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ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  31 
 

ບ້ານ ດາກບອງ 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  32 
 

 

 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  33 
 

ບ້ານ ດາກມວນ 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  34 
 

 

 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  35 
 

ບ້ານ ດາກໂດມ 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  36 
 

 

  



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  37 
 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7: ບ ດບັນທຶກການລ ງເກັບກໍາຂໍັ້ມູນພາກສະໜາມຄັັ້ງທີ 2 
ບ້ານ ດາກບອງ 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  38 
 

 

 

 

 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  39 
 

ບ້ານ ດາກຕະອອກນ້ອຍ 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  40 
 

 

 

 

 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  41 
 

ບ້ານ ງອນດອນ 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  42 
 

 

 

 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  43 
 

ບ້ານ ດາກມວນ 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  44 
 

 

 

 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  45 
 

ບ້ານ ດາກໂດມ 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  46 
 

 

 

 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  47 
 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8: ບ ດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມຂັັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັັ້ນວິຊາການ ສະບັບເດືອນກຸມພາ 2021 

 

  



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  48 
 

 

 

  



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  49 
 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 9:  ບ ດປະກອບຄໍາເຫັນຕໍົ່ບ ດປະເມີນຜ ນກະທ ບຕໍົ່ສິົ່ງແວດລ້ອມ ແບບລະອຽດ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິົ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ 

 



ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ - ບປຜສ - ໂຄງການສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າ 500 KV  

ຂອງໂຄງການພະລັງງານລ ມ 600 MW ເມືອງດາກຈືງ   ບໍລິສັດ ອິມແພັກ ເອັນເນີຈີ ເອເຊຍ ດີວີລ ບເມັັ້ນ ຈໍາກັດ 

ສຶກສາໂດຍ: ບໍລິສັດ ອິນໂນກຣີນ ເອັນຈິເນຍລິງ ຈໍາກັດ  50 
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