
  ประกาศชาวเรือ 
หมายเลข  88/2558 (ชั่วคราว) 

 อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก 
   การขุดเจาะ 

 
 

รายละเอียด    ---    1. บริษัท บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล  ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย)  จะท าการเคลื่อนย้าย แท่นขุดเจาะ                         
  “WEST CRESSIDA” และขุดเจาะหลุมส ารวจปิโตรเลียม แปลงส ารวจหมายเลข  G5/43  รายละเอียดดังนี ้:
  1.1 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 จะท าการเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะจาก หลุมส ารวจ  ปิโตรเลียม                  
 สงขลา-ดี ในต าบลที่โดยประมาณ  แลต. 7     30.93  ่ น., ลอง. 100     36  ่.81 อ. ไปยังหลุม
 ส ารวจปิโตรเลียม ปลาดาว -1/อีไอเอ -3 ซี  ในต าบลที่โดยประมาณ  แลต. 7     45  ่.24 น.,    
                                      ลอง. 100     40  ่ .12 อ.  ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 2 สัปดาห์   
                           1.2  ประมาณต้นเดือน พฤศจิกายน 2558 จะท าการเคลื่อนย้ ายแท่นขุดเจาะจาก หลุมส ารวจ              
 ปลาดาว -1/อีไอเอ -3 ซี ในต าบลทีโ่ดยประมาณ แลต. 7     45  ่ .24 น., ลอง. 100     40  ่.12 อ.             
                                      ไปยังหลุมส ารวจ ปลาดาว- 2/อีไอเอ- 3 บี  ในต าบลที่ โดยประมาณ  แลต. 7     46  ่ .98 น.,   
                                    ลอง. 100     41  ่ .81 อ. ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 1 เดือน  

 2.  รายละเอียดของแท่นขุดเจาะ   มีดังนี้  : 
 ชื่อ         :  WEST CRESSIDA 
 ชนิด        :        Self Elevating Drilling 
                           สัญชาติ      :       Panama                                  

 3.  ต าบลที่ทั้งหมดอ้างอิงกับ  INDIAN 1975  DATUM 

         4. ชาวเรือท้ังหลายจงระมัดระวังในการเดินเรือ  ไม่ควรน าเรือเข้าไปใกล ้ ภายในรัศม ี 2  ไมลท์ะเล 
                    จากแท่นขุดเจาะ               
                      
แผนที่ซึ่งเกี่ยวข้อง    ---     045 
ข้อมูลจาก             ---      บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล  ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย)., ลง 6 ตุลาคม 2558  
  
   
      ประกาศโดยกรมอุทกศาสตร์ 
                    กองทัพเรือ  กรุงเทพมหานคร                                
                                                                  13 ตุลาคม 2558 
      
 
 
 
 
 
    
 



 
Notice  to  Mariners 

No. 88/2558  (Temporary) 
Gulf  of  Thailand – West Coast 

Drilling Operations 
 

 
Details   :           1. CEC International, Ltd. (Thailand Branch), will be moving platform “WEST CRESSIDA” 
  and conducting a well drilling operation for petroleum survey, Block G5/43, as follows : 
                           1.1  On 12th  October 2015, Platform will be moved  from Songkhla - D, in the       
                                        approximate position  Lat. 7     30  ่ .93 N.,  Long. 100     36  ่ .81 E. to Pla Dao- 1/EIA-3C,                  
                                   in  the  approximate  position  Lat. 7     45  ่ .25  N.,  Long. 100     40  ่ .12  E.   
                                   duration  about  2 weeks.     
 1.2  At the early of November 2015, Platform  will be moved from Pla Dao- 1/EIA-3C,    
                           in the approximate position Lat. 7     45  ่ .25  N., Long. 100     40  ่ .12 E.to Pla   
                             Dao-2/EIA-3B, in the approximate position  Lat. 7     46  ่ .98 N.,  Long. 100     41  ่ .81 E.   
                                     duration about 1 month.  

 2.  Details  of  the  platform  are  as  follows : 
 Name     :  Emerald Driller 
 Type       :     Jack-up Drilling Rig  
                             Flag       :     Panama 

 3.  All  positions referred to  INDIAN 1975 DATUM. 

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

Chart   affected   :      045 
Source  from       :      CEC International, Ltd. (Thailand Branch)., dated  6th October 2015 

     
                        Issued  by  the  Hydrographic  Department, 
                 Royal  Thai  Navy,  Bangkok,  Thailand 
                               13th  October  2015          
  
                                                                                                        
 

 


