
ขนาด ปลกี 10 ใบ 50 ใบ 100 ใบ รายการ ปลกี สง่ (50 ใบ)

17x30 cm 3 บาท 2.5/25 บาท 1.3/65 บาท1.2/120 บาท 5"x8" ไมจ่า่หนา้ 3 บาท 1.2/60 บาท
20x35 cm 3 บาท 2.8/28 บาท 1.4/70 บาท1.3/130 บาท 6"x9" ไมจ่า่หนา้ 3 บาท 1.34/67 บาท
25x35 cm 5 บาท 3.5/35 บาท 2.2/110 บาท 2/200 บาท 7"x10" ไมจ่า่หนา้3 บาท 1.72/86 บาท
28x42 cm 6 บาท 4.5/45 บาท 2.6/130 บาท2.5/250 บาท 9"x12" ไมจ่า่หนา้3 บาท 1.98/99 บาท
32x45 cm 7 บาท 15/50 บาท 3.5/175 บาท2.8/280 บาท 10"x14" ไมจ่า่หนา้4 บาท 2.2/110 บาท
38x52 cm 8 บาท 16/60 บาท 3.8/190 บาท3.7/370 บาท 9"x12" ไมจ่า่หนา้ขยายขา้ง5 บาท 3.46/173 บาท
45x60 cm 12 บาท 18/80 บาท 5.4/270 บาท5.2/520 บาท 10"x14" ไมจ่า่หนา้ขยายขา้ง6 บาท 4.44/222 บาท
50x60 cm 15 บาท 111/110 บาท 7.6/380 บาท7.2/720 บาท 11"x17" ไมจ่า่หนา้ขยายขา้ง6 บาท 4.64/232 บาท
60x80 cm 20 บาท 114/140 บาท 9.6/480 บาท 9/900 บาท

รายการ ปลกี  สง่(20ใบ)
14x17+4 cm 3 บาท 1.95/39 บาท

รายการ ปลกี แพ็ค 6 มว้น 15x18+4 cm 4 บาท 2./40 บาท
เทป OPP ใส 45 15 บาท 13/78 บาท 15x20+4 cm 4 บาท 2.15/43 บาท
เทป OPP ขุน่ 45 15 บาท 13/78  บาท 16x16+4 cm 4 บาท 2.1/42 บาท
เทป OPP ใส 100 30 บาท23.1/139  บาท 17x18+4 cm 4 บาท 2.15/43 บาท
เทป OPP ขุน่ 100 30 บาท23.1/139 บาท 20x25+4 cm 4 บาท 2.85/57 บาท
เทประวงัแตก 30 บาท25.8/155  บาท 22x25+4 cm 5 บาท 3.05/61 บาท

23x28+4 cm 5 บาท 3.35/67 บาท

ตดิตอ่-สอบถามไดท้ ี

  LINE ID :@thebestbox
ปลกี   โทร. 065-531-3942

120 บาท   FB/thebestboxshop

150 บาท 1www.thebest-box.com

290 บาท
50 บาท
60 บาท  และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์เปิด 12.00-20.00น.

หมายเหต/ุ/.. **รา้นสง่ ฟร!ี!!!!   ในระยะไมเ่กนิ 5 km หากยอดซอืสนิคา้อยา่งนอ้ย 5,000 บาทขนึไป. 
**หากลกูคา้ยอดไมถ่งึ 5,000 บาท หรอือยูไ่กลเ้กนิ 5 km รา้นสามารถเรยีกรถใหไ้ด ้
      โดยลกูคา้ตอ้งเป็นคนจา่ยคา่ขนสง่เองตามระยะทาง ทขีนสง่กําหนด หรอืใหร้า้นคํานวนใหไ้ด ้
**หากมยีอดซอืเกนิ 10,000 บาทรา้นจัดสง่ใหฟ้ร!ี!.. ไดใ้นกรงุเทพ ระยะทางไมเ่กนิ 30 km หากเกนิลกูคา้เป็นคนจา่ยคา่ขนสง่เอง
**รายการ สง่ฟร!ี!!....ทังหมด  จะคดิราคาในชอ่งเรท 1แพ็ค เทา่นันไมร่วมในราคาโปรโมชนั 

11/792  บาท

ซองพลาสตกิไมจ่า่หนา้ ซองกระดาษสนํีาตาล

ซองไปรษณียพ์ลาสตกิกนักระแทก

เทปปิดกลอ่ง เทประวงัแตก
1 ลงั 72 มว้น

11/792  บาท
21.5/1,548บาท
21.5/1,548บาท

20.69/1,490  บาท

รายการ ราคา
  ฟิลม์ยดืขนาด 50 ซม. ยาว 170บาท

บบัเบลิกนักระแทก
รายการ มว้นขนึไป(ราคานเีฉพาะหนา้รา้น

65  เซนตเิมตร x 10 เมตร 50 บาท

  (อยา่ลมืใส ่@ ดว้ยนะคะ)

32.5  เซนตเิมตร x 100 เมตร 135 บาท

65  เซนตเิมตร x 100 เมตร 250 บาท ** วนัจนัทร-์ศกุร ์เปิด 10.00-20.00 น.
32.5  เซนตเิมตร x 10 เมตร 40 บาท ** วนัเสาร-์อาทติย์

25 เซนตเิมตร x 100 เมตร 110 บาท



หากเกนิลกูคา้เป็นคนจา่ยคา่ขนสง่เอง



ขนาด ปลกี 10 ใบ 50 ใบ 100 ใบ รายการ ปลกี สง่ (50 ใบ)
17x30 cm 3 บาท 5/25 บาท1.3/65 บาท120 บาท 5"x8" ไมจ่า่หนา้ 3 บาท2/60 บาท
20x35 cm 3 บาท 8/28 บาท1.4/70 บาท130 บาท 6"x9" ไมจ่า่หนา้ 3 บาท34/67 บาท
25x35 cm 5 บาท 5/35 บาท 2/110 บาท200 บาท 7"x10" ไมจ่า่หนา้3 บาท72/86 บาท
28x42 cm 6 บาท 5/45 บาท 6/130 บาท250 บาท 9"x12" ไมจ่า่หนา้3 บาท98/99 บาท
32x45 cm 7 บาท 5/50 บาท 5/175 บาท280 บาท 10"x14" ไมจ่า่หนา้4 บาท/110 บาท
38x52 cm 8 บาท 6/60 บาท 8/190 บาท370 บาท 9"x12" ไมจ่า่หนา้ขยายขา้ง5 บาท/173 บาท
45x60 cm 12 บาท 8/80 บาท 4/270 บาท520 บาท 10"x14" ไมจ่า่หนา้ขยายขา้ง6 บาท/222 บาท
50x60 cm 15 บาท /110 บาท 6/380 บาท720 บาท 11"x17" ไมจ่า่หนา้ขยายขา้ง6 บาท/232 บาท
60x80 cm 20 บาท /140 บาท 6/480 บาท900 บาท

รายการ ปลกี  สง่(20ใบ)
14x17+4 cm 3 บาท95/39 บาท

รายการ ปลกี แพ็ค 6 มว้น 15x18+4 cm 4 บาท2./40 บาท
เทป OPP ใส 45 15 บาท13/78 บาท 15x20+4 cm 4 บาท15/43 บาท
เทป OPP ขุน่ 45 15 บาท13/78  บาท 16x16+4 cm 4 บาท1/42 บาท
เทป OPP ใส 100 30 บาท/139  บาท 17x18+4 cm 4 บาท15/43 บาท
เทป OPP ขุน่ 100 30 บาท /139 บาท 20x25+4 cm 4 บาท85/57 บาท
เทประวงัแตก 30 บาท/155  บาท 22x25+4 cm 5 บาท05/61 บาท

23x28+4 cm 5 บาท35/67 บาท

ตดิตอ่-สอบถามไดท้ ี

  LINE ID :@thebestbox  (อยา่ลมืใส ่@ ดว้ยนะคะ
ปลกี   โทร. 065-531-3942

120 บาท   FB/thebestboxshop
150 บาท 1www.thebest-box.com
290 บาท
50 บาท
60 บาท

หมายเหต/ุ/.. **รา้นสง่ ฟร!ี!!!!   ในระยะไมเ่กนิ 5 km หากยอดซอืสนิคา้อยา่งนอ้ย 5,000 บาทขนึไป
**หากลกูคา้ยอดไมถ่งึ 5,000 บาท หรอือยูไ่กลเ้กนิ 5 km รา้นสามารถเรยีกรถใหไ้ด ้
      โดยลกูคา้ตอ้งเป็นคนจ่ายคา่ขนสง่เองตามระยะทาง ทขีนสง่กําหนด หรอืใหร้า้นคํานวนใหไ้ด ้
**หากมยีอดซอืเกนิ 10,000 บาทรา้นจัดสง่ใหฟ้ร!ี!.. ไดใ้นกรงุเทพ ระยะทางไมเ่กนิ
**รายการ สง่ฟร!ี!!....ทงัหมด  จะคดิราคาในชอ่งเรท 1แพ็ค เทา่นันไมร่วมในราคาโปรโมชนั

65  เซนตเิมตร x 10 เมตร 50 บาท

25 เซนตเิมตร x 100 เมตร 110 บาท
32.5  เซนตเิมตร x 100 135 บาท
65  เซนตเิมตร x 100 เมตร 250 บาท

ราคา
170บาท

บบัเบลิกนักระแทก

32.5  เซนตเิมตร x 10 เมตร 40 บาท ** วนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
** วนัจนัทร-์ศกุร ์เปิด 10.00-20.00 น.

11/792  บาท

ซองพลาสตกิไมจ่า่หนา้ ซองกระดาษสนํีาตาล

ซองไปรษณียพ์ลาสตกิกนักระแทก

เทปปิดกลอ่ง เทประวงัแตก
1 ลงั 72 มว้น สง่ฟรี

รายการ  2 มว้นขนึไป(ราคานเีฉพาะหนา้รา้น

11/792  บาท
21.5/1,548บาท
21.5/1,548บาท

20.69/1,490  บาท

รายการ
ฟิลม์ยดืขนาด 50 ซม. ยาว 300 



)

)

ดว้ยนะคะ)

บาทขนึไป. 
รา้นสามารถเรยีกรถใหไ้ด ้

หรอืใหร้า้นคํานวนใหไ้ด ้
ระยะทางไมเ่กนิ 30 km หากเกนิลกูคา้เป็นคนจ่ายคา่ขนสง่เอง

เทา่นันไมร่วมในราคาโปรโมชนั 



รายการ ปลกี 50 ใบ100 ใบ
ขนาด 12x18 2 บาท 50 บาท60 บาท
ขนาด 12x24 2 บาท 60 บาท80 บาท
ขนาด 25x35 3 บาท 80 บาท100 บาท



รายการ ปลกีสง่(20ใบ)
14x17+4 cm3 บาท/39 บาท
รายการ ปลกีสง่(20ใบ)
15x18+4 cm4 บาท/40 บาท
รายการ ปลกีสง่(20ใบ)
15x20+4 cm4 บาท/43 บาท
รายการ ปลกีสง่(20ใบ)
16x16+4 cm4 บาท/42 บาท
รายการ ปลกีสง่(20ใบ)
17x18+4 cm4 บาท/43 บาท
รายการ ปลกีสง่(20ใบ)
20x25+4 cm4 บาท/57 บาท
รายการ ปลกีสง่(20ใบ)
22x25+4 cm5 บาท/61 บาท
รายการ ปลกีสง่(20ใบ)
23x28+4 cm5 บาท/67 บาท



ขนาดปลกี 10 ใบ 50 ใบ 100 ใบ
17x30 cm3 บาท/25 บาท/65 บาท120 บาท
ขนาดปลกี 10 ใบ 50 ใบ 100 ใบ
20x30 cm3 บาท/28 บาท/70 บาท130 บาท
ขนาดปลกี 10 ใบ 50 ใบ 100 ใบ
20x35 cm3 บาท/28 บาท/70 บาท130 บาท
ขนาดปลกี 10 ใบ 50 ใบ 100 ใบ
25x35 cm5 บาท/35 บาท110 บาท200 บาท
ขนาดปลกี 10 ใบ 50 ใบ 100 ใบ
28x42 cm6 บาท/45 บาท130 บาท250 บาท
ขนาดปลกี 10 ใบ 50 ใบ 100 ใบ
35x45 cm7 บาท/50 บาท175 บาท280 บาท
ขนาดปลกี 10 ใบ 50 ใบ 100 ใบ
38x52 cm8 บาท/60 บาท190 บาท370 บาท
ขนาดปลกี 10 ใบ 50 ใบ 100 ใบ

50x60 cm15 บาท111/110 บาท 6/380 บาท2/720 บาท
ขนาดปลกี 10 ใบ 50 ใบ 100 ใบ
60x80 cm20 บาท140 บาท480 บาท900 บาท



ขนาด ปลกี 10 ใบ 50 ใบ 100 ใบ รายการ ปลกี สง่ (50 ใบ)
17x30 cm 3 บาท 5/25 บาท1.3/65 บาท120 บาท 5"x8" ไมจ่า่หนา้3 บาท2/60 บาท
20x30 cm 3 บาท 8/28 บาท1.4/70 บาท130 บาท 6"x9" ไมจ่า่หนา้3 บาท3/67 บาท
20x35 cm 3 บาท 8/28 บาท1.4/70 บาท130 บาท 7"x10" ไมจ่า่หนา้3 บาท72/86 บาท
25x35 cm 5 บาท 5/35 บาท 2/110 บาท200 บาท 9"x12" ไมจ่า่หนา้3 บาท98/99 บาท
28x42 cm 6 บาท 5/45 บาท 6/130 บาท250 บาท 10"x14" ไมจ่า่หนา้4 บาท/110 บาท
35x45 cm 7 บาท 5/50 บาท 5/175 บาท280 บาท 9"x12" ไมจ่า่หนา้ขยายขา้ง5 บาท/173 บาท
38x52 cm 8 บาท 6/60 บาท 8/190 บาท370 บาท 10"x14" ไมจ่า่หนา้ขยายขา้ง6 บาท/222 บาท
45x60 cm 12 บาท 8/80 บาท 4/270 บาท520 บาท 11"x17" ไมจ่า่หนา้ขยายขา้ง6 บาท/232 บาท
50x60 cm 15 บาท /110 บาท 6/380 บาท720 บาท
60x80 cm 20 บาท /140 บาท 6/480 บาท900 บาท

รายการ ปลกี  สง่(20ใบ)
14x17+4 cm 3 บาท92/39 บาท

รายการ ปลกี แพ็ค 6 มว้น 15x18+4 cm 4 บาท04/40 บาท
เทป OPP ใส 45 15 บาท13/78 บาท 15x20+4 cm 4 บาท15/43 บาท
เทป OPP ขุน่ 45 15 บาท13/78  บาท 16x16+4 cm 4 บาท11/42 บาท
เทป OPP ใส 100 30 บาท/139  บาท 17x18+4 cm 4 บาท18/43 บาท
เทป OPP ขุน่ 100 30 บาท /139 บาท 20x25+4 cm 4 บาท86/57 บาท
เทประวงัแตก 30 บาท/155  บาท 22x25+4 cm 5 บาท05/61 บาท

23x28+4 cm 5 บาท38/67 บาท

รายการ ปลกี 50 ใบ 100 ใบ
ขนาด 4x6 cm. 1 บาท 20 บาท 35 บาท รายการ ปลกี 50 ใบ 100 ใบ
ขนาด 5x7 cm. 1 บาท 20 บาท 35 บาท ขนาด 12x 2 บาท 50 บาท 60 บาท
ขนาด 6x8 cm. 1 บาท 25 บาท 40 บาท ขนาด 12x 2 บาท 60 บาท 80 บาท
ขนาด 7x10 cm1 บาท 25 บาท 40 บาท ขนาด 25x 3 บาท 80 บาท100 บาท
ขนาด 8x12 cm1 บาท 25 บาท 40 บาท
ขนาด 9x13 cm1 บาท 30 บาท 50 บาท ราคา
ขนาด 10x15 cm2 บาท 30 บาท 50 บาท 170บาท
ขนาด 12x11 cm2 บาท 50 บาท 60 บาท 20 บาท
ขนาด 6"x9" 2 บาท 115 บาท 130 บาท 30 บาท

ปลกี ตดิตอ่-สอบถามไดท้ ี
120 บาท   LINEOA :@thebestbox  (อยา่ลมืใส ่@ ดว้ยนะคะ
150 บาท   โทร. 065-531-3942
290 บาท   FB/thebestboxshop
530 บาท 1www.thebest-box.com

25 cm x 100 เมตร
32.5 cm x 100 เมตร
65 cm x 100 เมตร
130 cm x 100 เมตร

รายการ

รายการ
บบัเบลิกนักระแทก

110 บาท
135 บาท
250 บาท
490 บาท

 2 มว้นขนึไป(ราคานเีฉพาะหนา้รา้น

ถงุซปิล็อค
ถงุแกว้ฝากาว

        ฟิลม์ยดืขนาด 50 ซม. ยาว 300 
        กระบอกโปสเตอร ์พรอ้มฝา 
        กระดาษลกูฟูก  ย 1 x ก 1.2 เมตร

11/792  บาท
21.5/1,548บาท
21.5/1,548บาท

20.6/1,490  บาท

ซองพลาสตกิไมจ่า่หนา้ ซองกระดาษสนํีาตาล

ซองไปรษณียพ์ลาสตกิกนักระแทก

เทปปิดกลอ่ง เทประวงัแตก
1 ลงั 72 มว้น สง่ฟรี

11/792  บาท



)

)

ดว้ยนะคะ)



รายการปลกี 50 ใบ 100 ใบ
4x6 cm.1 บาท 20 บาท 35 บาท
รายการปลกี 50 ใบ 100 ใบ

 5x7 cm.1 บาท 20 บาท 35 บาท
รายการปลกี 50 ใบ 100 ใบ

6x8 cm.1 บาท 25 บาท 40 บาท
รายการปลกี 50 ใบ 100 ใบ

7x10 cm.1 บาท 25 บาท 40 บาท
รายการปลกี 50 ใบ 100 ใบ

8x12 cm.1 บาท 25 บาท 40 บาท
รายการปลกี 50 ใบ 100 ใบ

9x13 cm.1 บาท 30 บาท 50 บาท
รายการปลกี 50 ใบ 100 ใบ

10x15 cm.2 บาท 30 บาท 50 บาท
รายการปลกี 50 ใบ 100 ใบ

12x11 cm.2 บาท 50 บาท 60 บาท
รายการปลกี 50 ใบ 100 ใบ

6"x9"2 บาท115 บาท130 บาท
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