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กันยายน 2552

หมายเหตุ   1.  แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.)

                    โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้้อัดหนา 6 มม. ซึ่งทาสีด้านหลัง

    2.  ขนาดตัวอักษร ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สูง 8-10 ซม. สถานที่ติดต่อ สูง 3-5 ซม. รายละเอียดข้อความ สูง 2-5 ซม. และข้อความท้ายป้าย 

                    สูง 5-10 ซม. รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular  

    3.  ขนาดท่อตั้งแต่ 1.00 เมตร ขึ้นไป ให้ระบุขนาดท่อ เป็น เมตร

    

 

1.ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 X 2.40 ม. (I-01) 

รูปแบบป้ายประกาศ

โครงการ

ลักษณะงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

สัญญาเลขที่

วงเงินค่าก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน

สำนักงานสนาม

เจ้าหน้าที่ / วิศวกรผู้รับจ้าง

เจ้าหน้าที่บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน

400 ถนนประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02-5040123
________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________บาท
_________________________________________________โทร__________________________
โทร_____________________________________________โทรสาร_______________________

______________________________________โทร__________________________

________________________โทร__________________________

_______________________________________________โทร_____________________________________________โทรสาร_______________________

การประปานครหลวงยินดีรับใช้ประชาชนงานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน



___________________________วันเร่ิมต้น_______________________วันสิ้นสุด_____________________รยะเวลาก่อสร้าง__________________วัน

กันยายน 2552

หมายเหตุ   1.  แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.)

                    โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้้อัดหนา 6 มม. ซึ่งทาสีด้านหลัง

    2.  ขนาดตัวอักษร ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สูง 8-10 ซม. สถานที่ติดต่อ สูง 3-5 ซม. รายละเอียดข้อความ สูง 2-5 ซม. และข้อความท้ายป้าย 

                    สูง 5-10 ซม. รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular  

    3.  ขนาดท่อตั้งแต่ 1.00 เมตร ขึ้นไป ให้ระบุขนาดท่อ เป็น เมตร

    

 

1.ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20 X 2.40 ม. (I-01) 

รูปแบบป้ายประกาศ

โครงการ

ลักษณะงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

สัญญาเลขที่

วงเงินค่าก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน

สำนักงานสนาม

เจ้าหน้าที่ / วิศวกรผู้รับจ้าง

เจ้าหน้าที่บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน

400 ถนนประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02-5040123
________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________บาท
_________________________________________________โทร__________________________
โทร_____________________________________________โทรสาร_______________________

______________________________________โทร__________________________

________________________โทร__________________________

_______________________________________________โทร_____________________________________________โทรสาร_______________________

ท่านพอใจ เราภูมิใจ             

การประปานครหลวง  ประปาเพื่อประชาชนงานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน



1.ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 0.80 X 1.20 ม. (I-02)

สำนักงานชั่วคราว
การประปานครหลวง

กันยายน 2552

รูปแบบป้ายประกาศ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ   1.  แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.)

                    โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้้อัดหนา 6 มม. ซึ่งทาสีด้านหลัง

    2.  ป้ายประชาสัมพันธ์ I-02  อักษรตัวใหญ่ สูง 8-10 ซม. อักษรตัวเล็ก สูง 5 ซม. และข้อความท้ายป้าย สูง 7 ซม. 

         รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular  หรือ EAC Paetai Regular 

    3.  ป้ายประชาสัมพันธ์ I-03  อักษรตัวใหญ่ สูง 10 ซม.   อักษรตัวเล็ก สูง 5 ซม. และข้อความท้ายป้าย สูง 7 ซม. 

                    รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular  หรือ EAC Paetai Regular 

    4.  ขนาดท่อตั้งแต่ 1.00 เมตร ขึ้นไป  ให้ระบุขนาดท่อเป็น เมตร

    5.  ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 0.60 x 0.80 ม. (I-02) ตัวอักษรและรูปแบบป้ายให้เล็กลงตามสัดส่วน

    6.  ในกรณีที่เป็นงานซ่อมท่อประปา ให้เปลี่ยนข้อความในแผ่นป้ายจาก “’งานก่อสร้างวางท่อประปา” หรือข้อความอื่นๆ ที่มีความหมายในลักษณะ

                    เดียวกัน เป็น “งานซ่อมท่อประปา”   

ท่านพอใจ เราภูมิใจ
การประปานครหลวง  ประปาเพื่อประชาชน

ท่านพอใจ เราภูมิใจ
การประปานครหลวง  ประปาเพื่อประชาชน

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน



1.ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 0.80 X 1.20 ม. (I-02)

สำนักงานชั่วคราว
การประปานครหลวง

กันยายน 2552

รูปแบบป้ายประกาศ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ   1.  แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.)

                    โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้้อัดหนา 6 มม. ซึ่งทาสีด้านหลัง

    2.  ป้ายประชาสัมพันธ์ I-02  อักษรตัวใหญ่ สูง 8-10 ซม. อักษรตัวเล็ก สูง 5 ซม. และข้อความท้ายป้าย สูง 7 ซม. 

         รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular  หรือ EAC Paetai Regular 

    3.  ป้ายประชาสัมพันธ์ I-03  อักษรตัวใหญ่ สูง 10 ซม.   อักษรตัวเล็ก สูง 5 ซม. และข้อความท้ายป้าย สูง 7 ซม. 

                    รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular  หรือ EAC Paetai Regular 

    4.  ขนาดท่อตั้งแต่ 1.00 เมตร ขึ้นไป  ให้ระบุขนาดท่อเป็น เมตร

    5.  ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 0.60 x 0.80 ม. (I-02) ตัวอักษรและรูปแบบป้ายให้เล็กลงตามสัดส่วน

    6.  ในกรณีที่เป็นงานซ่อมท่อประปา ให้เปลี่ยนข้อความในแผ่นป้ายจาก “’งานก่อสร้างวางท่อประปา” หรือข้อความอื่นๆ ที่มีความหมายในลักษณะ

                    เดียวกัน เป็น “งานซ่อมท่อประปา”   

ท่านพอใจ เราภูมิใจ
การประปานครหลวง  ประปาเพื่อประชาชน

ท่านพอใจ เราภูมิใจ
การประปานครหลวง  ประปาเพื่อประชาชน

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน

งานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน



___________________________วันเร่ิมต้น_______________________วันสิ้นสุด_____________________รยะเวลาก่อสร้าง__________________วัน

กันยายน 2552

หมายเหตุ   1.  แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.)

                    โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้้อัดหนา 6 มม. ซึ่งทาสีด้านหลัง

    2.  ขนาดตัวอักษร ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สูง 18-20 ซม. สถานที่ติดต่อ สูง 8-10 ซม. รายละเอียดข้อความ สูง 8-10 ซม.                                          

                    และข้อความท้ายป้าย สูง 15-20 ซม. รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular  

    3.  ขนาดท่อตั้งแต่ 1.00 เมตร ขึ้นไป ให้ระบุขนาดท่อ เป็น เมตร

1.ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.40 X 4.80 ม. (I-04) 

480 cm

92 cm

70 cm

4 cm

26 cm

6.5 cm

รูปแบบป้ายประกาศ

โครงการ

ลักษณะงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

สัญญาเลขที่

วงเงินค่าก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน

สำนักงานสนาม

เจ้าหน้าที่ / วิศวกรผู้รับจ้าง

เจ้าหน้าที่บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน

400 ถนนประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02-5040123
________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________บาท
_________________________________________________โทร__________________________
โทร_____________________________________________โทรสาร_______________________

______________________________________โทร__________________________

________________________โทร__________________________

_______________________________________________โทร_____________________________________________โทรสาร_______________________

การประปานครหลวงยินดีรับใช้ประชาชนงานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน



___________________________วันเร่ิมต้น_______________________วันสิ้นสุด_____________________รยะเวลาก่อสร้าง__________________วัน

กันยายน 2552

หมายเหตุ   1.  แผ่นป้ายเป็นแผ่น STICKER พิมพ์ด้วย INK JET ปิดบนแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Polypropylene Corrugated Board หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.)

                    โดยแผ่นป้ายดังกล่าวจะติดตั้งทับบนแผ่นไม้้อัดหนา 6 มม. ซึ่งทาสีด้านหลัง

    2.  ขนาดตัวอักษร ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สูง 18-20 ซม. สถานที่ติดต่อ สูง 8-10 ซม. รายละเอียดข้อความ สูง 8-10 ซม.                                          

                    และข้อความท้ายป้าย สูง 15-20 ซม. รูปแบบตัวอักษร PSL Natrinthorn, PSL Text Regular หรือ EAC Paetai Regular  

    3.  ขนาดท่อตั้งแต่ 1.00 เมตร ขึ้นไป ให้ระบุขนาดท่อ เป็น เมตร

1.ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.40 X 4.80 ม. (I-04) 

480 cm

92 cm

70 cm

4 cm

26 cm

6.5 cm

รูปแบบป้ายประกาศ

โครงการ

ลักษณะงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

สัญญาเลขที่

วงเงินค่าก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน

สำนักงานสนาม

เจ้าหน้าที่ / วิศวกรผู้รับจ้าง

เจ้าหน้าที่บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงาน

400 ถนนประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02-5040123
________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________บาท
_________________________________________________โทร__________________________
โทร_____________________________________________โทรสาร_______________________

______________________________________โทร__________________________

________________________โทร__________________________

_______________________________________________โทร_____________________________________________โทรสาร_______________________

ท่านพอใจ เราภูมิใจ             

การประปานครหลวง ประปาเพื่อประชาชนงานก่อสร้างรายนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่าน
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