
ประกาศชาวเรือ 
หมายเลข  109/2557  (ชั่วคราว) 

อ่าวไทย 
การส ารวจปิโตรเลียม 

 
 

รายละเอียด  ---       1.  ประมาณ กลาง เดือนกรกฎาคม  2557  บริษัท  เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต จ ากัด   
                    จะท าการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม  แหล่งมะลิวัลย์ เอฟ (MAWF)  บริเวณอ่าวไทย  โดยเรือสนับสนุน 
                    จ านวน 3 ล า ในต าบลที ่โดยประมาณ (INDIAN1975 DATUM) แลต. 10    20  ่.98 น.,  ลอง. 101    17  ่.41 อ.   
                    ระยะเวลาด าเนินการประมาณ  5  เดือน  เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว  บริษัท ฯ  จะน าเรือออกนอก 
                    ราชอาณาจักรทันที 

                2.  รายละเอียดของเรือ  มีดังนี ้ : 
             2.1  ชื่อ                     :   DLB Norce Endeavour 
                                      ชนิด                   :           Barge 
                                      สัญชาติ           :  Panama        
                                2.2  ชื่อ                     :   SMIT SERAYA 
                                      ชนิด                   :           Offshore support Vessel 
                                      สัญชาติ           :  Singapore 
                      2.3  ชื่อ                     :   SMIT SENTOSA 
                                      ชนิด                   :           Offshore support Vessel 
                                      สัญชาติ           :  Singapore       
        3.  ชาวเรือท้ังหลายจงระมัดระวังในการเดินเรือ ไม่ควรน าเรือเข้าไปใกล ้ภายในรัศม ี 2  ไมลท์ะเล   
      จากต าบลที่ข้างบน                                                              
                                                                                                  
แผนที่ซึ่งเกี่ยวข้อง    ---     045 
ข้อมูลจาก             ---    กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ,   ลง  3  กรกฎาคม  2557 
  
      ประกาศโดยกรมอุทกศาสตร์ 
                   กองทัพเรือ  กรุงเทพมหานคร 
                         16  กรกฎาคม  2557 
  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Notice  to  Mariners 

No. 109/2557  (Temporary) 
Gulf  of  Thailand 

 Petroleum  survey  operations 
 

 
Details  :              1. At the mid  of  July 2014   Chevron Thailand  Exploration and Production Ltd.         
                 will be conducted survey and petroleum production  Maliwan (MAWF) field  in  the  Gulf  
                  of Thailand  by the 3 support vessels in the approximate position(INDIAN1975 DATUM)   
                 Lat. 10    20  ่.98 N., Long. 101    17  ่.41 E. duration about 5 months and when the operation   
                 is  finished,  the  company  will  take  the  vessels  out  of  the Kingdom immediately.   

                 2.  Details  of  the  vessels  are  as  follows : 
                      2.1  Name          :  DLB Norce Endeavour                           
                                     Type            :          Barge 
                                     Flag      : Panama    
                               2.2  Name           :  SMIT SERAYA 
                                     Type            :          Offshore support Vessel 
                                     Flag     : Singapore  
                      2.3  Name          :  SMIT SENTOSA                           
                                     Type            :          Offshore support Vessel 
                                     Flag   : Singapore    
                          3.  Mariners  are  warned  not  to  approach  within  a  radius  of  2  nautical  miles   
                 from  the  above  position. 
                                                   
Chart  affected   :     045 
Source  from      :     Department of  Mineral  Fuels,  dated  3 rd  July 2014 
 
         
                        Issued  by  the  Hydrographic  Department, 
                 Royal  Thai  Navy,  Bangkok,  Thailand 
                           16 th  July  2014        
     
 

                                               

 

 
 
 
 


