
ประกาศชาวเรือ 
หมายเลข  40/2557  (ชั่วคราว) 

 อ่าวไทย 
   การขุดเจาะ 

 
 

รายละเอียด      ---       1.  บริษัท   เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย )  จ ากัด  จะท าการเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะ  
                                   “ Transocean Ao Thai ”  และขุดเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม  เบญจมาศ  เฮช (BEWH)  
                                       แปลง B8/32  รายละเอียดดังนี้  : 
       1.1  ประมาณปลายเดือนมีนาคม  2557  จะท าการเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะจากหลุมผลิต 
                                          ปิโตรเลียมไพลินเหนือ   โอ (NPWO)   แปลง B12/27   ในต าบลที่ โดยประมาณ    
                                          แลต. 8      54  ่.71 น., ลอง. 101     18  ่.11 อ. ไปยังหลุมผลิตปิโตรเลียม เบญจมาศ เฮช 
                                              (BEWH) แปลง B8/32 ในต าบลทีโ่ดยประมาณ  แลต. 10     35  ่.32 น.,  ลอง. 101     15  ่.41 อ.    
                          1.2  ตั้งแตป่ลายเดือนมีนาคม  2557  จะท าการขุดเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม เบญจมาศ เฮช 
                                              (BEWH)  แปลง B8/32 ในต าบลทีโ่ดยประมาณ แลต. 10     35  ่.32 น., ลอง. 101     15  ่.41 อ. 
                                                ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 3 เดือน 

2.  รายละเอียดของแท่นขุดเจาะ  มีดังนี้  :     
                ชื่อ                     :   Transocean Ao Thai 
                ประเภท               :           ABS A-1, self-elevating drilling unit 
   3.  ต าบลที่ทั้งหมดอ้างอิงกับ  INDIAN1975  DATUM 
                               4.  ชาวเรือท้ังหลายจงระมัดระวังในการเดินเรือ  ไม่ควรน าเรือเข้าไปใกล้  ภายในรัศมี  2   
        ไมล์ทะเล  จากแท่นขุดเจาะ               

แผนที่ซ่ึงเกี่ยวข้อง    ---      045 
ข้อมูลจาก             ---      กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ,   ลง  5  มีนาคม  2557    
   
      ประกาศโดยกรมอุทกศาสตร์ 
                     กองทัพเรือ  กรุงเทพมหานคร 
                             12  มีนาคม  2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            Notice  to  Mariners 

No. 40/2557  (Temporary) 
Gulf  of  Thailand 
Drilling   Operation 

 
 

Details   :         1.  Chevron  Offshore  (Thailand) Ltd.  will  be  moving  platform “Transocean  Ao Thai” 
                           and  conducting  a  well drilling operation for petroleum survey  Benchamas H 
                         (BEWH)  block B8/32,  as  follows  : 
        1.1  At  the  end of  March 2014, Platform  will  be  moving  from  North Pailin O 
                                 (NPWO)  block  B12/27  in  the  approximate  position  Lat.   8      54  ่.71  N., 
                                 Long.  101     18  ่.11  E.   to   Benchamas H (BEWH)   block  B8/32  in  the 
                                 approximate  position Lat. 10      35  ่.32  N.,  Long.  101     15  ่.41  E.       
                           1.2  At  the  end  of  March  2014,  Chevron  will  be  conducting  a  well drilling 
       operation  for  petroleum survey  Benchamas H (BEWH) block B8/32  in  the 
                                 approximate  position  Lat. 10      35  ่.32  N.,  Long.  101     15  ่.41  E., duration 
                                 about  3  months.     
    2.  Details  of  the  platform  are  as  follows : 
                  Name           :           Transocean Ao Thai 
                  Type            :            ABS A-1, self-elevating drilling unit 
    3.  All  positions  referred  to  INDIAN1975  DATUM. 
                       4.  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  5 th  March  2014 

     
                        Issued  by  the  Hydrographic  Department, 
                 Royal  Thai  Navy,  Bangkok,  Thailand 
                           12 th   March  2014        
     
 
                                                                 
                                        
 
 
 
 

 


