
  
 ประกาศชาวเรือ 

หมายเลข  28/2560 (ชั่วคราว) 
อ่าวไทย 

การเคลื่อนย้ายแทน่ขุดเจาะ 
 

 
รายละเอียด      ---        1. ประมาณกลางเดือน สิงหาคม 2560 บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด             
                            จะท าการเคล่ือนย้ายแท่นขุดเจาะ “Shelf Drilling Chaophraya” และขุดเจาะปิโตรเลียม จากหลุม  
                       ส ารวจปิโตรเลียมยะลา ดี (YAWD) ในต าบลท่ี โดยประมาณ แลต. 9    55  ่.26 น.,  ลอง.101    27  ่.72 อ. 
                       ไปยังหลุมส ารวจปิโตรเลียม เบญจมาศ โอ (BEWO) ในต าบลท่ีโดยประมาณ  แลต.10    28 ่.81น.,   
                   ลอง .101    16  ่ .51อ . ระยะเวลาด าเนินการ ประมาณ 2 เดือน 
  2. ประมาณกลางเดือน ตุลาคม 2560 จะท าการเคล่ือนย้ายแท่นขุดเจาะ “Shelf  Drilling   
                       Chaophraya” และขุดเจาะปิโตรเลียม จากหลุมส ารวจปิโตรเลียมเบญจมาศ โอ (BEWO) ในต าบล  
                   ท่ีโดยประมาณ  แลต. 10    28  ่.81 น., ลอง.101    16  ่.51 อ. ไปยังหลุมส ารวจปิโตรเลียมปลาทอง อี  (PLWE)    
                   ในต าบลท่ีโดยประมาณ แลต .9    35  ่ .46 น . , ลอง .101    21  ่ .26 อ .  

                            3.  รายละเอียดของแท่นขุดเจาะ มีดังนี้ : 
                                  ช่ือ     :      Shelf Drilling Chaophraya 
                                  ชนิด   :      Le Tourneau Super 116 E 

 4. ต าบลท่ีท้ังหมดอ้างอิงกับ INDIAN 1975 DATUM 

  5. ชาวเรือท้ังหลายจงระมัดระวังในการเดินเรือไม่ควรน าเรือเข้าไปใกล้ ภายในรัศมี 2 ไมล์ทะเล  
  จากแท่นขุดเจาะ               

แผนที่ซ่ึงเก่ียวข้อง    ---      045 

ข้อมูลจาก              ---      กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ,   ลง  9  สิงหาคม  2560    
   
      ประกาศโดยกรมอุทกศาสตร์ 
                     กองทัพเรือ  กรุงเทพมหานคร 
                               30  สิงหาคม  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notice  to  Mariners 
No. 28(T)/2560  

Gulf  of  Thailand 
Drilling   Operations 

 
 

Details   :         1. At the Mid of August 2017 Chevron (Thailand) Ltd. has been moving platform  
                “Shelf Drilling Chaophraya”  and  conducting a well drilling operation for  petroleum   
                production from Yala D (YAWD)  in the approximate position Lat. 9    55  ่.26  N.,  Long.   
                101    27  ่.72  E. to Banjamas O (BEWO) in the approximate position Lat. 10    28  ่.81 N.,    
                Long. 101    16  ่.51 E. duration about 2 months. 

 2.  At the Mid of October 2017 has been moving platform “Shelf  Drilling Chaophraya”    
 and conducting a well drilling operation for petroleum production from Banjamas O (BEWO)   
 in the approximate position Lat. 10    28  ่.81 N., Long. 101    16  ่.51 E. to Platong E (PLWE)  
         in the approximate position Lat. 9    35  ่.46 N., Long. 101    21  ่.26 E.  

    3.  Details  of  the  platform  are  as  follows : 
                  Name     :  Shelf Drilling Chaophraya 
                  Type      :           Le Tourneau Super 116 E 

    4.  All  positions  referred  to  INDIAN1975  DATUM. 

                       5.  Mariners are warned not to approach within a radius of 2 nautical miles from the platform. 

Chart affected    :      045 

Source from       :      Department of  Mineral  Fuels,  dated  9 th  August 2017 
     
                        Issued  by  the  Hydrographic  Department, 
                 Royal  Thai  Navy,  Bangkok,  Thailand 
                              30 th   August  2017        

 
 

                                                                              
 


