຂ ມ້ນູເພ້ີມເຕມີ ຕາມຄ  າແນະນ  າ

ຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

1. ປະຫວດັຂອງຜູຖ້ກືຫາ 

 ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບາ້ນເກດີ ສະນະຄາມກາງ, 

ເມອືງ ສະນະຄາມ , 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, ເວລາ 9:00 ໂມງ 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 
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 ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢູ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ,   

ໜວຍ່ 17, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

 ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸພ ່ : ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຕາຍ), ອາຍ ຸ76 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, 

ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17, ເມອືງຈ  າພອນ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 

ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸແມ:່ ນາງ ໃຈ ຄນູເຮອືນ, ອາຍ ຸ69 ປີ, ອາຊບີ ແມເ່ຮອືນ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້

ກອກ, ໜວ່ຍ 17, ເມອືງຈ  າພອນ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 

- ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ. 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013, ເວລາ 9:00 ໂມງ 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 

 ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ22 ປີ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 3, 

ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ. 

 ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸພ ່ : ທາ້ວ 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 ຸ49 ປີ, ອາຊບີ ແມເ່ຮອືນ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ 

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

ຊື່  ແລະ ນາມສະກນຸເມຍັ: ນາງ ນກົໄກ ່ຄ  າມ,ີ ອາຍ ຸ18 ປີ, ອາຊບີ ແມເ່ຮອືນ, ບາ້ນຢູປ່ດັຈບຸນັ ແກງ້

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

- ຖກືຫາວາ່: ທ  າລາຍຫຼກັຖານ 

- ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013, ເວລາ 9:00 ໂມງ 

- ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 

2. ເນືອ້ໃນຂອງເຫດການ 

ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ ໃຫກ້ານວາ່ ເວລາ 5:00 ໂມງ ຂອງວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013  ທາ້ວ ວນັ

ດ ີຄ  າສະອອນ ແລະ ທາ້ວ ລອັກ, ອາຍ ຸ9 ປີ, ໄດໄ້ປຮບັເອົາ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ທ່ີສກິຈາກ

ການເປັນຈວົທ່ີ ບາ້ນ ສະຄ ນ ແລວ້ກບັມາເຮອືນ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ເຖງິເວລາ 8:00 ໂມງ ຂອງວນັດຽວ

ກນັ ຜູກ້ຽ່ວທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ,  ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ນາງ ໃຈ ຄນູເຮອືນ, ນາງ ຄ  າພວງ 

ແສງສະຫວາ່ງ, ນາງ ນກົໄກ ່ຄ  າມ ີ ແລະ ທາ້ວ ລອັກ ໄດພ້າກນັໄປເຮັດຂວນັສກິຈາກການເປັນພະໃຫ ້

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຢູທ່ີ່ເຮອືນຂອງ ນາງ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ບາ້ນ ຕາແຫຼວ ແລວ້ທາ້ວ ສວີນັ 

ແສງສະຫວາ່ງ ພອ້ມດວ້ຍ ນາງ ໃຈ ຄນູເຮອືນ, ນາງ ນກົໄກ ່ຄ  າມ,ີ ທາ້ວ ລອກ, ນາງ ຄ  າພວງ ແສງ

ສະຫວາ່ງ, ໄດພ້າກນັກບັມາ ເຮອືນກອນ່ ເປັນເວລາ 13:00 ໂມງ, ສວ່ນຜູກ້ຽ່ວພອ້ມດວ້ຍທາ້ວ ວນັດ ີ

ຄ  າສະອອນ ແລະ ລກູນອ້ຍແມນ່ຍງັຢູເ່ຮອືນຂອງ ນາງ ອາໄລ ໄຊວຫິານ ເພ່ືອເກບັມຽ້ນເຄື່ ອງຊວ່ຍຈນົ
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ຮອດເວລາ 15:00 ໂມງ ຈ ່ງກບັໄປເຮອືນ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ແລວ້ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ ໄດນ້ອນ

ພກັຜອ່ນຢູເ່ຮອືນ ຈນົຮອດເວລາ 13:30 ໂມງ ຈ ່ງຕື່ ນນອນແລວ້ນຸງ່ເຄື່ ອງໄປໂຮງງານເບຍ ແລະ ຕກົມາ

ຮອດເວລາ 23:00 ໂມງ 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 ໂມງທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ໄດເ້ຂ້ົາມາເຮັດວຽກຢູໂ່ຮງງານເບຍ ໂດຍບ ່ ໄດໄ້ປໃສຈນົ

ຮອດເວລາ 23:00 ໂມງ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ ຈ ່ງຂີ່ ລດົອອກຈາກໂຮງງານເບຍ ພອ້ມຜູກ້ຽ່ວແລວ້

ແຍກກນັຢູເ່ສ້ັນທາງຂອງໂຮງງານເບຍ. 

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 ນກົໄກ ່ຄ  າມ,ີ ນາງ 

ຄ  າພວງ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດພ້າກນັໄປເຮັດຂວນັໃຫ ້ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຢູເ່ຮອືນຂອງ ນາງ 

ອາໄລ ໄຊວຫິານ ບາ້ນ ຕາແຫຼວ ແລະ ໝດົທກຸຄນົກ ໄດມ້າເຮອືນຢູບ່າ້ນ ແກງ້ກອກ ຈດົຮອດເວລາ  

16:00 ໂມງ ຂອງວນັດຽວກ ັນັຜູກ້ຽ່ວຈ ່ງເຫັນ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ ນຸງ່ຊຸດໂຮງງານເບຍຂີ່ລດົອອກ

ຈາກເຮອືນ ແລະ ເວລາ 23:00 ໂມງ ຂອງວນັດຽວກນັນ ັນ້ກ ໄດຍ້ນິສຽງລດົຂອງ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄ  າສະ

ອອນ ເຂ້ົາມາເຮອືນຂອງຜູກ້ຽ່ວຊ ່ ງຢູຕ່ດິກບັເຮອືນຂອງ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ. 

ນາງ ຄ  າພວງ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ນາງ ນກົໄກ ່ຄ  າມ ີໃຫກ້ານວາ່: ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 

ເວລາ 9:00 ໂມງ ພວກກຽ່ວທງັສອງໄດຂ້ີ່ ລດົຈກັຄນັດຽວກນັອອກຈາກ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ໄປເຮັດຂວນັໃຫ ້

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ທ່ີສກິໃໝອ່ອກຈາກວດັບາ້ນສະຄ ນ ຢູທ່ີ່ເຮອືນຂອງ ນາງ ອາໄລ ໄຊວຫິານ 

ບາ້ນ ຕາແຫຼວ, ເມອືງ ຈ  າພອນ ໄປນ  າກນັມ ີນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ , ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ນາງ 

ໃຈ ຄນູເຮອືນ, ນາງ ນກົໄກ ່ຄ  າມ,ີ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທາ້ວ ລອັກ  ຈນົມາຮອດເວລາ 

13:00 ໂມງ 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 19:00 ໂມງ ພວກກຽ່ວຈ ່ງໄດຮ້ວ່ມດື່ ມເບຍຢູ່

ເຮອືນ ນາງ ໃຈ ຄນູເຮອືນ  ມຄີ:ື ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ທາ້ວ ສຈີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ນາງ ຕຸຍ້ 

ແສງສະຫວາ່ງ, ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ຈນົຮອດເວລາ 22:00 ໂມງຂອງວນັດຽວກນັຈ ່ງເລີກ. 

ນາງ ນກົໄກ ່ ຄ  າມ ີ ຍງັໃຫກ້ານຢັງ້ຢືນອກີວາ່: ກອ່ນວນັທີ 23 ມງັກອນ 2013 ສອງສາມວນັໄດມ້ ີ 

ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ ແມຍ່າ່ໄດບ້ອກໃຫຜູ້ກ້ຽ່ວໄປບອກ ນາງ ໃຈ ຄນູເຮອືນ ວາ່ພ ່ ຕູ ້ບນຸຫຼາຍ ແສງ

ສະຫວາ່ງ ສ ັ່ງຄວາມມາບອກວາ່ຍຽ່ວບ ່ ອອກໄດສ້ອງສາມມືແ້ລວ້, ແຕ ່ ນາງ ນກົໄກ ່ ຄ  າມ ີ ລືມມາບອກ

ເບືອ້ງຕ ົນ້ ຈ ່ງມາບອກຕອນດື່ ມເບຍຢູເ່ຮອືນນາງ ໃຈ ຄນູເຮອືນ ເວລາ 19:00 ໂມງ ຂອງວນັທີ 26 

ມງັກອນ 2013 ຫຼງັຈາກດື່ ມເບຍ ແລວ້ຈ ່ງເຂ້ົານອນພອ້ມກບັ ທາ້ວ ສຈີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈນົເຖງິເຊ້ົາ.   
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ນາງ ໃຈ ຄນູເຮອືນ ໃຫກ້ານວາ່: ວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013   ຕອນເຊ້ົາຜູກ້ຽ່ວໄດໄ້ປເຮັດຂວນັໃຫ ້ 

ທາ້ວ ສວີນັຢູເ່ຮອືນຂອງ ນາງ ອາໄລ ໄຊວຫິານ, ບາ້ນ ຕາແຫຼວ ໄປນ  າກນັມ ີນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ 

, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ, ນາງ ນກົໄກ ່ ຄ  າມ,ີ ນາງ ຄ  າພວງ ແສງ

ສະຫວາ່ງ ຈນົຮອດເວລາ 14:00 ໂມງ ຜູກ້ຽ່ວພອ້ມດວ້ຍນາງ ຄ  າພວງ ແສງສະຫວາ່ງ, ນາງ ນກົໄກ ່

ຄ  າມ,ີ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ  ຈ ່ງກບັມາເຮອືນ ບາ້ນ ແກງ້ກອກ ຮອດເວລາ 15:00 ໂມງ ທາ້ວ 

ວນັດ ີສວີໄິລ ແລະ ນ. ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ,  ພອ້ມດວ້ຍ ລກູນອ້ຍຈ ່ງອອກມາຮອດ ແລະ ເວລາຕ ່ ມາກ 

ເຫັນ ທາ້ວ ວນັດ ີສວີໄິລ ແຕງ່ເຄື່ ອງແລວ້ຂີ່ ລດົຈກັອອກ ໄປວຽກຢູໂ່ຮງງານເບຍ. 

ສວ່ນທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດນ້ອນພກັຜອ່ນຢູເ່ຮອືນຈນົຮອດເວລາ 18:00 ໂມງ ຂອງວນັດຽວ

ກນັຈ ່ງມນີາງ ຄ  າພວງ, ນາງ ນກົໄກ ່ ຄ  າມ,ີ ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ, ທາ້ວ ສຈີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, 

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ  ໄດດ້ື່ ມເບຍຢູເ່ຮອືນຂອງຜູກ້ຽ່ວ: ໃນເວລາ

ດ ັງ່ກາ່ວ ນາງ ນກົໄກ ່ຄ  າມ ີຈ ່ງເອົາເລ່ືອງທ່ີ  ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ ສ ັ່ງມາບອກໃຫຮູ້ວ້າ່: ພ ່ ຕູ ້ບນຸ

ຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ສ ັ່ງມາບອກວາ່ຍຽ່ວບ ່ ອອກໄດສ້ອງສາມມືແ້ລວ້ແຕຕ່ອນນ ັນ້ບ ່ ມໃີຜໄປຫາເນື່ ອງ

ຈາກຄ  າ່ແລວ້ ຈນົຮອດເວລາ 21:00 ໂມງຂອງວນັນ ັນ້, ພວກທ່ີຊຸມເບຍກນັຈ ່ງເລີກແລວ້ກບັໄປເຮອືນ

ແຕລ່ະຄນົ, ສວ່ນ ທາ້ວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແມນ່ເຂ້ົານອນຢູເ່ຮອືນຫຼງັດຽວກບັຜູກ້ຽ່ວ ແລະ ບ ່ ໄດໄ້ປໃສ

ໃນຄືນນ ັນ້ຈນົເຊ້ົາຂອງວນັຕ ່ ມາ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ກບັ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງຈ ່ງອອກໄປ

ນາແລວ້ໄດພ້ບົຊາກສບົຂອງ ພ ່ ຕູ ້ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ. 

ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວາ່ງ ໃຫກ້ານວາ່: ຄ  າໃຫກ້ານຜູກ້ຽ່ວສະບບັວນັທີ 3 ກມຸພາ 2013, ວນັທີ 6 

ກມຸພາ 2013  ເວ້ົາວາ່ວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ໄດພ້ບົ ພ ່ ຕູ ້ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຢູນ່າແລວ້ສ ັງ່

ຄນົມາບອກໃນຄອບຄວົໄປເບິ່ ງເພາະຍຽ່ວບ ່ ອອກໄດສ້ອງສາມມື ້ ແລວ້ແຕຄ່ວາມຈງິແລວ້ ພ ່ ຕູ ້ ບນຸຫຼາຍ 

ແສງສະຫວາ່ງ ໄດສ້ງັຄວາມແທ ້ ແຕບ່ ່ ແມນ່ວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ແຕສ່ງັຄວາມກອ່ນວນັທີ 26 

ມງັກອນ 2013 ໄດສ້ອງສາມວນັແລວ້ ແລະ ໄດບ້ອກໃຫ ້ນາງ ນກົໄກ ່ຄ  າມ ີ (ລກູໄພ)້ ໄປບອກ ນາງ 

ໃຈ ຄນູເຮອືນ ໃຫໄ້ປເບິ່ ງ ພ ່ ຕູ ້ບນຸຫລາຍ ແສງສະຫວາ່ງ 

ສງັເກດຕີລາຄາ 

ຜາ່ນການສບືສວນ-ສອບສວນເຫັນວາ່: ພ ່ ຕູ ້ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຕາຍຍອ້ນຖກືໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ດວຍ້

ໝ ້ ໄຟຊອ໋ດປາ) ແທ,້ ເນື່ອງຈາກວາ່ຢູສ່ະຖານທ່ີເກດີເຫດ ແມນ່ບ ່ ມກີະແສໄຟຟ້າລດັທ່ີປະຊາຊນົຊມົໃຊ,້ 

ສງັເກດເຫັນວາ່ ຕາເບືອ້ງຂວາ ແລະ ຄາງກະໄຕເບືອ້ງຂວາມຮີອຍໄໝ ້ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການຕາຍ

ຂອງ ພ ່ ຕູ ້ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ແມນ່ວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເນື່ອງຈາກອງີໃສຄ່  າໃຫກ້ານຂອງ 

ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ສະບບັວນັທີ 12 ຕລຸາ 2013 ເວ້ົາວາ່ ວນັທີ 24 ຫືຼ 25 ມງັກອນ 2013 ພ ່

ຕູ ້ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດເ້ຂ້ົາມາສາກແບັດໂທລະສບັຢູເ່ຮອືນໃນບາ້ນ ແລະ ອງີໃສການກວດກາ

ຊາກສ ົບົຂອງ ພ ່ ຕູ ້ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້. 
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ຂ ສ້ະເໜີ 

  ສະເໜີໃຫອ້ງົການໄອຍະການປະຊາຊນົຊາບວາ່: ກຽ່ວກບັຄ  າແນະນ  າຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົ ຂ  ້5 ໃຫກ້ວດຄນືກຽ່ວກບັຄ  າໃຫກ້ານຂອງທາ້ວ ຄ  າດ ີແສງສະຫວາ່ງ ກບັຄ  າໃຫກ້ານຂອງ 

ພ ່ ຕູ ້ເຈອືງ ດາລາ ທ່ີຂດັກນັເຫັນວາ່ ຜາ່ນການກວດກາສະພາບຕວົຈງິ ການໃຫກ້ານ ພ ່ ຕູ ້ເຈອືງ ຕ ່ ເຈົ້າໜ້

າທ່ີແມນ່ບ ່ ສາມາດເຊື່ ອຖໄືດ ້ ເນື່ອງຈາກ ພ ່ ຕູ ້ ເຈອືງ ມອີາການຕດິເຫ້ົຼາ ແລະ ອາຍກຸ ສງູແລວ້ຈ ່ງພາໃຫ້

ເກດີການຫຼງົລືມລະຫວາ່ງວນັທີ. 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ ຈ ່ງລາຍງານຄະດມີາຍງັທາ່ນຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະ

ການປະຊາຊນົ ເຂດ II ຕາມຂ ັນ້ຕອນຂອງກດົໝາຍ. 

 

ກອງບນັຊາການປກສ ເມອືງຈ  າພອນ    ກອງສືບສວນຄະດອີາຍາ       ພະນກັງານສບືສວນ 

 

         ວນັນາລີ ສາລີ      ໃຈກ  າແພງ ວຽງໄຊ     ນາໄຊ ໄຊເສດຖາ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
  

ກະຊວງປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ 

ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ ຈາໍພອນ            ເລກທີ 245/ ປກສ.ມຈພ                      

                                                   ລງົວນັທີ 26 ສງິຫາ 2013   

ສະໂນດນາໍສ ົົ່ງ 

 

ຮຽນ: ທົ່ານຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II 

               ເລືົ່ ອງ: ນາໍສ ົົ່ງສາໍນວນຄະດຄີາດຕະກາໍ 
 

ຊືົ່ ຜ ຕ້ອ້ງຫາ ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວົ່າງ ແລະ ທາ້ວ ສຈີນັ 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, ລງົວນັທີ 

26 ສງິຫາ 2013 

ຄາໍແນະນາໍຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາ 

ຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ສາໍນວນຄະດອີາຍາ ເລກທີ 562/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັ

ທີ 12 ກລໍະກດົ 2013 ພອ້ມເອກະສານຄບົຊຸດ. 

1 ສະບບັ 

 

1 ສະບບັ 

 

1 ສະບບັ 

 

 

 

 

1 ຊຸດ 

 

  

ເພືົ່ ອພິຈາລະນາ 

ຕາມກດົໝາຍ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົເຂດ II           ຫວົໜາ້ກອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງຈາໍພອນ  

   ລາຍເຊັນຜ ຮ້ບັສາໍນວນຄະດ ີ

 

ຊືົ່ ແຈງ້………………….                    ວນັນາລີ ສາລີ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ II                              ເລກທີ 31 /ອຍກ.ຂ II      

                                                    ລງົວນັທີ 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    

                                                         

                                                 ວາລີນາ ນາວາ 

 

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 

 

ລາຍຊ ື່ຜ  ູ້ເຂົູ້າຮ ື່ວມກອງປະຊຸມ 

ຜື່ານຄະດນີ  າຄະນະອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ຄ ັູ້ງວນັທີ 20 ກນັຍາ 2013 (ຕອນເຊົູ້າ) 

 

ລ/ດ ຊ ື່  ແລະ ນາມສະກນຸ ຕ  າແໜື່ງ ພາກສວື່ນ ເບໂີທ ລາຍເຊັນ 

1 ທື່ານ ທດົສະພນົ ກມຸພນັ ຫວົໜູ້າ ອຍກ.ສຂ 236xxxxx  

2 ທູ້າວ ດວງດ ີສມີາລາ ຮອງ ອຍກ.ສຂ 940xxxxx  

3 ທູ້າວ ແສງຈນັ ຮອງ ອຍກ.ສຂ 222xxxxx  

4 ທູ້າວ ບນຸເລີດ ຮອງຂະແໜງແພື່ງ ອຍກ.ສຂ 551xxxxx  

5 ທູ້າວ ອຽດ ວຊິາການ ອຍກ.ສຂ 547xxxxx  

6 ທູ້າວ ເກດແກູ້ວ ວຊິາການ ອຍກ.ສຂ 9818xxxx  

7 ທູ້າວ ມນົຮກັ  ຮອງຂະແໜງ ອຍກ.ສຂ   

8 ທູ້າວ ພິກໄທ ຫ/ໜຂະແໜງອາຍາ ອຍກ.ສຂ 222xxxxx  

9 ທູ້າວ ສມົຄດິ ວຊິາການ ອຍກ.ສຂ 555xxxxx  

10 ທູ້າວ ສມົຫວງັ ຫ/ໜຂະແໜງກວດກາທົື່ວໄປ ອຍກ.ສຂ 5933xxxx  

11 ທື່ານ ສກຸສມົ ວຊິາການ ອຍກ.ສຂ 5333xxxx  

12 ນາງ ແສງດາວ ວຊິາການ ອຍກ.ສຂ 5933xxxx  

13 ທູ້າວ ເສົາມອນ ຮອງຂະແໜງ ອຍກ.ສຂ 2243xxxx  

14 ນາງ ຄ  າແກູ້ວ ເລຂານກຸານ ອຍກ.ສຂ 02133xxx  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ສະຫວນັນະເຂດ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ                                        ເລກທີ 07 /ອຍກ.ສຂ   

                                                  ລງົວນັທີ  20 ກນັຍາ 2013  

 

ບດົບນັທຶກກອງປະຊຸມ 

 

ທີີ່ ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  ເວລາ 8:30 ໂມງ ຫາ 12:00ໂມງ ຂອງ

ວນັທີ 20 ກນັຍາ 2013  ໄດເ້ປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກີ່ຽວກບັຄະດອີາຍາ ໂດຍການເປັນປະທານ

ຂອງ ທີ່ານ ທດົສະພນົ ກມຸພນັ   ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຊຶີ່ ງມຜີ ້

ເຂ້ົາຮີ່ວມ 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 
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 ຄະດນີ  າມາຄ ົນ້ຄວາ້ປຶກສາຫາລື ມ ີ5 ຄະດ ີຄ:ື 

1. ຄະດເີລກທີ 16/ອຍກ.ສຂ,ລງົວນັທີ 2 ກນັຍາ 2013 (ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສ ົີ່ງກບັຄນືໃຫອ້ຍກ. ສຂ) 

- ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ...................................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 

         ຖກືກກັຕວົ: 4 ກມຸພາ 2013        

 ຜ ຄ້ ົນ້ຄວາ້ຄະດ ີທີ່ານ ສມົຄິດ ຈດິປະສງົ (ວຊິາການ) 

 ບນັຫາທີີ່ ສະເໜີຕ ີ່ ກອງປະຊຸມ:  

ສະເໜີຜີ່ານຂ ຫ້າຕ ີ່  ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ແລະ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວີ່າງ (ຜ ຖ້ກືຫາ) ແມ ີ່ນ

ມຄີວາມຜິດໃນສະຖານຄາດຕະກ  າ ຫືຼ ບ ີ່ ? 

 ກອງປະຊຸມໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ຕກົລງົວີ່າ: 

ສ ັີ່ງຟ້ອງ ແລະ ຖະແຫຼງ ໃຫສ້ານຕດັສນີ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະ ຫວີ່າງ (ຜ ້

ຖກືຫາ) ໃນຂ ຫ້າ: ຄາດຕະກ  າ, ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

2. ຄະດເີລກທີ 49/ອຍກ.ສຂ ລງົວນັທີ 17 ຕລຸາ 2013 (ເຈົາ້ໜາ້ທີີ່ ສ ົີ່ງກບັຄນືໃຫອ້ຍກ.ສຂ)  

- ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ...........................................ໂຈດ 

- ທາ້ວ ຄອນພິລນຸ, ທາ້ວ ວາຍລຸາດ, ທາ້ວ ສກັມງຸຄນຸ...............................ຜ ຖ້ກືເສັຍຫາຍ 

- ນາງ ປານດັທິດາ, ນາງ ນາລີ, ນາງ ອ ີ່ເພັດ...................................................ຜ ຖ້ກືຫາ 

ຖກືຫາວີ່າ: ສ ໂ້ກງຊບັຂອງພນົລະເມອືງ 

      ຖກືກກັຕວົ: ບ ີ່ ໄດກ້ກັຕວົ 

 ຜ ຄ້ ົນ້ຄວາ້ຄະດ ີທີ່ານ ສມົສະໜກຸ ວນັນະບວົທອງ (ພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ) 

 ບນັຫາທີີ່ ສະເໜີຕ ີ່ ກອງປະຊຸມຄ ົນ້ຄວາ້: 

ສະເໜີຜີ່ານຂ  ຫ້າຕ ີ່ ນາງ ພນັມະລີ ໄຊຍະພ ມ ີ, ທາ້ວ ສລຸະໄຊ ໄຊຍະລາດ, ທາ້ວ ສງີຄ  າ ພິລາວງົ ມ ີ

ຄວາມຜິດໃນຂ ຫ້າ: ຄອບຂອງຊບັຂອງພນົລະເມອືງຢີ່າງຜິດກດົໝາຍ ຫືຼ ບ ີ່? 

 ກອງປະຊຸມໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ຕກົລງົວີ່າ: 

- ນາງ ພນັມະລີ, ທາ້ວ ສລຸະໄຊ, ທາ້ວ ສງີຄ  າ ເປັນຜ ເ້ສັຍຫາຍບ ີ່ ມຄີວາມຜິດໃນຂ ຫ້າຄອບ 
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ຄອງຊບັຂອງພນົລະເມອືງຢີ່າງຜິດກດົໝາຍ; 

- ໃຫຖ້ະແຫຼງສ ັີ່ງຟ້ອງ ນາງ ປານຍດັທິດາ, ນາງ ນາລີ, ໃນຂ ຫ້າ: ສ ໂ້ກງຊບັຂອງພນົລະ ເມອືງ; 

- ສີ່ວນ ນາງ ອນຸເພັດ (ຈ  າເລີຍ) ມຄີວາມຜິດໃນຂ ້ຫາ: ນ  າໃຊແ້ຊັກບ ີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ສ ້ໂກງຊບັຂອງ

ພນົລະເມອືງ, ຖະແຫຼງໃຫສ້ານຕດັສນີຕາມກດົໝາຍ. 

3. ຄະດເີລກທີ 15/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 01 ພະຈກິ 2013 

- ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ.............................................ໂຈດ 

- ແມ ີ່ຕ ຈ້ນັ.............................................................................................ໂຈດທາງແພີ່ງ 

- ນາງ ພ ຄ  າ ................................................................................................ຈ  າເລີຍ  

           ຖກືຫາວີ່າ: ສ ໂ້ກງຊບັຂອງພນົລະເມອືງ 

           ຖກືກກັຕວົ: ບ ີ່ ໄດກ້ກັຕວົ 

 ຜ ຄ້ ົນ້ຄວາ້ຄະດ ີທີ່ານ ສມົສະໜກຸ ວນັນະບວົທອງ (ພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ) 

 ບນັຫາທີສະເໜີຕ ີ່ ກອງປະຊຸມຄ ົນ້ຄວາ້: 

ສະເໜີຜີ່ານຂ ຫ້າຕ ີ່ : ນາງ ຄ  າພ  (ຈ  າເລີຍ) ມຄີວາມຜິດໃນຂ ຫ້າ: ສ ໂ້ກງຊບັພນົລະເມອືງ ຫືຼ ບ ີ່? 

 ກອງປະຊຸມໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ຕກົລງົວີ່າ: 

   ເຫັນວີ່າ: ຜີ່ານການຄ ົນ້ຄວາ້ຂ ຂ້ດັແຍີ່ງທີີ່ ເກດີຂຶນ້ ນາງ ຄ  າພ  (ຈ  າເລີຍ) ບ ີ່ ມຄີວາມຜິດໃນຂ ຫ້າ: ສ ້ໂກງ

ຊບັພນົລະເມອືງ, ເນືີ່ອງຈາກວີ່າ:   ຂ ຂ້ດັແຍີ່ງທີີ່ ເກດີຂຶນ້ເປັນຂ ຂ້ດັແຍງທາງແພີ່ງ ຈຶີ່ງສະເໜີໃຫໂ້ຈດທາງ

ແພີ່ງ ໄປຮອ້ງຟ້ອງຕ ີ່ ສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ, ແລະ ໃຫຊ້ດັມຽ້ນຄະດອີາຍານີໄ້ວຕ້າມກດົ

ໝາຍ. 

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 ຢີ່າງ ກງົຈ ີ(ພະນກັງານວຊິາການ) 

 ບນັຫາທີີ່ ສະເໜີຕ ີ່ ກອງປະຊຸມຄ ົນ້ຄວາ້: 

ສະເໜີຜີ່ານຂ ຫ້າຕ ີ່ : ທາ້ວ ອານາຈກັ (ຈ  າເລີຍ) ຈະເປັນການກະທ  າຜິດໃນສະຖານ ລກັຊບັຂອງ

ພນົລະເມອືງ ຫືຼ ບ ີ່? 
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 ກອງປະຊຸມຄ ົນ້ຄວາ້ຕກົລງົວີ່າ: 

ຕກົລງົໃຫລ້ບົລາ້ງຄ  າສ ັີ່ງຊດັມຽ້ນຄະດຂີອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ເຂດ 3 ແລວ້ ອອກຄ  າ

ສ ັີ່ງສບືຕ ີ່ ດ  າເນນີການສືບສວນ- ສອບສວນ ຕ ີ່ ທາ້ວ ອານາຈກັ ໃນສະຖານ ລກັຊບັຂອງພນົລະ ເມອືງ 

ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ. 

5. ຄະດເີລກທີ 74/ອຍກ. ສຂ, ລງົວນັທີ 24 ຕລຸາ 2013 

- ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ............................................ໂຈດ 

- ທາ້ວ ເຮວີີ່າງ.......................................................................................ໂຈດທາງແພີ່ງ 

- ທາ້ວ ຈ ີ່າລີ...................................................................................................ຈ າເລີຍ 

     ຖກືຫາວີ່າ: ປິດບງັການກະທ  າຜິດ 

     ຖກືກກັຕວົ: 25 ມຖິນຸາ 2013 

- ທາ້ວ ໄຈລ້ີ, ທາ້ວ ຈເືຮ.ີ.................................................................................ຈ  າເລີຍ 

        ຖກືຫາວີ່າ: ຄາດຕະກ  າ 

         ຖກືກກັຕວົ: 5 ກ ລະກດົ 2013 

 ຜ ຸຄ້ ົນ້ຄວາ້ຄະດທີີ່ານ ບນຸໄທ ວງົລ ຄ  າ (ພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ) 

 ບນັຫາທີີ່ ສະເໜີຕ ີ່ ກອງປະຊຸມຄ ົນ້ຄວາ້: 

ສະເໜີຜີ່ານຂ ຫ້າຕ ີ່ ທາ້ວ ຈ ີ່າລີ (ຈ  າເລີຍ) ການກະທ  າຂອງຜ ກ້ ີ່ຽວ ຈະຜິດໃນຂ ຫ້າ ປິດບງັການກະ ທ  າ

ຜິດ 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 

  

ສະຫວນັນະເຂດ                                                                                   

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ                                  ເລກທີ 387/ອຍກ.ສຂ  

                                                   ລງົວນັທີ 24 ກນັຍາ 2013 

ຄ  າສ ັັ່ງຟ້ອງຜ ຖ້ກືຫາຂ ນ້ສານ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ 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 ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ອາຍ ຸ37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ

, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 18, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ       

ສະຫວນັນະເຂດ……………..................................................................ຜ ຖ້ກືຫາ 

ຖກືຫາວັ່າ: ຄາດຕະກ  າ, ຕາມມາດຕາ 88 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

ຫາ ດ ັັ່ງກ ັ່າວຂ ນ້ສານປະຊາຊນົແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເພືັ່ ອພິຈາລະນາຕດັສນີລງົໂທດຕາມກດົໝາຍ. 

ຄ  າສ ັັ່ງສະບບັນີ,້ ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ມ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ.                                          

ຮ. ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

                                      ດວງດ ີສມີາລາ  

ໄດແ້ຈງ້ຄ  າສ ັັ່ງຟ້ອງນີໃ້ຫຜ້ ຖ້ກືຫາຮບັຊາບ                               

ຮບັຊາບວນັທີ  25 ກນັຍາ 2013 ເວລາ 10:30 ໂມງ                   

       ລາຍເຊັນ ແລະ ຊືັ່ ແຈງ້                                                               

            ໂປ້ມຂືວາ       

       ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ  
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ສະຫວນັນະເຂດ                                                                                   

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ                                     ເລກທີ 388/ອຍກ.ສຂ  

                                                   ລງົວນັທີ 24 ກນັຍາ 2013 
 

ຄ  າສ ັັ່ງຟ້ອງຜ ຖ້ກືຫາຂ ນ້ສານ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009 ມາດຕາ                    

2 ແລະ ມາດຕາ 10 ຂ  ້4, ມາດຕາ 44 ແລະ ມາດຕາ 45; 

- ອີງຕາມ 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 ສະຫວນັນະ

ເຂດ......................................................................................ຜ ຖ້ກືຫາ 

ຖກືຫາວັ່າ: ຄາດຕະກ  າ, ຕາມມາດຕາ 88 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

ຫາ ດ ັັ່ງກ ັ່າວຂ ນ້ສານປະຊາຊນົແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເພືັ່ ອພິຈາລະນາຕດັສນີລງົໂທດຕາມກດົໝາຍ. 

ຄ  າສ ັັ່ງສະບບັນີ,້ ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ມ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ.                                                              

                 ຮ. ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ      

                                             ດວງດ ີສມີາລາ  

ໄດແ້ຈງ້ຄ  າສ ັັ່ງຟ້ອງນີໃ້ຫຜ້ ຖ້ກືຫາຮບັຊາບ                               

ຮບັຊາບວນັທີ 25 ກນັຍາ 2013 ເວລາ 10:30 ໂມງ                   

       ລາຍເຊັນ ແລະ ຊືັ່ ແຈງ້                                                               

             ໂປ້ມຂືວາ 

       ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
  

ສະຫວນັນະເຂດ                                                                                   

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ                                     ເລກທີ 389/ອຍກ.ສຂ  

                                                   ລງົວນັທີ 24 ກນັຍາ 2013 

ຄ  າສ ັັ່ງຟ້ອງຜ ຖ້ກືຫາຂ ນ້ສານ 
 

- ອີງຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປັບປຸງ ປີ 2009 ມາດຕາ                    

2 ແລະ ມາດຕາ 10 ຂ  ້4, ມາດຕາ 44 ແລະ ມາດຕາ 45; 

- ອີງຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍ ການດ  າເນນີຄະດີອາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012 ມາດຕາ 152 ຂ  ້

05 ແລະ 156.ຍ 
 

 ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ສ  ານວນຄະດີ

ອາຍາ ເລກທີ 16/ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 2 ກນັຍາ 2013, ຢັ່າງລະອຽດ, ຖີັ່ຖວ້ນແລວ້; 

ເຫັນວັ່າ: ມຫີ ກັຖານໜກັແໜນ້, ພຽງພ ວັ່າ: ທາ້ວ ສີຈນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ 20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, 

ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ັ່ປດັຈບຸນັ ແກງ້ກອກ, ໜັ່ວຍ 3, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະ

ເຂດ……………………………………………………………...................………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 ຖ້ກືຫາ 

ດ ັັ່ງກ ັ່າວຂ ນ້ສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເພືັ່ ອພິຈາລະນາຕດັສນີລງົໂທດ ຕາມກດົໝາຍ. 

ຄ  າສ ັັ່ງສະບບັນີ,້ ມຜີນົສກັສິດນບັແຕັ່ມ ືລ້ງົລາຍເຊັນເປັນຕ ົນ້ໄປ.                                                                                                    

                 ຮ. ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

                                           ດວງດ ີສມີາລາ  
 

ໄດແ້ຈງ້ຄ  າສ ັັ່ງຟ້ອງນີໃ້ຫຜ້ ຖ້ກືຫາຮບັຊາບ                               

ຮບັຊາບວນັທີ  25 ກນັຍາ 2013 ເວລາ 10:30 ໂມງ                   

       ລາຍເຊັນ ແລະ ຊືັ່ ແຈງ້                                                               

            ໂປ້ມຂືວາ 

          ສຈີນັ ສວີໄິລ    
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ສະຫວນັນະເຂດ 

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ                                     ເລກທີ 220/ອຍກ.ສຂ  

                                                ລງົວນັທີ 24 ກນັຍາ 2013   

ຄ  າຖະແຫຼງ 

ຂອງຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ   

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012; 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍອາຍາ;    

- ອີງຕາມ ບດົລາຍງານຜນົຂອງການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງບນັຊາການ ປກສ ເມອືງ         

ຈ  າພອນ ສະບບັເລກທີີ 173/ປກສ.ຈພ, ລງົວນັທີ 26 ສງິຫາ 2013;   

- ອງີຕາມ ສ  ານວນຄະດອີາຍາຂ ັນ້ຕ ົນ້ເລກທ່ີ 16 /ອຍກ.ສຂ, ລງົວນັທີ 2 ກນັຍາ 2013. 

ລະຫວາ່ງ:  

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

ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ອາຍ ຸ 37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ 

ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 18, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ..……ຈ  າເລີຍ 1 

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ອາຍ ຸ 27 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບາ້ນຢ ປ່ດັຈບຸນັ 

ແກງ້ກອກ, ໜວ່ຍ 17 ເມອືງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ...........ຈ  າເລີຍ 2                                                                 

ຖກືຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ, ມາດຕາ 88 ວກັ 1 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ. 

ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013  

ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ.   

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

ໜວ່ຍ 3, ເມອືງ ຈ  າພອນ, ສະຫວນັນະເຂດ...................................ຈ  າເລີຍ 3  

ຖກືຫາວາ່: ທ  າລາຍຫຼກັຖານ ຕາມມາດຕາ 167 ວກັ 1 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ 

ຖກືກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013.  

ສະຖານທ່ີກກັຂງັ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ. 
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ເນືອ້ຄະດ ີ

ວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8:00 ໂມງ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ນາງ ອວ້ນ 

ແສງສະຫວາ່ງ ໄດພ້າກນັຂີ່ ລດົຈກັໄປຫາ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ເ້ປັນພ ່ ) ຢ ຖ່ຽງນາ, ບາ້ນ 

ແກງ້ກອກ ພ ໄປຮອດບ ່ ເຫັນ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຢ ່ຖຽງນາ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ 

ແລະ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ ງຊອກຫາ ແລະ ພບົເຫັນ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ເສັຍ

ຊວີິດຢ ແ່ຄມຕາກາ້, ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ ງຫາມຊາກສບົ

ຂອງ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຂ ້ນໄປໄວຢ້ ່ຖຽງນາ ແລະ ໄດໄ້ປບອກອາ້ຍ, ເອື້ອຍ, ນອ້ງຢ ່

ບາ້ນ ພອ້ມທງັແຈງ້ຄວາມຕ ່ ເຈົ້າໜ້າທ່ີ ປກສ ເມອືງ ຈ  າພອນ, ເຈົ້າໜ້າທ່ີຈ ່ ງໄດລ້ງົໄປຊນັນະສ ດຊາກ

ສບົຂອງ ທ້າວ ບຸນຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຊ ່ ງສາມາດສະຫຸຼບໄດວ້າ່ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ 

ເສັຍຊວີິດຍອ້ນຖກືໄຟຟ້າຊອ໋ດຢ ່ຮີມຕາເບື້ອງຂວາ ແລະ ຄາງມຮີອຍໄໝ,້ ຢ ່ດາ້ນຫຼງັມຮີອຍໂປກໂພງ

ທົ່ວຫຼງັ ແລະ ກ ົນ້, ມຮີອ່ງຮອຍການຕ ່ ສ ຢ້ ່ຕາກາ້ແຄມໜອງນ  າ້ ຕາມບດົສະຫຸຼບລາຍງານຜນົກວດກາ

ຊນັນະສ ດຊາກສບົຄນົຕາຍ ຂອງເຈົ້າໜ້າທ່ີກອງເຕັກນກິອາຍາ ສະບບັເລກ ທ ີ41/ກຕອ, ລງົວນັທີ 30 
ມງັກອນ 2013   

ພາຍຫຼງັຮ ຜ້ນົຂອງການຊນັນະສ ດຊາກສບົຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີແລວ້ ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ ຈ ່ງບອກ

ໃຫ ້ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ໄປເອົາໝ ້ ຊອດປາຢ ຖ່ຽງນາບອ່ນເກດີເຫດເຂ້ົາມາຊຸກເຊື່ ອງໄວຢ້ ໃ່ນ

ບາ້ນພອ້ມທງັບອກວາ່ຢາ່ໃຫໃ້ຜຮ ,້ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ງໄປບອກ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ໃຫ້

ອອກໄປຖຽງນາບອ່ນເກດີເຫດນ  າ ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ, ພ ພວກກຽ່ວໄປຮອດຖຽງນາ ທາ້ວ ສີ

ວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ງເອົາໝ ້ ຊອ໋ດປາພອ້ມຄນັຊອ໋ດອອກມາ ແລະ ບອກໃຫ ້ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ 

ມາຍສະກອ໋ດຄຽນສາຍໄຟອອກຈາກຄນັຊອ໋ດ ແລວ້ເອົາໝ ້ ໄຟໄປຊຸກເຊື່ ອງໄວຢ້ ໃ່ນບາ້ນ, ມາຮອດວນັທີ 

28 ມງັກອນ 2013 ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ຈ ່ງໄປມາ້ງຄນັຊອ໋ດປາດ ັງ່ກາ່ວແລວ້ເອົາປາຍຊອ໋ດທ່ີເປັນ

ເຫັຼກຖິມ້ເຂ້ົາປ່າ, ສວ່ນຄນັຊອ໋ດແມນ່ເຜົາໄຟຖີມ້ຢ ຖ່ຽງນາ ເພ່ືອບ ່ ໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີກວດກາໄດ ້ແລະ ສງົໃສ

ວາ່ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ເປັນຜ ຄ້າດຕະກ  າ ທາ້ວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ເ້ປັນພ ່ ເຖົາ້). 

ນອກຈາກນີ ້ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ຍງັໄດໃ້ຫກ້ານປະຕິເສດວາ່ ຜ ກ້ຽ່ວບ ່ ມໝີ ້ ຊອ໋ດປາ, ຕ ່ ມາພດັ

ໃຫກ້ານວາ່ມໝີ ້ ຊອ໋ດປາແທ້ ແຕໄ່ດຂ້າຍໃຫຄ້ນົຫວຽດນາມໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ແລວ້, ເຈົ້າ

ໜ້າທ່ີຈ ່ ງນ  າເອົາຫຼກັຖານ (ໝ ້ ໄຟ ແລະ ເຫັຼກຊອ໋ດ) ມາຢັງ້ຢືນ ທ້າວ ວນັດີ ຄ  າສະອອນ ຈ ່ ງຮບັ

ສາລະພາບວາ່ ມໝີ ້ ສອດປາແທຈ້ງິ, ໄດບ້ອກໃຫທ້າ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ເອົາໄປທ  າລາຍຖິມ້ ແລະ 

ເອົາໄປຊຸກເຊື່ ອງຕາມທ່ີໄດກ້າ່ວມາຂາ້ງເທິງ, ສວ່ນສາເຫດການເສັຍຊີວິດຂອງ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງ

ສະຫວາ່ງ ນ ັນ້ ທ້າວ ຄ  າຫຼາ້ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດໃ້ຫກ້ານໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 5:00 

ໂມງ ວາ່: ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ໄດຂ້ີ່ ລດັຈກັໄປຮບັ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ທ່ີສິກອອກບວດ

ຢ ່ວດັສະຄ ນ ແລ້ວໄປສ ຂ່ວນັຢ ່ທ່ີເຮືອນຂອງ ນາງ ອາໄລ ໄຊວິຫານ ບາ້ນ ຕາແຫຼວ, ຮອດເວລາ 

15:00 ໂມງ ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ຈ ່ ງກບັມາເຮືອນແລວ້ອອກໄປເຮັດວຽກຕ ່ ຢ ່ໂຮງງານເບຍ ໃນ

ເວລາ 16:00 ໂມງ ຫາ 23:00 ໂມງ ຈ ່ ງກບັມານອນຢ ່ເຮືອນ, ສວ່ນ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ 

ໄດໃ້ຫ້ການປະຕິເສດວາ່ ມ ືວ້ນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ຜ ້ກຽ່ວໄດສ້ິກອອກບວດຢ ່ ວດັສະຄ ນ ໂດຍ
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ແມນ່ ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ເປັນຜ ໄ້ປຮບັມາສ ຂ່ວນັທ່ີເຮືອນຂອງ ນາງ ອາໄລ ໄຊວິຫານ, ຮອດ

ເວລາ 13:30 ໂມງ ຈ ່ ງກບັມາເຮືອນ ໂດຍບ ່ ໄດອ້ອກໄປໃສ, ສວ່ນການຄາດຕະກ  າ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ 

ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ເ້ປັນພ ່ ) ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດໃ້ຫກ້ານປະຕິເສດ ຕາມຄ  າໃຫກ້ານສະບບັ

ລງົວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013; ວນັທີ 1, ວນັທີ 4 ວນັທີ 11 ກມຸພາ 2013 ແລະ 10 ກ ລະກດົ 

2013. 

ຄ  າເຫັນ 

ຜາ່ນການຄ ົນ້ຄວາ້ບນັດາຂ ມ້  ນຫຼກັຖານ ແລະ ເອກະສານຕາ່ງໆ ທ່ີມຢີ ໃ່ນສ  ານວນຄະດຢີາ່ງລະອຽດ

ຖີ່ຖວ້ນ, ຮອບດາ້ນ ແລະ ພາວະວໄິສ ແລວ້; 

ເຫັນວາ່ ມຫຼີກັຖານຮດັກມຸທ່ີໜກັແໜນ້ ແລະ ພຽງພ ຢ ັງ້ຢືນວາ່ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ທາ້ວ ສີ

ວນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ຈ  າເລີຍ 1 ແລະ 2) ໄດກ້ະທ  າຜິດທາງອາຍາໃນສະຖານຄາດຕະກ  າ ຕາມທ່ີໄດ້

ກ  ານດົໄວໃ້ນມາດຕາ 88 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ, ສວ່ນ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ (ຈ  າເລີຍ 3) ໄດກ້ະທ  າ

ຜິດທາງອາຍາໃນສະຖານທ  າລາຍຫຼກັຖານ ຕາມທ່ີກ  ານດົໄວໃ້ນ ມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ 

ຢາ່ງແທຈ້ງິ ຊ ່ ງການກະທ  າຂອງພວກຈ  າເລີຍໄດສ້ະແດງອອກຄ:ື 

ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ທ້າວ ວນັດີ ຄ  າສະອອນ ແລະ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ຈ  າ

ເລີຍ 1 ແລະ 2) ໄດຄ້າດຕະກ  າ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ເ້ສັຍຊວີິດ) ດວຍ້ວິທີການເອົາໝ ້

ຊອ໋ດປາຊອ໋ດ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຈນົເສັຍຊີວິດຢ ່ຕາກາ້ແຄມໜອງນ  າ້, ການເສັຍຊີວິດ

ຂອງ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ນ ັນ້ເຈົ້າໜ້າທ່ີໄດກ້ວດກາ ແລະ ຊນັນະສ ດແລວ້ເຫັນວາ່ ທ້າວ 

ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ເສັຍຊີວິດດວ້ຍການຖກືໄຟຟ້າຊອ໋ດ (ໝ ້ ຊອ໋ດປາຊອ໋ດ) ຢ ່ຮີມຕາເບື້ອງຂວາ 

ແລະ ປາຍຄາງເບື້ອງຂວາຈນົມຮີອຍໄໝ ້ຊ ່ ງມຄີວາມກວາ້ງໄລຍະດຽວກນັກບັຄວາມກວາ້ງຂອງແງມ

ເຫັຼກຊ໋ອດທ່ີ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ (ຈ  າເລີຍ 3) ໄດທ້  າລາຍຖິ້ມ, ຈນົເຮັດໃຫ້ດາ້ນຫຼງັຂອງ ທ້າວ    

ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ມຮີອຍໂປກໂພງທົ່ວຫຼງັ ແລະ ກ ົນ້ ແລະ ຍງັມຮີອ່ງຮອຍການຕ ່ ສ ຢ້ ່ຕາກາ້

ແຄມໜອງນ  າ້ບອ່ນພບົຊາກສບົຂອງ ທ້າວ ບຸນຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຕາມບດົສະຫຸຼບລາຍງານຜນົ

ກວດກາຊນັນະສ ດຊາກສບົຄນົຕາຍ ສະບບັລງົວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013 ແລະ ຮ ບຖາ່ຍທ່ີຕິດຄດັມາ

ໃນສ  ານວນຄະດ.ີ 

ເຫັນວາ່ການທ່ີ ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ແລະ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ພວກຈ  າເລີຍ) ໄດ້

ໃຫກ້ານປະຕິເສດຕາມຄ  າໃຫກ້ານ ສະບບັລງົວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013 ວນັທີ 1, ວນັທີ 4 ວນັທີ 11 

ກມຸພາ 2013 ແລະ 10 ກ ລະກດົ 2013 ວາ່: ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 5:00 ໂມງ 

ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ໄດຂ້ີ່ ລດົຈກັໄປຮບັ ທ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ທ່ີສກິອອກບວດຢ ວ່ດັສະຄ ນ 

ແລວ້ໄປສ ຂ່ວນັຢ ່ທ່ີເຮືອນຂອງ ນາງ ອາໄລ ໄຊວິຫານ ຢ ່ບາ້ນ ຕາແຫຼວ ຮອດເວລາ 15:00 ໂມງ 

ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ຈ ່ ງກບັມາເຮືອນແລວ້ອອກໄປເຮັດວຽກຕ ່ ຢ ໂ່ຮງງານເບຍ ໃນເວລາ 16:00 

ໂມງ ຫາເວລາ 23:00 ໂມງ ຈ ່ ງກບັມານອນຢ ່ເຮືອນ, ມາຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ຈ ່ ງຮ ວ້າ່ 

ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ເ້ປັນພ ່ ເຖົາ້) ເສັຍຊວີິດ ສວ່ນ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ໄດກ້ບັ

ມາເຮອືນໃນເວລາປະມານ 13:00 ໂມງ ໂດຍບ ່ ໄດອ້ອກໄປໃສຕ ່ , ມາຮອດວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 
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ເວລາ 8:00 ໂມງ ທ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ນາງ ອວ້ນ ແສງສະຫວາ່ງ ຈ ່ງໄປຖຽງນາແລວ້

ເຫັນ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ເສັຍຊີວິດຢ ່ແຄມຕາກາ້, ສວ່ນການເສັຍຊີວິດຂອງ ທ້າວ ບນຸ

ຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ນ ັນ້ພວກກຽ່ວປະຕິເສດບ ່ ຮບັຮ  ້ຊ ່ ງການກາ່ວອາ້ງດ ັ່ງກາ່ວເມ ື່ອໄດກ້ວດກາແລວ້

ເຫັນວາ່ ເປັນການກາ່ວອາ້ງທ່ີບ ່ ມເີຫດຜນົ, ເນື່ ອງຈາກວາ່: ການເສັຍຊວີິດຂອງ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງ

ສະຫວາ່ງ ແມນ່ຖືກໄຟຟ້າຊອ໋ດຮີມຕາເບື້ອງຂວາ ແລະ ປາຍຄາງເບື້ອງຂວາຈນົມຮີອຍໄໝ້ ຊ ່ ງມ ີ

ຄວາມກວາ້ງໄລຍະດຽວກນັກບັຄວາມກວາ້ງຂອງແງມ່ເຫັຼກຊອ໋ດ ທ່ີ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ (ຈ  າເລີຍ 3) 

ໄດທ້  າລາຍຖິ້ມ, ຈນົເຮັດໃຫ້ດາ້ນຫຼງັຂອງ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ມຮີອຍໂປກໂພງທົ່ວຫຼງັ 

ແລະ ກ ົນ້, ຕາມບດົສະຫຸຼບລາຍງານຜນົກວດກາຊນັນະສ ດຊາກສບົຄນົຕາຍສະບບັລງົວນັທີ 30 ມງັ

ກອນ 2013, ພາຍຫຼງັ ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1) ຮ ວ້າ່ເຈົ້າໜ້າທ່ີສາມາດຮ ສ້າເຫດການ

ເສັຍຊວີິດຂອງ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຍອ້ນຖກືໄຟຟ້າຊອ໋ດແລວ້ ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ 

(ຈ  າເລີຍ 1) ຈ ່ ງບອກໃຫ ້ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ຈ  າເລີຍ 2) ໄປທ  າລາຍໝ ້ ຊອ໋ດໄຟ້າທ່ີຜ ກ້ຽ່ວ

ໄດນ້  າໃຊຄ້າດຕະກ  າ ທາ້ວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ຖິມ້, ເພ່ືອບ ່ ໃຫເ້ຈົາ້ໜາ້ທ່ີສາມາດກວດພບົ ແລະ 

ພິສ ດໄດ;້ ນອກຈາກນີ,້ ພວກຈ  າເລີຍຍງັບ ່ ມຄີວາມຈງິໃຈຮບັສາລະພາບຄວາມຈງິຕ ່ ເຈົ້າໜາ້ທ່ີ ໂດຍໄດ້

ກາ່ວອ້າງວ່າພວກກ່ຽວບ ່ ມໝີ ້ ຊ໋ອດປາ, ຕ ່ ມາພດັໃຫ້ການວ່າມໝີ ້ ຊ໋ອດປາແທ້ແຕ່ໄດ້ຂາຍໃຫ້ຄນົ

ຫວຽດນາມ ໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013ແລວ້ ໃນເມ ື່ອເຈົ້າໜາ້ທ່ີມຫຼີກັຖານຄືໝ ້ ຊອ໋ດປາທ່ີຖກືທ  າລາຍ

ມາຢັງ້ຢືນ ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1) ຈ ່ ງຮບັສາລະ ພາບວາ່ ມໝີ ້ ສອດປາແທ້ຈງິ ແລະ 

ບອກໃຫ ້ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ເອົາໄປທ  າລາຍຖິມ້ ແລະ ເອົາໄປຊຸກເຊື່ ອງຕາມທ່ີໄດກ້າ່ວມາ

ຂາ້ງແລວ້ ຊ ່ ງທງັໝດົນ ັນ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນຢາ່ງຈະແຈງ້ວາ່ ພວກຈ  າເລີຍມເີຈດຕະນາປກົປິດການກະທ  າ

ຂອງຕນົ ເພ່ືອໃຫຫຸຼ້ດພ ົນ້ຈາກການດ  າເນນີຄະດເີທ່ົານ ັນ້, ສວ່ນການກາ່ວອາ້ງຂອງພວກກຽ່ວວາ່ ໃນວນັ

ທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 5:00 ໂມງ ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ໄດຂ້ີ່ ລດົຈກັໄປຮບັ ທ້າວ ສີວນັ 

ແສງສະຫວາ່ງ ທ່ີສິກອອກບວດຢ ່ ວດັສະຄ ນ ແລວ້ໄປສ ຂ່ວນັຢ ່ທີເຮືອນ ນາງ ອາໄລ ໄຊວິຫານ, ຢ ່

ບາ້ນ ຕາແຫຼວ ຮອດເວລາ 15:00 ໂມງ ທ້າວ ວນັດີ ຄ  າສະອອນ ຈ ່ ງກບັມາເຮືອນ ແລວ້ອອກໄປ

ເຮັດວຽກຕ ່ ຢ ່ໂຮງງານເບຍໃນເວລາ 16:00 ໂມງ ຫາເວລາ 23:00 ຈ ່ ງກບັມານອນຢ ່ເຮືອນ, ສວ່ນ

ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແມນ່ໄດກ້ບັມາເຮືອນໃນເວລາ 13:00 ໂມງ ໂດຍບ ່ ໄດອ້ອກໄປໃສນ ັນ້

ເປັນພຽງບາງສວ່ນການເຄື່ ອນ ໄຫວຂອງພວກກຽ່ວເທ່ົານ ັນ້ ຖາ້ວາ່ພວກກຽ່ວບ ່ ໄດຄ້າດຕະກ  າ ທ້າວ 

ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ແທຈ້ງິດວ້ຍເຫດຜນົຫຍງັພວກກຽ່ວຈ ່ງບອກໃຫ ້ທ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ (ຈ  າເລີຍ 

3) ໄປທ  າລາຍໝ ້ ຊອ໋ດໄຟຟ້າຖິມ້ ເພ່ືອບ ່ ໃຫເ້ຈົ້າໜາ້ທ່ີສາມາດກວດພບົ ແລະ ພິສ ດໄດວ້າ່ ແມນ່ ທ້າວ 

ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ແລະ ທ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ຈ  າເລີຍ 1 ແລະ 2) ເປັນຜ ຄ້າດຕະກ  າ ທ້າວ 

ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ, ຈາກຂ ມ້  ນຫຼກັຖານດ ັ່ງກາ່ວ ຈ ່ ງເຫັນໄດຢ້າ່ງຊດັເຈນວາ່ ການກາ່ວອາ້ງຂອງ 

ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ແລະ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ຈ  າເລີຍ 1 ແລະ 2) ທ່ີໄດກ້າ່ວມາຂາ້ງ

ເທິງນ ັນ້ ບ ່ ສາມາດເປັນຫຼກັຖານນ  າມາລບົລາ້ງຄວາມຜິດຂອງຜ ກ້ຽ່ວໄດ.້ 

  ເຫັນວາ່ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ (ຈ  າເລີຍ 3) ໄດເ້ຈດຕະນາທ  າລາຍຫຼກັຖານ (ໝ ້ ຊອ໋ດປາ) ທ່ີ

ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ແລະ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ຈ  າເລີຍ 1 ແລະ 2) ໄດນ້  າໃຊຄ້າດຕະ
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ກ  າ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ດວຍ້ວທີິການມາ້ງຄນັຊອ໋ດອອກໄປເຜົາໄຟຖິມ້, ເອົາເຫັຼກຊອ໋ດຖິມ້

ເຂ້ົາປ່າ ແລະ ເອົາໝ ້ ໄຟມາຊຸກເຊື່ ອງໄວໃ້ນບາ້ນ ຊ ່ ງການກະທ  າທງັໝດົນີ ້ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ (ຈ  າ

ເລີຍ3) ໄດທ້  າລາຍລບົລາ້ງຮອ່ງຮອຍ, ຊຸກເຊື່ ອງວດັຖ ຸ(ໝ ້ ໄຟ) ຊ ່ ງເປັນຫຼກັຖານທ່ີຢ ັງ້ຢືນການກະທ  າ

ຜິດຂອງ ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ແລະ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ຈ  າເລີຍ 1 ແລະ 2) ເພ່ືອບ ່

ໃຫເ້ຈົ້າໜ້າທ່ີກວດພບົ ແລະ ພິສ ດໄດວ້າ່ ແມນ່ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ແລະ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະ

ຫວາ່ງ (ຈ  າເລີຍ 1 ແລະ 2) ເປັນຜ ຄ້າດຕະກ  າ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ ເພ່ືອຈດຸປະສງົໃຫ ້

ທ້າວ ວນັດີ ຄ  າສະອອນ ແລະ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ຈ  າເລີຍ 1 ແລະ 2) ພ ົນ້ຈາກການ

ດ  າເນນີຄະດ.ີ 

  ເຫັນວາ່ ການກະທ  າຂອງ ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທ້າວ 

ສີຈນັ ສີວິໄລ (ພວກຈ  າເລີຍ) ເປັນການກະທ  າຜິດທາງອາຍາທ່ີແຕະຕອ້ງເຖິງຊີວິດຂອງບກຸຄນົອື່ ນ, 

ການຍຕຸທິ  າ, ຄວາມສະຫງບົສກຸ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍຂອງສງັຄມົ. 

  ເຫັນວາ່ ທ້າວ ວນັດີ ຄ  າສະອອນ, ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ ແລະ ທ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ

(ພວກຈ  າເລີຍ) ແມນ່ບຸກຄນົທ່ີມສີະຕິສ  າປະຊນັຍະສມົບ ນດີ, ມອີາຍຸທາງກະສຽນທາງອາຍາແລ້ວ, 

ສາມາດຮ ໄ້ດວ້າ່ ການກະທ  າຂອງຕນົນ ັນ້ເປັນການກະທ  າຜິດຕ ່ ກດົໝາຍ, ແຕພ່ວກຈ  າເລີຍຍງັໄດກ້ະທ  າ

ລງົໄປໂດຍເຈດຕະນາ, ບ ່ ເຄົາລບົ ແລະ ປະຕິບດັລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັ. ສະນ ັນ້, ເຫັນຕາມຂ ມ້  ນ

ຫຼກັຖານຕວົຈງິ ຈ ່ ງເຫັນຄວນໃຫ້ ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ແລະ ທ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວາ່ງ (ຈ  າ

ເລີຍ1 ແລະ 2) ຕອ້ງໄດຮ້ບັການລງົໂທດທາງອາຍາ ມາດຕາ 88 ວກັ 1 ຂອງກດົໝາຍອາຍາ ແລະ 

ທາ້ວ ສຈີນັ ສີວໄິລ (ຈ  າເລີຍ 3) ຕອ້ງໄດຮ້ບັການລງົໂທດທາງອາຍາ ຕາມມາດຕາ 167 ຂອງກດົໝ

າຍອາຍາ. 

ເຫັນວາ່ໃນໄລຍະເດອືນ ມນີາ ປີ 2012 ທ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1) ເຄີຍກະທ  າຜິດ

ໃນຂ ້ຫາ: ລກັຊບັຂອງພນົລະເມອືງ, ຕາມຄ  າໃຫ້ການສະບບັລງົວນັທີ 06 ກມຸພາ 2013 ຈ ່ ງເປັນ

ສາເຫດໃຫເ້ພ້ີມຄວາມຮບັຜິດຊອບທາງອາຍາ ຕາມມາດຕາ 41 ຂ  ້1 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າ

ເນນີຄະດອີາຍາ. 

ເຫັນວາ່ ຜນົເສັຍຫາຍທ່ີເກດີຂ ້ນໃນຄ ັງ້ນີ້ ທາງຄອບຄວົ ທ້າວ ບນຸຫຼາຍ ແສງສະຫວາ່ງ (ຜ ້ເສັຍ

ຊວີດິ) ບ ່ ໄດຮ້ອ້ງຂ ແຕຢ່າ່ງໃດ ຈ ່ງສະເໜີ ໃຫສ້ານພິຈາລະນາຕາມກດົໝາຍ. 

ເຫັນຕາມ ມາດຕາ 2, 10, 44, 45, ແລະ ມາດຕາ 47 ຂ  ້1 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍອງົການໄອ

ຍະການປະຊາຊນົ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2009; ມາດຕາ 41 ຂ ້ 1, 88 ວກັ 1 ແລະ ມາດຕາ 167 

ຂອງກດົໝາຍອາຍາ ແລະ ມາດຕາ 156 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດີອາຍາ ສະບບັ

ປບັປງຸ ປີ 2012. 
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ດວ້ຍເຫດນີ:້ 

ຫວົໜ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຈ ່ ງຖະແຫຼງ ຕ ່ ທ່ານປະທານພອ້ມ

ດວ້ຍຄະນະສານອາຍາ ຂອງສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເພ່ືອພິຈາລະນາຕດັສນີລງົໂທດ

ຕາມກດົໝາຍ.  

                                                                                              

                    ຮ. ຫວົໜາ້ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ  

                                           

                                              ດວງດ ີສມີາລາ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

ສະຫວນັນະເຂດ                                                                               

ອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ  

ຫອ້ງການ                                                ເລກທີ 286/ອຍກ.ສຂ.ຫກ 

                                                   ລງົວນັທີ 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 ສວີນັ ແສງສະຫວົ່າງ, 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 ເອກະສານທີົ່ ສ ົົ່ງ ຈ  ານວນ ໝາຍເຫດ 

1 

2 

3 

ຄ  າຖະແຫ ງ 

ຄ  າສ ັົ່ງຟ້ອງ 

ເອກະສານຄບົຊຸດຕາມສະໂນດນ  າສ ົົ່ງ ເລກທີ 

31/ອຍກ.ຂ II, ລງົວນັທີ 2 ກນັຍາ  2013  

1 ສະບບັ 

3 ສະບບັ 

ຄບົຊຸດ 

 

                                                                         

ຮ. ຫວົໜາ້ຫອ້ງການອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

 

                                           ລ  າພຽງ ລຽງພະຈນັ 
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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........../........../20...... 

 

ເຊັນ................................. 

ຄ  າເຫັນຂອງຜ ັ້ຄ ົັ້ນຄັ້ວາ............................................................................................... 
 

ວນັທ່ີ........../........../20...... 

ເຊັນ................................. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
  

ສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ                              ເລກທີ 14 /ສປຊ.ສຂ                                             

                                                    ລງົວນັທີ 22 ຕລຸາ 2013                                                            

ຄ  າສ ັັ່ງ 

ໃຫນ້  າເອົາຄະດອີອກມາພິຈາລະນາ 
 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸປີ 2012 ມາດຕາ 167 ແລະ 

169; 

- ອງີຕາມ ຜນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ຄະດຂີອງຄະນະສານອາຍາ. 
 

ເພ ັ່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານດ  າເນນີການຄ ົນ້ຄວາ້ຄະດອີາຍາປະຕບິດັຖ ກຕອ້ງຕາມມາດຕາ 169 (ໃໝັ່)

ຂອງກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການດ  າເນນີຄະດອີາຍາ ສະບບັປບັປງຸ ປີ 2012. 

ປະທານສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 

ຕກົລງົອອກຄ  າສ ັັ່ງ:  

ມາດຕາ 1 ໃຫນ້  າເອົາສ  ານວນຄະດອີາຍາດ ັັ່ງລຸັ່ມນີ ້ອອກມາພິຈາລະນາໃນທີັ່ ປະຊຸມສານ ໃນວນັທີ 29 

ຕລຸາ 2013.  

 ຄະດອີາຍາເລກທີ 66/ຂຕ.ອ, ລງົວນັທີ 26 ກນັຍາ 2013. 

ລະຫວັ່າງ 

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

   ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ, ທາ້ວ  ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ, ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ ....ພວກຈ  າເລີຍ 

  ຖ ກຫາວັ່າ:   ຄາດຕະກ  າ, ທ  າລາຍຫ ກັຖານ. 

ມາດຕາ 2 ໃຫຄ້ະນະສານອາຍາ ກ  ານດົເວລາ, ສະຖານທີັ່ ປະຊຸມສານ, ບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ທີັ່

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 

                                                    ລງົວນັທີ 22 ຕລຸາ 2013                                                            

ຄ  າສ ັັ່ງ 

ແຕັ່ງຕ ັັ້ງຜ ັ້ພິພາກສາ ແລະ ຈ ັ່າສານເພ ັ່ ອພິຈາລະນາຄະດອີາຍາ 

 

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດັ້ວຍການດ  າເນນີຄຕະດອີາຍາ, 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 ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ, ທັ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ….....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  າເນີນຄະດີອາຍາ ສະບບັປັບປຸງ       

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. 
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ມາດຕາ 2 ໃຫັ້ຜ ັ້ພິພາກສາ ແລະ ຈ ັ່າສານ ທີັ່ ມລີາຍຊ ັ່ ຂ ັ້າງເທິງນີັ້ ປະສານສມົທບົກບັຄະນະສານອາຍາ, 

ບກຸຄນົ ແລະ ການຈດັຕ ັັ້ງທີັ່ ກ ັ່ຽວຂັ້ອງ ເພ ັ່ ອກ  ານດົເວລາ ແລະ ສະຖານທີັ່ ປະຊຸມສານຕາມຄວາມເໜາະ

ສມົ. 

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                                                         ເລກທ ີ173 /ຂຕ.ອ 
                                                                                       ລງົວນັທ ີ 29 ຕຸລາ 2013 

                                                                                                                                                                              

ບດົບນັທຶກປະຊຸມສານ 
 

ຄະນະສານອາຍາຂອງສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ປະກອບດວ້ຍ: 
 

ທາ່ນ ທອງໃບ ໃຈລ  າພນັ        ປະທານຄະນະສານ 

ທາ່ນ ສມົຈດິ ສີຫານ           ຄະນະສານ 

ທາ່ນ ນ. ສາຍໃຈ ບວົຄ  າ           ຄະນະສານ 

ທາ່ນ ກ  າໄລ ແກວ້ຕາ             ຈາ່ສານ 

ທາ່ນ ນ ເກດສະຫວນັ ມະນ ີ           ພະນກັງານໄອຍະການປະຊາຊນົ 

ໄດເ້ປີດປະຊຸມສານຂຶນ້ ໃນວນັທີ 29 ຕລຸາ 2013, ເວລາ 10:00 ໂມງ, ຕອນເຊ້ົາ ເພ ່ ອ

ພິຈາລະນາຄະດອິາຍາ 

ລະຫວາ່ງ: 

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

ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ...............................................................................ຈ  າເລີຍ 1 

ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ............................................................................ຈ  າເລີຍ 2 

ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ  …...………………......................................................ຈ  າເລີຍ 3 

  ຖ ກຫາວາ່: ຄາດຕະກ  າ, ທ  າລາຍຫ ກັຖານ. 

ຖ ກກກັຕວົ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013.ເວລາ 9:00 ໂມງ. 

  ສະຖານທ່ີກກັຕວົ: ຄາ້ຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ. 

ຈ  າເລີຍ 1: ຕນົກບັ ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ແມນ່ເປັນພ ່ ເຖົາ້, ຜາ່ນມາຕນົກບັພ ່ ເຖົາ້ບ ່

ເຄຍີມປີາກສຽງກນັຈກັເທ ່ ອ, ໃນມ ເ້ກດີເຫດຕນົໄດໄ້ປເຮັດວຽກ ຢ ໂ່ຮງງານເບຍລາວ, ຈນົຮອດເວລາ 

23:00 ໂມງ, ຕນົໄດກ້ບັເຂ້ົາມາເຮ ອນແລວ້ນອນຈນົແຈງ້, ກຽ່ວກນັໝ ້ ຊອ໋ດປາ ແມນ່ຂອງຕນົແທ ້ແຕ່

ບ ່ ໄດໄ້ປໃຊງ້ານດນົແລວ້, ຕນົໄດເ້ອົາປະມຽ້ນໄວຖ້ຽງນາ ແລວ້ໃນມ ທ່ີ້ເລີກມງຸຄນຸ ຕນົໄດບ້ອກໃຫນ້ອ້ງ

ຊ ່  ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ ເອົາໝ ້ ຊອ໋ດປາເຂ້ົາມາມຽ້ນບາ້ນ. 
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 ຈ  າເລີຍ 2: ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ຕນົໄດສ້ິກຈາກການບວດຢ ວ່ດັສະຄນຶສກິແລວ້ ປ້າ

ຕນົໄດເ້ຮັດພິທີບາສີສ ຂ່ວນັ ໃຫຕ້ນົຈນົຮອດ ເວລາຕອນແລງ ຕນົຈຶ່ງໄດອ້ອກໄປນາຈຶ່ງເຫັນພ ່ ນອນເສັຍ

ຊວິດິຢ ໄ່ຮນ່າ. 

ພະຍານ: ແມຊ່ ່  ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮ ອນ ໃນຄ ນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013, ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະ

ຫວາ່ງ (ລ ກຊາຍຕນົ) ແມນ່ໄດນ້ອນຢ ເ່ຮ ອນນ  າຕນົໝດົຄ ນ ແລະ ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ລ ກເຂຍີ) 

ຜາ່ນມາແມນ່ບ ່ ເຄີຍມປີາກສຽງກນັຈກັຄ ັງ້ ແລະ ລ ກເຂຍີ ພາໄປປ່ິນປວົໃນເວລາເຈບັເປັນ. 

ພະຍານ: ຊ ່  ນາງ ຕຸຍ້ ແສງສະຫວາ່ງ (ເມຍັທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ) ໃນຄ ນວນັທີ 26 ມງັກອນ 

2013, ຜວົຕນົໄດກ້ບັມາແຕເ່ຮັດວຽກ ຢ ໂ່ຮງງານເບຍ ເວລາ 23:00 ໂມງ, ເມ  ່ອມາຮອດກ ໄດເ້ຂ້ົາ

ນອນຈນົຮອດແຈງ້ 

ພະຍານ: ຊ ່  ນາງ ອວນ້ ແສງສະຫວາ່ງ ເປັນລ ກສາວ, ທາ້ວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວາ່ງ ກຽ່ວກບັ 

ທາ້ວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ ແມນ່ບ ່ ເຄຍີມປີາກສຽງກນັຈກັຄ ັງ້, ເປັນຄນົດ ແລພ ່ ເຖົາ້ແມເ່ຖົາ້ ໃນເວລາ

ເຈບັເປັນຢ ຕ່ະຫ ອດ 

ດວ້ຍເຫດນີ ້ 

ຈ ່ງໄດຕ້ດັສນີຕ ່ໜາ້ປະຊາຊນົໃນສະຖານອາຍາເປັນຂ ັນ້ຕ ົນ້, ໂດຍຊອ່ງໜາ້ໂຈດ ແລະ ພວກຈ  າ 

ເລີຍ ບອກວາ່: ທາ້ວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ   (ຈ  າເລີຍ1), ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວາ່ງ   (ຈ  າເລີຍ 2) 

ບ ່ ມຄີວາມຜິດທາງອາຍາໃນສະຖານຄາດຕະກ  າ ແລະ ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ (ຈ  າເລີຍ 3) ບ ່ ມຄີວາມຜິດ

ທາງອາຍາໃນສະຖານທ  າລາຍຫ ກັຖານ. 

 ໃຫພ້ວກຈ  າເລີຍທງັສາມ ພ ົນ້ຈາກຂ ກ້າ່ວຫາ. 

 

     ພະຍານ                       ຈ  າເລີຍ                      ຈາ່ສານ 

ນາງ ໃຈ ຄ ນເຮ 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 ສະຫວນັນະເຂດ      

ຄະນະສານອາຍາ                                 ເລກທີ 173 /ຂຕ.ອ 

                                    ລງົວນັທີ 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 10:00 ໂມງ, ຕອນເຊົັ້າ ຢ ຶ່ທີຶ່ ຫັ້ອງປະຊຸມ

ສານຂອງສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ເພ ຶ່ ອພິຈາລະນາຄະດອີາຍາ ເລກທີ 66/ຂຕ.ອ, 

ລງົວນັທີ 26 ກນັຍາ 2013. 

ລະຫວຶ່າງ 

ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ..............................ໂຈດ 

 ທັ້າວ ວນັດ ີ ຄ  າສະອອນ, ອາຍ ຸ 37 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ກ  າມະກອນ, ບັ້ານຢ ຶ່

ປດັຈບຸນັ ແກັ້ງກອກ, ໜຶ່ວຍ 18, ເມ  ອງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ....................ຈ  າເລີຍ 1 

 ທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວຶ່າງ, ອາຍ ຸ27 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບັ້ານຢ ຶ່ປດັຈບຸນັ 

ແກັ້ງກອກ, ໜຶ່ວຍ 17, ເມ  ອງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ............................ຈ  າເລີຍ 2 

ຖ ກຫາວຶ່າ: ຄາດຕະກ  າ 

ຖ ກກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013 

ສະຖານທີຶ່ ກກັຂງັ: ຄັ້າຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ.  

ທັ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ, ອາຍ ຸ20 ປີ, ສນັຊາດ ລາວ, ອາຊບີ ເຮັດນາ, ບັ້ານຢ ຶ່ປດັຈບຸນັ ແກັ້ງກອກ, 

ໜຶ່ວຍ 3, ເມ  ອງ ຈ  າພອນ, ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ....................................ຈ  າເລີຍ 3 
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ຖ ກຫາວຶ່າ: ທ  າລາຍຫ ກັຖານ. 

ຖ ກກກັຂງັ: ວນັທີ 4 ກມຸພາ 2013. 

ສະຖານທີຶ່ ກກັຂງັ: ຄັ້າຍຄມຸຂງັ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ.  

ສານ 

ໃນນາມ ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ; 

ອີງຕາມ 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 ງຂອງຫວົໜັ້າອງົການໄອຍາການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ແລັ້ວ; 

ໄດັ້ຟງັຄ  າເຫັນເທ ຶ່ ອສດຸທັ້າຍຂອງພວກຈ  າເລີຍແລັ້ວ. 

ເນ ັ້ອຄະດ ີ

ໃນວນັທີ 27 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 8:00 ໂມງ ທັ້າວ ສີວນັ 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 ສີວນັ ແສງສະ

ຫວຶ່າງ ແລະ ນາງ ອັ້ວນ ແສງສະຫວຶ່າງ ຈ ຶ່ ງຊອກຫາ ແລະ ພບົເຫັນທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ 

ເສັຍຊວີິດຢ ຶ່ແຄມຕາກັ້າ, ນາງ ອັ້ວນ ແສງສະຫວຶ່າງ ແລະ ທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ຈ ຶ່ງຫາມຊາກ

ສບົຂອງທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ຂ ັ້ນໄປໄວັ້ຢ ຶ່ຖຽງນາ ແລະ ໄດັ້ໄປບອກອັ້າຍ, ເອ ັ້ອຍ, ນັ້ອງຢ ຶ່

ບັ້ານ ພັ້ອມທງັແຈ ັ້ງຄວາມຢ ຶ່ ປກສ ເມ  ອງ ຈ  າພອນ ເຈົັ້າໜັ້າທີຶ່ ຈ ຶ່ ງໄດັ້ລງົໄປຊນັນະສ ດຊາກສບົຊອງ 

ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ຈ ຶ່ ງສາມາດສະຫ ຸບໄດັ້ວຶ່າ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ເສັຍຊີວິດ

ຍັ້ອນຖ ກໄຟຟັ້າຊອ໋ດ ຢ ຶ່ຮມິຕາເບ ັ້ອງຂວາ ແລະ ຄາງມຮີອຍ  

ໄໝັ້, ຢ ຶ່ດ ັ້ານຫ ງັມຮີອຍໂປກໂພງທົຶ່ວຫ ງັ ແລະ ກ ົັ້ນ, ມຮີຶ່ອງຮອຍການຕ ຶ່ ສ ັ້ຢ ຶ່ຕາກັ້າແຄມໜອງນ  ັ້າ ຕາມ

ບດົສະຫ ຸບລາຍງານຜນົການຊນັນະສ ດຊາກສບົຄນົຕາຍ ຂອງເຈົັ້າໜັ້າທີຶ່ ກອງເຕັກນກິອາຍາ ສະບບັລງົ

ວນັທີ 30 ມງັກອນ 2013. ພາຍຫ ງັການຮ ັ້ຜ ົນົການຊນັນະສ ດຊາກສບົຂອງເຈົັ້າໜັ້າທີຶ່ ແລັ້ວ ທັ້າວ ວນັ

ດ ີຄ  າສະອອນ ຈ ຶ່ງບອກໃຫັ້ທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ໄປເອົາໝ ັ້ ຊອ໋ດປາຢ ຶ່ຖຽງນາບຶ່ອນເກດີເຫດເຂົັ້າ

ມາຊຸກເຊ ຶ່ ອງໄວັ້ຢ ຶ່ໃນບັ້ານພັ້ອມທງັບອກວຶ່າ ຢຶ່າໃຫັ້ໃຜຮ ັ້ເດ ີຈາກນ ັັ້ນ, ທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ຈ ຶ່ ງ

ໄປບອກທັ້າວ ສຈີນັ ສວີິໄລ ໃຫັ້ອອກໄປຖຽງນາບຶ່ອນເກດີເຫດນ  າທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ, ພ ພວກ

ກຶ່ຽວໄປຮອດຖຽງນາ ທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ຈ ຶ່ ງເອົາໝ ັ້ ຊອ໋ດປາພັ້ອມຄນັຊອ໋ດອອກມາ ແລະ 

ບອກໃຫັ້ທັ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ມາຍສະກອ໋ດຄຽນສາຍໄຟອອກຈາກຄນັຊອ໋ດແລັ້ວເອົາໝ ັ້ ໄຟໄປຊຸກ 

ເຊ ຶ່ ອງໄວັ້ຢ ຶ່ໃນບັ້ານ, ມາຮອດວນັທີ 28 ມງັກອນ 2013 ທັ້າວ ສີຈນັ ສີວໄິລ  ຈ ຶ່ ງໄດັ້ມ ັ້າງຄນັຊອ໋ດປາ
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ດ ັຶ່ງ ກຶ່າວແລັ້ວເອົາປາຍຊອ໋ດທີຶ່ ເປັນເຫ ັກຖິັ້ມເຂົັ້າປຶ່າ ສຶ່ວນຄນັຊອ໋ດແມ ຶ່ນເຜົາໄຟຖິັ້ມຢ ຶ່ຖຽງນາ ເພ ຶ່ ອບ ຶ່ ໃຫັ້

ເຈົັ້າໜັ້າທີຶ່ ກວດກາໄດັ້ ແລະ ສງົໄສວຶ່າ ທັ້າວ ວນັດີ ຄ  າສະອອນ ເປັນຜ ັ້ຄາດຕະກ  າ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວຶ່າງ (ຜ ັ້ເປັນພ ຶ່ ເຖົັ້າ). ນອກຈາກນີັ້ທັ້າວ ວນັດີ ຄ  າສະອອນ ຍງັໄດັ້ໃຫັ້ການປະຕິເສດວຶ່າ 

ຜ ັ້ກ ຶ່ຽວບ ຶ່ ມໝີ ັ້ ຊອ໋ດປາແທັ້ ເພາະໄດັ້ຂາຍໃຫັ້ຄນົຫວຽດນາມໃນວນັທີ 22 ມງັກອນ 2013 ແລັ້ວ ເຈົັ້າໜັ້າ

ທີຶ່ ຈ ຶ່ ງນ  າເອົາຫ ກັຖານ (ໝ ັ້ ໄຟ ແລະ ເຫ ັກຊອ໋ດ) ມາຢັັ້ງຢ ນຕ ຶ່ ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ  ຜ ັ້ກ ຶ່ຽວຈ ຶ່ ງຮບັ

ສາລະພາບວຶ່າມໝີ ັ້ ຊອ໋ດປາແທັ້ຈງິ ແຕຶ່ໄດັ້ບອກໃຫັ້ທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ເອົາໄປທ  າລາຍຖິັ້ມ 

ແລະ ເອົາໄປຊຸກເຊ ຶ່ ອງຕາມທີຶ່ ໄດັ້ກ ຶ່າວມາຂັ້າງເທິງ ສຶ່ວນສາເຫດຂອງການເສັຍຊີວິດຂອງ ທັ້າວ ບນຸ

ຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ນ ັັ້ນ ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ໄດັ້ໃຫັ້ການວຶ່າ ວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ເວລາ 

5:00 ໂມງເຊົັ້າ ທັ້າວ ວນັດີ ຄ  າສະອອນ ໄດັ້ຂີຶ່ ລດົຈກັໄປຮບັທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ທີຶ່ ສິກ

ອອກບວດຢ ຶ່ວດັ ຈ ຶ່ ງກບັມາເຮ ອນແລັ້ວອອກໄປເຮັດວຽກຕ ຶ່ ຢ ຶ່ໂຮງງານເບຍໃນເວລາ 16:00 ໂມງ ຫາ 

ເວລາ 23:00 ໂມງ ຈ ຶ່ ງກບັມານອນຢ ຶ່ເຮ ອນ ສຶ່ວນທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ກ ໄດັ້ໃຫັ້ການປະຕເິສດ

ວຶ່າ ໃນວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ຜ ັ້ກ ຶ່ຽວໄດັ້ສິກອອກບວດຢ ຶ່ວດັສະຄ ນ ໂດຍແມ ຶ່ນທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະ

ອອນ ເປັນຜ ັ້ໄປຮ ັບັມາສ ຶ່ຂວນັຢ ຶ່ເຮ ອນນາງ ອາໄລ ໄຊວິຫານ, ຮອດເວລາ 13:00 ໂມງ ຈ ຶ່ ງກບັມາ

ເຮ ອນ, ໂດຍບ ຶ່ ໄດັ້ອອກໄປໃສ, ສຶ່ວນການຄາດຕະກ  າ ທັ້າວ ບຸນຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ (ຜ ັ້ເປັນພ ຶ່ ), 

ທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ໄດັ້ໃຫັ້ການປະຕິເສດ ຕາມຄ  າໃຫັ້ການສະບບັລງົວນັທີ 31 ມງັກອນ 

2013; ສະບບັລງົວນັທີ 1, ວນັທີ 4, ວນັທີ 11 ກມຸພາ 2013 ແລະ ສະບບັລງົວນັທີ 10 ກ ລະກດົ 

2013. 

ວນິດິໃສ 

ຜຶ່ານການຄ ົັ້ນຄວັ້າເອກະສານ ບນັດາຫ ກັຖານຕຶ່າງໆ ທີຶ່ ມຢີ ຶ່ໃນສ  ານວນຄະດ ີແລະ ອງີຕາມຜນົຂອງ

ການໄຕຶ່ສວນໃນທີຶ່ ປະຊຸມສານແລັ້ວ; 

 ເຫັນວຶ່າ: ຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ (ໂຈດ) ໄດັ້ສ ັຶ່ງຟັ້ອງ

ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1), ທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ (ຈ  າເລີຍ 2) ຂ ັ້ນສານໃນຂ ັ້ຫາ: 

ຄາດຕະກ  າ ແລະ ສ ັຶ່ງຟັ້ອງທັ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ (ຈ  າເລີຍ 3) ໃນຂ ັ້ຫາ: ທ  າລາຍຫ ກັຖານ ນ ັັ້ນ ເມ  ຶ່ອ

ຄ ົັ້ນຄວັ້າພິຈາລະນາແລັ້ວເຫັນວຶ່າ: ການສ ັຶ່ງຟັ້ອງດ ັຶ່ງກ ຶ່າວບ ຶ່ ມເີຫດຜນົ, ເນ ຶ່ອງຈາກວຶ່າ: ໂຈດບ ຶ່ ມຂີ ັ້ມ  ນຫ ກັ

ຖານທີຶ່ ໜກັແໜັ້ນ ແລະ ຮດັກມຸມາຢັັ້ງຢ ນພ ໃຫັ້ສານເຊ ຶ່ ອໄດັ້ວຶ່າ: ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1), 

ແລະ ທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ (ຈ  າເລີຍ 2) ເປັນຄນົຄາດຕະກ  າ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ 

ແທັ້. ນອກຈາກນີັ້, ພວກຈ  າເລີຍກ ໄດັ້ໃຫັ້ການປະຕິເສດຕະຫ ອດມາວຶ່າບ ຶ່ ໄດັ້ຄາດຕະກ  າ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ 

ແສງສະຫວຶ່າງ ຜ ັ້ເປັນພ ຶ່ ເຖົັ້າ ແລະ ເປັນພ ຶ່ ຂອງພວກຈ  າເລີຍ ແລະ ອີງຕາມຜນົການກວດພິສ ດຊາກ

ສບົສະບບັລງົວນັທີ 30 ມງັ ກອນ 2013 ກ ໄດັ້ຢັ້ງັຢ ນວຶ່າ: ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ເສັຍຊວີິດ

ໃນຄ ນວນັທີ 26 ມງັກາອນ 2013 ດັ້ວຍໄຟຟັ້າຊອ໋ດ ຊ ຶ່ ງໃນວນັດ ັຶ່ງກ ຶ່າວນີັ້ ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ 

ແລະ ທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ໄດັ້ໃຫັ້ ການເປັນເອກະພາບກນັວຶ່າ ຕອນເຊົັ້າເວລາ 5:00 ໂມງ 

ຂອງວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1) ໄດັ້ຂີຶ່ ລດົຈກັໄປຮບັ ທັ້າວ ສີ

ວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ (ຈ  າເລີຍ 2) ທີຶ່ ສິກອອກ ບວດຢ ຶ່ວດັສະຄ ນ  ແລັ້ວພາກນັໄປສ ຶ່ຂວນັທີຶ່ ເຮ ອນ ນາງ 

ອາໄລ ໄຊວິຫານ  ບັ້ານ ຕາແຫ ວ ຈນົຮອດເວລາ 15:00 ໂມງ ພວກຈ  າເລີຍທງັສອງຈ ຶ່ ງໄດັ້ກບັມາ
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ເຮ ອນຂອງພວກຈ  າເລີຍ ທີຶ່ ບັ້ານ ແກັ້ງກອກ ແລະ ອີງຕາມ ຄ  າໃຫັ້ການສະບບັລງົວນັທີ 3 ຕລຸາ 

2013 ຂອງນາງ ອາໄລ ໄຊວິຫານ ກ ໄດັ້ໃຫັ້ການຢັັ້ງຢ ນວຶ່າ ໃນຊຶ່ວງເວລາດ ັຶ່ງກ ຶ່າວພວກຈ  າເລີຍທງັ

ສອງໄດັ້ມາສ ຶ່ຂວນັຢ ຶ່ເຮ ອນຂອງຜ ັ້ກ ຶ່ຽວແທັ້. ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1) ຍງັໄດັ້ໃຫັ້ການຕ ຶ່ ມ

ອກີວຶ່າ ຫ ງັຈາກກບັມາແຕຶ່ສ ຶ່ຂວນັແລັ້ວຮອດເວລາ 16:00 ໂມງ ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ໄດັ້ອອກໄປ

ເຮັດວຽກຕ ຶ່ ທີຶ່ ໂຮງງານເບຍ ຈນົຮອດເວລາ 23:00 ໂມງ ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ຈ ຶ່ງໄດັ້ກບັມານອນ

ຢ ຶ່ເຮ ອນຈນົແຈ ັ້ງ ໂດຍບ ຶ່ ໄດັ້ອອກໄປທາງໃດ ຊ ຶ່ ງຄ  າໃຫັ້ການດ ັຶ່ງກ ຶ່າວຂອງ ທັ້າວ ວນັດີ ຄ  າສະອອນ 

ແມ ຶ່ນສອດຄຶ່ອງກບັຄ  າໃຫັ້ການສະບບັລງົວນັທີ 31 ມງັກອນ 2013 ແລະ ຄ  າໃຫັ້ການໃນທີຶ່ ປະຊຸມສານ 

ຄ ັັ້ງວນັທີ 30 ເມສາ 2013 ຂອງທັ້າວ ຄໍາດ ີດໍາດ ີ   ຫວົໜັ້າໜຶ່ວຍງານຝຶ່າຍຍກົລງັເບຍ ທີຶ່ ສງັກດັຢ ຶ່

ໂຮງງານເບຍໄດັ້ຢ ັັ້ງຢ ນວຶ່າ ໃນເວລາ 16:00 ໂມງ ຫາ 23:00 ໂມງ ຂອງວນັທີ 26 ມງັກອນ 2013 

ແລະ ນາງ ຕຸັ້ຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ເມຍັຂອງທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ທງັເປັນລ ກສາວຂອງທັ້າວ ບນຸ

ຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ (ຜ ັ້ຕາຍ) ກ ຶ່ໄດັ້ໃຫັ້ການຢັັ້ງຢ ນວຶ່າ: ພາຍຫ ງັ ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ກບັມາແຕຶ່

ເຮັດວຽກຢ ຶ່ໂຮງງານຜະລິດເບຍແລັ້ວກ ໄດັ້ນອນຢ ຶ່ເຮ ອນຈນົຮອດແຈ ັ້ງໂດຍບ ຶ່ ໄດັ້ອອກໄປໃສ ສຶ່ວນທັ້າວ 

ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ (ຈ  າເລີຍ 2) ກ ໃຫັ້ການວຶ່າ ພາຍຫ ງັກບັມາຈາກສ ຶ່ຂວັນທີຶ່ ເຮ ອນນາງ ອາໄລ ໄຊ

ວິຫານ ແລັ້ວ ທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ກ ໄດັ້ມາເຮ ອນຜ ັ້ກ ຶ່ຽວ ໂດຍບ ຶ່ ໄດັ້ອອກໄປໃສຕ ຶ່  ຊ ຶ່ ງຄ  າ

ໃຫັ້ການຂອງ ທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ນີັ້ແມ ຶ່ນສອດຄຶ່ອງກບັຄ  າໃຫັ້ການໃນທີີຶ່ ປະຊຸມສານຄ ັັ້ງວນັທີ 

11 ເມສາ 2013 ຂອງນາງ ໃຈ ຄ ນເຮ ອນ ຜ ັ້ເປັນແມ ຶ່ຂອງຈ  າເລີຍ 2 ທງັເປັນເມັຍຂອງທັ້າວ ບນຸ

ຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ (ຜ ັ້ຕາຍ) ອີກປະການໜ ຶ່ ງໃນທີຶ່ ປະຊຸມສານຄ ັັ້ງວນັທີ 30 ເມສາ 2013 ນາງ ໃຈ 

ຄ ນເຮ ອນ (ເມັຍ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ), ນາງ ອັ້ວນ ແສງສະຫວຶ່າງ (ລ ກສາວທັ້າວ ບນຸ

ຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ), ທັ້າວ ຄ  າດ ີແສງສະຫວຶ່າງ (ລ ກຊາຍທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ) ແລະ 

ນາງ ອາລີ ແສງສະຫວຶ່າງ (ລ ກສາວທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ) ແລະ ນາງ ຕຸັ້ຍ ແສງສະຫວຶ່າງ  

(ລ ກສາວ ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ) ກ ໄດັ້ໃຫັ້ການຢັັ້ງຢ ນວຶ່າ: ຄອບຄວົຂອງທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະ

ອອນ  (ຈ  າເລີຍ 1) (ລ ກເຂຍີ) ກ ຄ ຄອບຄວົຂອງທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ຮກັແພງຊຶ່ວຍເຫ  ອ

ເຊິຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ, ບ ຶ່ ມຂີ ັ້ຂດັແຍຶ່ງ ແລະ ຄວາມຄຽດແຄັ້ນຕ ຶ່ ກນັ, ຕະຫ ອດເວລາຜຶ່ານມາບ ຶ່ ເຄຍີຜິດຖຽງ

ກນັ ຈາກຄ  າໃຫັ້ການຂອງບນັດາພະຍານດ ັຶ່ງກ ຶ່າວ ສານເຫັນວຶ່າ ບ ຶ່ ມປີດັໃຈໃດທີຶ່ ເປັນສາເຫດພາໃຫັ້

ພວກຈ  າເລີຍຄາດຕະກ  າ ທັ້າວ ບຸນຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ສຶ່ວນຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການສານ

ປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ (ໂຈດ) ອັ້າງວຶ່າ: ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ ໄດັ້ໃຫັ້ການຕ ຶ່ ເຈົັ້າໜັ້າ

ທີຶ່ ເບ ັ້ອງຕ ົັ້ນວຶ່າ ບ ຶ່ ມໝີ ັ້ ຊ໋ອດປາແຕຶ່ພ ເຈົັ້າໜັ້າທີຶ່ ກວດພບົໝ ັ້ ຊອ໋ດປາ ທັ້າວ ວນັດີ ຄ  າສະອອນ ພດັ

ໃຫັ້ການວຶ່າ ມໝີ ັ້ ຊອ໋ດປາແທັ້ ແລະ ໄດັ້ບອກໃຫັ້ ທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ເອົາໄປຊຸກເຊຶ່ ອງ ແລະ 

ທ  າລາຍຖິັ້ມ ຈ ຶ່ ງສະແດງວຶ່າຈ  າເລີຍມເີຈດຕະນາປກົປິດການກະທ  າຜິດຂອງຕນົ ເພ ຶ່ ອໃຫັ້ພ ົັ້ນຈາກການ

ດ  າເນນີຄະດ.ີ ຕ ຶ່ ບນັຫາດ ັຶ່ງກ ຶ່າວນີັ້ ເມ  ຶ່ອສານພິຈາລະນາແລັ້ວເຫັນວຶ່າບ ຶ່ ສາມາດເຊ ຶ່ ອຖ ໄດັ້ວຶ່າ: ທັ້າວ ວນັ

ດ ີຄ  າສະອອນ ແລະ ທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ເປັນຄນົຄາດຕະກ  າທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ 

ດັ້ວຍວຶ່າ ອີງຕາມຄ  າໃຫັ້ການໃນທີຶ່ ປະຊຸມສານ ຄ ັັ້ງວນັທີ 30 ເມສາ 2013 ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ 

ໄດັ້ໃຫັ້ການວຶ່າ ຕນົໄດັ້ບອກ ທັ້າວ ສີວນັ ແສງສະຫວຶ່າງ ເອົາໝ ັ້ ຊອ໋ດປາຢ ຶ່ເທິງເບາະລດົໄຖໃກັ້ກບັ

ຖຽງນາໄປເຊ ຶ່ ອງໃນບັ້ານບ ຶ່ ໄດັ້ບອກໃຫັ້ເອົາໄປທ  າລາຍຖີັ້ມ ແລະ ສາເຫດທີຶ່ ບອກໃຫັ້ເອົາໄປເຊ ຶ່ ອງ ແລະ 
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ບ ຶ່ ໄດັ້ບອກຄວາມຈງິຕ ຶ່ ເຈົັ້າໜັ້າທີຶ່ ໃນເບ ັ້ອງຕ ົັ້ນນ ັັ້ນກ ຍັ້ອນວຶ່າ ຕນົຢັ້ານເຈົັ້າໜັ້າທີຶ່  ປບັໃໝ ເພາະໝ ັ້ ຊອ໋ດ

ປາດ ັຶ່ງກ ຶ່າວແມ ຶ່ນສິຶ່ ງທີຶ່ ຜິດກດົໝາຍ ສຶ່ວນຫວົໜັ້າອງົການໄອຍະການສານປະຊາຊນົ ແຂວງ ສະຫວນັ

ນະເຂດ (ໂຈດ) ອັ້າງວຶ່າ: ທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ ແມ ຶ່ນເສັຍຊວີດິຍັ້ອນຖ ກໄຟຟັ້າຊອ໋ດຢ ຶ່ຮມີຕາ

ເບ ັ້ອງຂວາ ແລະ ປາຍຄາງເບ ັ້ອງຂວາຈນົມຮີ ັ້ອຍໄໝັ້ ຊ ຶ່ ງມຄີວາມກວັ້າງໃນໄລຍະດຽວກນັກບັຄວາມ

ກວັ້າງຂອງແງ ຶ່ມເຫ ັກຊອ໋ດທີຶ່  ທັ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ (ຈ  າເລີຍ 3) ໄດັ້ທ  າລາຍຖິັ້ມ ຕ ຶ່ ບນັຫາດ ັຶ່ງກ ຶ່າວເມ  ຶ່ອ

ສານພິຈາລານາແລັ້ວເຫັນວຶ່າບ ຶ່ ສາມາດເຊ ຶ່ ອຖ ໄດັ້ວຶ່າ ການເສັຍຊວີິດຂອງທັ້າວ ບນຸຫ າຍ ແສງສະຫວຶ່າງ 

ແມ ຶ່ນເສັຍຊວີິດຍັ້ອນຖ ກແງ ຶ່ມເຫ ັກຊອ໋ດຄນັທີຶ່  ທັ້າວ ສີຈນັ ສີວິໄລ ນ  າໄປທ  າລາຍຖິັ້ມນ ັັ້ນຈາກເຫດຜນົທີຶ່

ກ ຶ່າວມາຂັ້າງເທິງຈ ຶ່ ງສະແດງວຶ່າ ພວກຈ  າເລີຍບ ຶ່ ໄດັ້ກະທ  າຜິດຕາມຂ ັ້ກ ຶ່າວຫາຈ ຶ່ ງເຫັນຄວນໃຫັ້ພວກ

ຈ  າເລີຍທງັສາມພ ົັ້ນຈາກຂ ັ້ກ ຶ່າວຫາ. 

 ເຫັນຕາມ ມາດຕາ 207, 212, 214 ແລະ 215 ຂອງກດົໝາຍວຶ່າດັ້ວຍດ  າເນນີຄະດອີາຍາ 

ສະ ບບັປບັປງຸ ປີ 2012. 

ດັ້ວຍເຫດນີັ້ 

 ຈ ຶ່ງໄດັ້ຕດັສນີຄະດນີີັ້ຕ ຶ່ໜັ້າປະຊາຊນົໃນສະຖານອາຍາເປັນຂ ັັ້ນຕ ົັ້ນ ໂດຍຊັ້ອງໜັ້າໂຈດ ແລະ 

ພວກຈ  າເລີຍ. 

 ບອກວຶ່າ: ທັ້າວ ວນັດ ີຄ  າສະອອນ (ຈ  າເລີຍ 1), ທັ້າວ ສວີນັ ແສງສະຫວຶ່າງ (ຈ  າເລີຍ 2) ບ ຶ່

ມຄີວາມຜິດທາງອາຍາ ໃນຂ ັ້ຫາ ຄາດຕະກ  າ ແລະ ທັ້າວ ສຈີນັ ສວີໄິລ (ຈ  າເລີຍ 3) ບ ຶ່ ມຄີວາມຜິດ

ທາງອາຍາໃນຂ ັ້ຫາ ທ  າລາຍຫ ກັຖານ. 

 ໃຫັ້ພວກຈ  າເລີຍທງັສາມ ພ ົັ້ນຈາກຂ ັ້ກ ຶ່າວຫາ. 

 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 

         

       ທອງໃບ ໃຈລ  າພນັ                                         ກ  າໄລ ແກັ້ວຕາ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

  

ສານປາຊາຊນົ ພາກໃຕ ້

ຫອ້ງການ             ເລກທີ 395 /ສປຊ.ພຕ.ຫກ 

             ລງົວນັທີ 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 ສວີນັ ແສງສະຫວົ່າງ, 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  າພິພາກສາ ສະບບັເລກທີ 93/ອທ.ອ, ລງົ

ວນັທີ 8 ເມສາ 2014. 

 

1ສ  ານວນ 

 

1ສະບບັ 

ເພ ົ່ ອຈດັຕ ັງ້

ປະຕິຕາມ 

ກດົໝາຍ 

 

 

ຫວົໜາ້ຫອ້ງການສານປະຊາຊນົພາກໃຕ ້

                                                

                                                    ວໄິຊ ພອນວນັ 
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ເອກກະສານທີ 101 

 
 

 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊຊນົລາວ 

ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 
  

ສະຫວນັນະເຂດ          

ພະແນກຍຕຸທິາໍ 

ຫອ້ງການການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄາໍຕດັສີນຂອງສານ        ເລກທີ 433/ ຫຈສ.ພຍ.ສຂ  

                                                   ລງົວນັທີ 16 ມຖິນຸາ 2014 
 

ຄາໍສ ັັ່ງປິດສາໍນວນຄະດ ີ
  

- ອງີຕາມ ກດົໝາຍວັ່າດວ້ຍການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄາໍຕດັສນີຂອງສານ ສະບບັເລກທີ 04/ພຊ, ລງົ

ວນັທີ 25 ກລໍະກດົ 2008, ມາດຕາ 29; 

- ອງີຕາມ ຄາໍຕດັສນີສະບບັເລກທີ 173/ຂຕ.ອ, ລງົວນັທີ 29 ຕລຸາ 2013 ຂອງສານປະຊາຊນົ 

ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ; 

- ອງີຕາມ ຄາໍແນະນາໍ ສະບບັເລກທີ 050/ກຍ.ກຄສ, ລງົວນັທີ 11 ທນັວາ 2013 ຂອງກມົຄຸມ້

ຄອງການປະຕິບດັຄາໍຕດັສີນຂອງສານ.  

ຄະດລີະຫວັ່າງ: 

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

ທາ້ວ ວນັດ ີຄາໍສະອອນ , ທາ້ວ ສວີນັ ແສງສະຫວັ່າງ, ທາ້ວ ສຈີນັ ສວີໄິລ .....ພວກຈາໍເລີຍ 

  ຖກືຫາວັ່າ:  ຄາດຕະກາໍ ແລະ ທາໍລາຍຫ ກັຖານ 

ພະແນກຍຕຸທິາໍ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ ຢັງ້ຢືນວັ່າຄະດເີລືັ່ ອງດ ັັ່ງກ ັ່າວພະນກັງານຈດັຕ ັງ້ປະຕ ິບດັ

ຄາໍຕດັສນີຂອງສານ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສາໍເລັດແລວ້ ຊ ັ່ ງຖວືັ່າຄະດເີລືັ່ ອງນີໄ້ດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ສາໍເລັດແລວ້.  

ດ ັັ່ງນ ັນ້,  ຈ ັ່ງໄດອ້ອກຄາໍສ ັັ່ງປິດສາໍນວນຄະດເີລືັ່ ອງດ ັັ່ງກ ັ່າວນີຕ້າມຂ ັນ້ຕອນຂອງກດົໝາຍ ພອ້ມທງັ

ໄດບ້ນັທ ກເຂ້ົາໂປແກ ມສະຖຕິເິປັນຄະດທີີັ່ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັສາໍເລັດແລວ້ (ຕາມໃບອະນຍຸາດສະບບັເລກທີ 

224/ປທສ.ກຕຂ, ລງົວນັທີ 05 ທນັວາ 2011 ຂອງກມົຄຸມ້ຄອງເຕັກໂນໂລຊຂໍີມ້ນູ-ຂັ່າວສານ).  
         

                               ຫວົໜາ້ຫອ້ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຄາໍຕດັສນີຂອງສານ 
        

                              ປະພອນຈດິ ອາໄພ   
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