
ช่ือแบรนด์ Packaging / สินค้า /โลโก้ 

สินค้า

ชนิดแกรม ,เกรดกระดาษ

ตัวอย่างสีกระดาษ

กล่อง

..................................................................................................

.............................................................

.............................................................................................

.......................................................................................................................................

...............................................................................................................................

ประเภท / ชนิดสินค้า

น้ำหนักสินค้า

(เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า อาหาร เคร่ืองสำอาง เป็นต้น)

(ท่ีบรรจุลงต่อ 1 กล่อง)

จำนวนสินค้าที่บรรจุในกล่อง

การจัดวางสินค้าที่จัดวางในกล่อง

ระบุแกรมกระดาษ 

ความหนาของกระดาษเป็นลอน (ถ้าทราบ)

ระบุเกรดกระดาษ 

105 125 150 185 230

E B C BC

KA KI KTKS

(ถ้าทราบ)

(ถ้าทราบ)

วัดขนาดจากกล่อง

ขนาดท่ีวัดได้ ยาวxกว้างxสูง

จำนวนกล่องท่ีต้องการใช้ / ส่ังซ้ือ

ภายนอกกล่อง

....................................................................................

ภายในกล่อง วัดจากตัวสินค้า

x x มิลลิเมตร

(เล็กท่ีสุด) (หนาท่ีสุด)

เหมาะสำหรับงานไดคัทขนาดเล็ก 

ลอน E  ลอน E  
ความหนา~1.5 mm

ลอน B ลอน B 
ความหนา~0.25 mm

เหมาะสำหรับกล่องขนาดกลางท่ัวไปท่ีเน้น

รับแรงกระแทกจากการจัดส่งเป็นหลัก

ลอน C  ลอน C  
ความหนา~0.35 mm

ลอน BC  ลอน BC  
ความหนา~6 mm

เหมาะสำหรับงานไดคัทหรือกล่องขนาดเล็ก

มีคุณสมบัติการเรียงซ้อนได้ดีกว่ากล่องใหญ่

เหมาะสำหรับสินค้าท่ีมีน้ำหนักเกิน 15 กิโล 

วางสินค้าซ้อนหลายช้ัน

*หากมีเกรดทราบอยู่แล้วโปรดระบุ................................................................

ส่งออก

เรียงซ้อนกันกี่ช้ัน

ส่งในประเทศ

สเปคกระดาษ KS : สเปคกระดาษสีขาว ผลิตท่ีแกรมกระดาษ 140-170 จึงมีผิวท่ีเรียบ

เนียนอีกท้ังเป็นสีโทนสว่าง จึงเป็นสเปคท่ีเหมาะสำหรับงานพิมพ์มากท่ีสุด

สเปคกระดาษ KA : สเปคกระดาษสีทองอมแดง ผลิตท่ีแกรมกระดาษต้ังแต่ 125 ถึง 230

มีคุณสมบัติ เช่น กลุ่ม Frozen, ผลไม้ ทนทานต่อความช้ืนได้ดีกว่าสเปคอ่ืน นิยมใช้

สำหรับส่งออกและสินค้าที่ต้องบรรจุในห้องอุณหภูมิติดลบ  

สเปคกระดาษ KT : กระดาษสีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อกระดาษ Recycled 

100% เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณสมบัติ การวางเรียงซ้อน เหมาะกับ

สินค้าส่งออก ท่ีระบุให้ใช้กล่องท่ีทำจากเยื่อกระดาษ Recycled ท้ังหมด มีการรับรอง

FSC:COC เป็นกล่องรักษ์โลก

สเปคกระดาษ KI : เนื้อกระดาษ KI สีครีม ดูนวลสบายตา เหมาะสำหรับงานพิมพ์สี

เป็นท่ีนิยมสำหรับงานพิมพ์กล่องเหมาะสมกับสินค้าทุกประเภทท่ีไม่เน้นความแข็งแรงมาก

สเปคกระดาษ CA : เนื้อกระดาษ CA สีน้ำตาล ผลิตจากกระบวนการเศษกระดาษ

รีไซเคิล 100% ใช้สำหรับเดินลอนภายใน และปะหลังเพ่ือลดต้นทุน

KS

KA

KI

CA

ยาว กวาง

สูง

(ราคาแพงสุด) (ราคาถูกสุด)



การพิมพ์

จำนวนสีพิมพ์

ลักษณะการพิมพ์

1 สี 2 สี อ่ืนๆ ระบุ..............สี3 สี 4 สี 5 สี 6 สี

พิมพ์ตีพื้น พิมพ์แบบสอดสี พิมพ์ตัวอักษร

แบบพิมพ์อ่ืนๆ (สามารถแนบไฟล์)

โทร. 02-062-4000

E-mail. Sales@hongthai.co.th

ลูกค้า

ติดต่อสอบถาม

กรณีมีตัวงานพิมพ์ รบกวนแจ้งและขอดูรูปแบบงานพิมพ์เพื่อ
ประเมิณราคาค่าบล็อค
*ราคางานพิมพ์ หรือไม่พิมพ์ ราคาจะเพิ่มประมาณ 0.5-2 บาท

**ค่าบล็อกงานพิมพ์ คิดค่าใช้จ่ายตารางน้ิวละ 5 บาท

ตัวงานข้ึนงานทากาว หรือ เย็บลวด รูปแแบบกล่องแนะนำ 

ช่ือผู้ติดต่อ :   
อีเมลล์ : ................................................................................................................................................

........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

เบอร์ติดต่อ :
Line ID :
ช่ือ + ท่ีอยู่ สำหรับเปิดบิล (นามบริษัท ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักด้วยนะคะ)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
สถานท่ีจัดส่งสินค้า

ท่ีเดียวกับท่ีอยู่เปิดบิล

ท่ีอยู่ไม่ตรงกับท่ีเปิดบิล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะเวลาการผลิตปกติจะอยู่ท่ีประมาณ 10-15 วันทำการ นับจากวันท่ีได้รับยอดชำระ 50% ล่วงหน้าแล้ว 
 และสรุปตัวงานเรียบร้อยแล้ว 
ในกรณีส่ังซ้ือตามยอดข้ันต่ำ จะจัดส่งฟรีภายในกรุงเทพ หากลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด  ทางบริษัทสามารถจัดส่ง
ได้ท่ีขนส่งท่ีลูกค้าใช้บริการ ท่ีมีสาขาในกรุงเทพ และ สาขาปลายทางไปยังลูกค้า / หากอยู่ปริมณฑลโรงงาน
จัดส่งให้แต่จะมีค่าบริการจัดส่งเพ่ิมเติมข้ึนอยู่กับระยะทางประมาณ 1000-2000บาทค่ะ
ยอดมัดจำ 50% แรก หากออกเอกสารใบกำกับภาษีในนามบริษัท ทางบริษัทจะออกเอกสารใบกำกับภาษีของ
ยอด 50% แรกให้ ณ วันรับชำระ
เง่ือนไขการชำระเงิน ลูกค้าสามารถชำระเป็นยอด 50% แรกก่อนผลิตสินค้า และ50% หลังวันรับสินค้า หรือ 
ชำระเป็น 100% ก่อนผลิตสินค้าเท่านั้น 

รูปแบบกล่อง

1. กล่องฝาครอบ
ฝาครอบแบบมีรูเจาะท่ีกล่อง ฝาครอบแบบกล่องทึบ

6. กล่องหูช้าง

ฝาครอบแบบมีรูเจาะท่ีกล่อง

แบบกล่องไปรษณีย์

แบบกล่องใส่เอกสาร

5. กล่องฝาครอบในตัว

กล่องไปรษณีย์แบบ ไดคัท

2. กล่องฝาชน

3. ฝาเสียบบนล่าง

4. กล่องหูห้ิว

FEFCO NO : https://www.hongthai.co.th/wp-content/uploads/2019/09/FEFCO_PL.pdf

@line
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