
ลําดับที่ หนวยงาน ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ ที่อยู เบอรโทรศัพท ประเภทงานที่สง พื้นที่ที่สามารถสงงาน คาตอบแทน ปริมาณงานที่ตองการสง เงื่อนไขการจาง หมายเหตุ

1 สจก.1 ไมมีผูประสงค

คุณสุภาพร เตชะนอย 81/251 แขวงทุงครุ เขตทุงครุ กทม. 10140 0858413226 งานถักไหมพรม กทม. ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 200 ชิ้น ขึ้นไป รับ-สงงานดวยตนเอง

คุณจิราภรณ เหลืองสถิตย 60/139 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160 028079481, 

0819485965

งานประดิษฐจากดินไทย กทม.และปริมณฑล

ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 100 ชิ้น ขึ้นไป รับ-สงงานดวยตนเอง

บริษัท เกษรา การเมนท จํากัด 87, 89 ซอย 90 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน

 กทม. 10150

028996120-1 เย็บผาสงออก กทม.

ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 100 ตัว ขึ้นไป รับ-สงงานดวยตนเอง

บริษัท มิคูนิ เซโบ (ประเทศไทย) 73, 75 ซอยพุทธบูชา 23 แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กทม. 10150

0879364807, 

0866671446

ผลิตหมวกสงออก กทม.

ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 100 ตัว ขึ้นไป มีรถรับ-สงงานใหที่บาน

3 สจก.3 ไมมีผูประสงค

4 สจก.4 กลุมนูนูท (นางสุภาพร บุญมาเลิศ) 43 ซ.รามคําแหง 60 แยก5 (สวนสน) ถนนรามคําแหง 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม.

0866801284 ผาคลุมผมสตรี (ของคน

อิสลาม) งานที่สงแบงเปน 2 

ประเภท 1.งานปกมุก, ปก

เลื่อม  2.เย็บผาคลุมผม

บริเวณใกลเคียงที่ตั้งนายจาง

เทานั้น
แลวแตความยากงายของแต

ละชนิด 1.เริ่มตน 50-500 

บาท/ผืน  2.เริ่มตน 35-100 

บาท/ผืน

ตามความสามารถของผูรับงาน

อุปกรณบางชนิดผูรับจางตอง

ออกเอง (เชนดาย, เข็ม, เม็ด

ทราย)

กลุมเย็บผาลําพะอง 5/71 ถนนสังฆประชานุสสรณ ม.7 แขวงลําผักชี เขต

หนองจอก กทม. 10530

929487269 เย็บเสื้อผา กทม.

ขึ้นอยูกับชิ้นงาน อาทิตยละครั้ง 100-200 ชิ้น ไปสงให

กลุมดอกไมจันทร 4/289 ถนนสังฆประชานุสสรณ ม.7 แขวงลําผักชี เขต

หนองจอก กทม. 10530

0865427269 ดอกไมจันทน กทม.

ขึ้นอยูกับชิ้นงาน เดือนละ 100-200 ชิ้น ไปสงให

นางสาววรรณนารี นิธินิมิตรถวิล 55/85 ซอยรามคําแหง 154 แขวงสะพานสูง เขต

สะพานสูง กทม. 10240

0874932446 เสื้อสูท ทุกพื้นที่ (ตองการชางที่มีฝมือ)

ชิ้นงานมีราคาที่ตางกัน จํานวนมาก ไปสงให

บริษัท ยูนายเนตเวิรค จํากัด 50/34 ซอยพระยาสุเรนท 40 แขวงสามวาตะวันตก เขต

คลองสามวา กทม. 10510

0989765016 ผลิตและจําหนายเสื้อผา กทม.

ตัวละ ไมเกิน 20 บาท ตามตกลง มารับงานเอง

นางพวณิภัค วัฒนโนดม 99/182 ซอยกรุงเทพกรีฑา 39 แขวงสะพานสูง เขต

สะพานสูง กทม.

023684008 กิ๊ฟชอป กทม.

แลวแตชิ้นงาน เริ่มตน 2 บาท 100 ชิ้น ขึ้นไป ไปรับงานเอง

รานเกาะแกวงานสกรีน (นางสาวชยิศรา รวมพัฒนา) 3/389 ม.3 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก4-16 แขวงคลอง

ถนน เขตสายไหม กทม.

0878044499 เย็บเสื้อผา กทม.

แลวแตชิ้นงาน เริ่มตน 6 บาท ตามตกลง ไปรับงานเอง

6 สจก.6

7 สจก.7 โรงงานดีแสนหอม เครื่องเทศ (คุณสุรพี หมื่นประเสริฐดี) 1 ซ.เพชรเกษม 77 แยก 1-14 ถ.เพชรเกษม แขวงหนอง

คางพลู เขตหนองแขม กทม. 10160

0897372054, 

0824529998

ประกอบเครื่องเทศใหเปนชุด

เครื่องเทศสําเร็จรูป

หนองแขม, บางแค, บางบอน,

 ภาษีเจริญ มีระยะหางจาก

โรงงานไมเกิน 20 กิโลเมตร
เครื่องพะโล แผงละ 2 บาท, 

ชุดยาจีน ซองละ 1 บาท, 

เครื่องตมพะโล แผงละ 2.5 

บาท, หอลูกเครื่องพะโล 100 

ลูก 12 บาท

งานมีเปนชวงๆ ไมไดมีงาน

ตลอดเวลา

มีสถานที่สะอาด ไมมีสัตวเลี้ยง

, มีพื้นที่เก็บของกันแดดกันฝน

 ไมอับชื้น, มีการตกลงเวลา

การสงงานที่ชัดเจน, หากของ

หายไปจะหักเงินสวนที่ขาด

หายไป

8 สจก.8

9 สจก.9 กลุมผูผลิตดอกไมจันทร (น.ส.สุรินทร พิมพสอน) 129/59 ซ.ริมทางรถไฟบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 

กทม.

0850428554 ดอกไมจันทน เขตบางซื่อ จตุจักร บางเขน 

หลักสี่ ดอนเมือง และเขต

ใกลเคียง
แลวแตชิ้นงาน (ประกอบดอก

อยางเดียวไมตองพันกานและ

ชอ ดอกละ 25 สตางค) ครั้งละ 1000 ดอก/คน รับ-สงงานดวยตนเอง

10 สจก.10 คุณสุกัญญา มูนิคม 649 ตรอกบานครัว ถ.บรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี 

เขตราชเทวี กทม.

026110277 งานผา งานปกเลื่อม กทม.
ตามชิ้นงาน 20-50 ชิ้น สงใหเฉพาะชางประจํา

11 พระนครศรีอยุธยา

ทะเบียนรายชื่อนายจาง/สถานประกอบการ ที่สงงานใหไปทําที่บาน

ประจําปงบประมาณ 2561
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สจก.2

สจก.5



ลําดับที่ หนวยงาน ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ ที่อยู เบอรโทรศัพท ประเภทงานที่สง พื้นที่ที่สามารถสงงาน คาตอบแทน ปริมาณงานที่ตองการสง เงื่อนไขการจาง หมายเหตุ

12 นนทบุรี

นายเทว เวลาวุธ 200/192 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12000 0878133555 งานปกเลื่อมชุดโขน, งาน

เครื่องทอง

จ.ปทุมธานีและจังหวัดใกลเคียง

600-900 บาท (ขึ้นอยูกับ

ความยาก งายของชิ้นงาน)

ขึ้นอยูกับฝมือและการบริหาร

เวลาของผูรับงาน)

ผูสนใจรับงานจะตองไปเรียน

กับเจาของงานอยางนอย 3-5 

วัน

นางสาวสวรรตรี ปอมทอง 99/28 ม.1 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 0624414694 งานประดิษฐดอกมะลิจากทิชชู

, งานรอยพวงมาลัย งานอุบะ

หนาชาง

จ.ปทุมธานีและจังหวัดใกลเคียง ดอกมะลิ รอนละ 15 บาท, 

งานรอยพวงมาลัย พวงละ 

30-40 บาท ไมจํากัด

ผูสนใจรับงานจะตองไปเรียน

กับเจาของงานอยางนอย 1-2 

วัน

กลุมงานรายไดเสริมติดกาวตุกตา 33/44 ม.2 ต.หนองไขน้ํา อ.หนองแค จ.สระบุรี ประกอบตุกตา จ.สระบุรี ขึ้นอยูกับชิ้นงาน ตามตกลง รับ-สงงานดวยตนเอง

กลุมจักสานจากเสนพลาสติก 53/1 ม.3 ต.ซับสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จักสานตะกรา จ.สระบุรี ขึ้นอยูกับชิ้นงาน ตามตกลง รับ-สงงานดวยตนเอง

กลุมอี๊ฟพวงมาลัยริบบิ้น 33/20 ม.2 ต.หนองไขน้ํา อ.หนองแค จ.สระบุรี พวงมาลัยจากริบบิ้น จ.สระบุรี ขึ้นอยูกับชิ้นงาน
ตามตกลง

รับ-สงงานดวยตนเอง สงทาง

ไปรษณีย

15 ลพบุรี กลุมจักสานเสนพลาสติก (นางโพธิ์แกว คลอยนาค) 61/5 ม.5 ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 0953269799 จักสานเสนพลาสติก จ.ลพบุรีและจังหวัดใกลเคียง ตั้งแต 13-80 บาท/ชิ้น 

(ขึ้นอยูกับชิ้นงาน) 2000 ชิ้น/เดือน
รับ-สงงานดวยตนเอง

16 ชัยนาท นางอรุณี ตัณกุลเศรษฐ 108 ม.11 ซอยโรงธูปหอม ต.มะขามเฒา อ.วัดสิงห จ.

ชัยนาท

0850084906 สังฆภัณฑถวายพระ จ.ชัยนาท

ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 2 กลุม

เย็บสังฆภัณฑ, เย็บถุง

สังฆภัณฑ (รับ-สงงานดวย

ตนเองหรือหลุมมารับเองที่ราน)

บริษัท เอส.ซี.อุตสาหกรรมยาง จํากัด 9/7 ม.5 ต.โพชนไก อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี 16130 036591681 ตัดแตงผลิตภัณฑยางใหเปน

แบบตามความตองการ

จ.สิงหบุรีและจังหวัดใกลเคียง
รอยละ 3 บาทถึง 150 บาท 

(ขึ้นอยูกันชิ้นงาน)

25/100 ชิ้น/เดือน และให

ผานมากกวา 80%

ตองมากรอกใบสมัครที่บริษัท

 ตองฝกงานที่บริษัท 1 วัน 

รับ-สงงานดวยตัวเอง

บริษัท ชัยนาคินทร จํากัด 125/1 ม.3 สายเอเชีย กม.129 ต.บานแปง อ.พรหมบุรี 

จ.สิงหบุรี 16120

036699391 เย็บประกอบชิ้นสวนตุกตา จ.สิงหบุรีและจังหวัดใกลเคียง
ขึ้นอยูกับความยากงายของ

ชิ้นงาน
ไมระบุจํานวน

ตองมีพื้นฐานดานการเย็บผา 

ตองฝกงานกอนที่จะรับงาน 

รับ-สงงานดวยตนเอง/บริษัท

กลุมจักสานบานสวนมะปราง (นางชูศรี เกตุทอง) 58 ม.5 ต.ชีน้ําราย อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี 16110 036585044 จักสานพัดรูปแบบตางๆ ฯลฯ จ.สิงหบุรีและจังหวัดใกลเคียง อันละ 7-12 บาท ขึ้นอยูกับ

ชิ้นงาน
ไมระบุจํานวน

ตองฝกงานกอนที่จะรับงาน 

รับ-สงงานดวยตนเอง

กลุมตัดเย็บเสื้อผาโพประจักษ (นางทองหยิบ ศิริบุญคุณ) 167/1 ม.4 ต.โพประจักษ อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี 16140 0892066476 ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป จ.สิงหบุรีและจังหวัดใกลเคียง ชิ้นละ 3-7 บาท ขึ้นอยูกับ

ชิ้นงาน
ไมระบุจํานวน

ตองฝกงานกอนที่จะรับงาน 

รับ-สงงานดวยตนเอง

กลุมพรมเช็ดเทาบานการอง (นางบุญชู ฉ่ําทอง) 10 ม.3 หวยขัน อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี 16110 0867917938 พรมเช็ดเทาจากเศษผาเสน จ.สิงหบุรีและจังหวัดใกลเคียง เลือกผา, ผูกผาผืนละ 2 บาท 

ทอทั้งผืน 12 บาท
ไมระบุจํานวน

ตองฝกงานกอนที่จะรับงาน 

รับ-สงงานดวยตนเอง

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานแมลา (นางสาวอุบล ทองนวม) 3 ม.2 ต.แมลา อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี 16130 036587136 ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป จ.สิงหบุรีและจังหวัดใกลเคียง ชิ้นละ 10-12 บาท ขึ้นอยูกับ

ชิ้นงาน
ไมระบุจํานวน

ตองฝกงานกอนที่จะรับงาน 

รับ-สงงานดวยตนเอง

กลุมอุปกรณดอกไมจันทรบานจักรสีห (นางสาวจัน

สุธานันท สารวัน)

82 ม.5 ต.จักรสีห อ.เมืองสิงหบุรี จ.สิงหบุรี 16000 0971516856 ดอกไมประดิษฐ/ดอกไมจันทน จังหวัดสิงหบุรี
ดอกละ 1 บาท (ขึ้นอยูกับ

ชิ้นงาน)
ไมระบุจํานวน

ตองฝกงานกอนที่จะรับงาน

อยางนอย 3 วัน รับ-สงงาน

ดวยตนเอง

18 อางทอง ไมมีผูประสงค

19 ฉะเชิงเทรา

20 ชลบุรี

21 ระยอง ไมมีผูประสงค

22 จันทบุรี

23 ตราด

บริษัท สยามนิตติ้ง โปรดักส จํากัด 175 ม.5 ต.ทาตูม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ผลิตเครื่องแตงกายสตรี โบว 

ผาคาดผม

จังหวัดใกลเคียง
ตามตกลง ตามตกลง รับ-สงงานดวยตัวเอง

บริษัท ฮาวายไทยเฟอรนิเจอร จํากัด 92/1 ม.10 ต.กบินทร อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี ผลิตเฟอรนิเจอร จังหวัดใกลเคียง ตามตกลง ตามตกลง รับ-สงงานดวยตัวเอง

17

24
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13 ปทุมธานี

สระบุรี

สิงหบุรี

ปราจีนบุรี



ลําดับที่ หนวยงาน ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ ที่อยู เบอรโทรศัพท ประเภทงานที่สง พื้นที่ที่สามารถสงงาน คาตอบแทน ปริมาณงานที่ตองการสง เงื่อนไขการจาง หมายเหตุ

กลุมแปรรูปเสนกกตําบลบางพลวง 49 ม.1 ต.บางพลวง อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี ผลิตภัณฑจากเสนกก ในพื้นที่ปราจีนบุรี ตามตกลง ตามตกลง รับ-สงงานดวยตัวเอง

นายสุรินทร ศักดิ์ทอง 137 ม.10 ต.เขาเพิ่ม อ.บานนา จ.นครนายก 08861367113 ทอพรมอเนกประสงค จ.นครนายกและจังหวัด

ใกลเคียง
12.50-13 บาท/ผืน ไมจํากัด

รับ-สงงานดวยตนเอง หรือให

ไปรับรับ-สงได

กลุมดอกไมเทียนหอมหมู 4 บานเขาพระ (นางอรุณ มีนา) 41 ม.4 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 0894080727 ดอกไมเทียนหอม จ.นครนายก ดอกเล็ก 0.80 บาท ดอกใหญ

 1 บาท

200-500 ชิ้น/ครั้ง หรือตาม

จํานวนการสั่งซื้อ
รับ-สงงานดวยตนเอง

นางทรงสุรัตน นาคอุไร 39/23 ม.7 ต.คลองใหญ อ.องครักษ จ.นครนายก 0816338767 ดอกไมประดิษฐญี่ปุน จ.นครนายกและจังหวัด

ใกลเคียง
8-10 บาท/ชิ้น หรือขึ้นอยูกับ

ขนาดดอกไม

100-200 ชิ้น/ครั้ง หรือตาม

จํานวนการสั่งซื้อ

รับ-สงงานดวยตนเอง หรือให

ไปรับรับ-สงได

บริษัท ยูแม็ค เทรดดิ้ง จํากัด สาขานครนายก 271 ม.3 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 0627744637 เย็บผาตอทําความสะอาด จ.นครนายกและจังหวัด

ใกลเคียง 5-15 บาท/กิโลกรัม
20-40 กิโลกรัม/สัปดาห ถามี

ความชํานาญสามารถเพิ่มได

รวมกลุม 4 คน มีการจัดรับ-

สงให ถามารับดวยตนเอง 

ตองวางมัดจําคาผา

ตองมีจักรเย็บผา

26 สมุทรปราการ

กลุมเฟอรนิเจอรหวายเทียมบานคลองติม (สมาชิก 8 คน) ม.1 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแกว เฟอรนิเจอรหวายเทียม

กลุมเฟอรนิเจอรหวายเทียมบานคลองติม 2 (สมาชิก 5 

คน)

164 ม.1 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแกว 0877614158 เฟอรนิเจอรหวายเทียม

นางวันนิดา พรมสุวรรณ 245 บานปากทางคลองไผ ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.บานไผ อ.

สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

0985851887 เย็บกระเปา, กางเกงขาสั้น, 

เสื้อกราวด

พื้นที่ใกลเคียงกับอ.สีคิ้ว
ตามชิ้นงาน - ตกลงกับนายจาง

นางสมพร ประหยัด 42/92 ถ.รวมเริงไชย คายสุรนารี ต.หนองไผลอม อ.เมือง

 จ.นครราชสีมา

0818780594 เครื่องแบบราชการทหาร อ.เมืองนครราชสีมา กางเกง 100 บาท, เสื้อ 120 

บาท
- ตกลงกับนายจาง

นางฉวี ขาวพิมาย 17 ม.7 ต.กระเบื้องใหญ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 0933299317 เย็บกระเปา อ.โนนสูง, อ.พิมาย ตามชิ้นงาน - ตกลงกับนายจาง

บริษัท แอดเดอรานสไทย จํากัด 122 ม.9 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย 31000 0446190002, 

0817907435

ถักวิกผม จ.บุรีรัมยและจังหวัดใกลเคียง

ชิ้นงานถักวิกผม 300-1200 

บาท (ขึ้นอยูกับขนาด), คาจาง

งานโอนเขาบัญชีทุกสิ้นเดือน 4-6 ชิ้น บริษัทมีรถรับ-สงงานถึงพื้นที่

นายถวิล สุขยอด 105/2 บานบุ ม.17 ต.จระเขมาก อ.ประโคนชัย จ.

บุรีรัมย 31140

0898243781 เย็บผาปดจมูก จ.บุรีรัมย

โหลละ 5 บาท 500 อัน นายจางรับ-สงงานให

บริษัท นารายณอินเตอรเทรด จํากัด (ศูนยซีเบิรด) 130 ม.13 ต.โคกกลาง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย 31130 044661572, 

0621757593

ตัดเย็บโบวติดหูกระเปา จ.บุรีรัมย ชิ้นละ 2.5 บาท/ชิ้น, เย็บ

ชิ้นสวนโบวติดหูกระเปา 

(ขึ้นอยูกับชิ้นงาน) 500 ชิ้น

รับ-สงงานจากนายจางเอง

โดยตรง

นางวงศกร ปงใจ 219 ม.12 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 50350 0935077764 เย็บรองเทานักเรียน จ.บุรีรัมย เย็บรองเทา คูละ 5 บาท 

(ขึ้นอยูกับชิ้นงาน) 500 คู นายจางรับ-สงงานให

บริษัท เคลฟเวอร ยูนิฟอรม จํากัด 38-40 ซ.รมเกลา แขวงคลองสาม เขตลาดกระบัง กทม. 

10520

0924282445 เย็บชุดฟอรมโรงงาน จ.บุรีรัมย เย็บเสื้อ ตัวละ 50-100 บาท/

ตัว, ชุดหมี ตัวละ 300 บาท/

ตัว (ขึ้นอยูกับชิ้นงาน) 400 ตัว นายจางรับ-สงงานให

บริษัท นารายณอินเตอรเทรด จํากัด (สาขาละลวด) 139 ม.1 ต.ละลวด อ.ชํานิ จ.บุรีรัมย 31130 044661572, 

0621757593

เย็บกระเปาใบเล็กติดหูกระเปา จ.บุรีรัมย ชิ้นละ 4 บาท/ชิ้น (ขึ้นอยูกับ

ชิ้นงาน) 300 ชิ้น

รับ-สงงานจากนายจางเอง

โดยตรง

กลุมวิสาหกิจชุมชน (นายจํารัส เปนะนาม) 61 ม.1 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย 31140 0833783713, 

0587673391

ผลิตหัตถกรรมจากไมตางๆ จ.บุรีรัมย ชิ้นละ 4-45 บาท/ชิ้น (ขึ้นอยู

กับชิ้นงาน) 300 ชิ้น

รับ-สงงานจากนายจางเอง

โดยตรง

บริษัท ฟลายนาว แอท บางกอก จํากัด 979 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 026581171 เย็บเสื้อผาสําเร็จรูป จ.บุรีรัมย ชิ้นละ 40-80 บาท/ชิ้น, เย็บ

เสื้อผาสําเร็จรูป (ขึ้นอยูกับ

ชิ้นงาน) 500 ชิ้น สงงานทางรถไฟ

30 สุรินทร

29

25

27

28

นครนายก

สระแกว

นครราชสีมา

บุรีรัมย



ลําดับที่ หนวยงาน ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ ที่อยู เบอรโทรศัพท ประเภทงานที่สง พื้นที่ที่สามารถสงงาน คาตอบแทน ปริมาณงานที่ตองการสง เงื่อนไขการจาง หมายเหตุ

กลุมเย็บถุงมือ ผาปดจมูก (นางสาวนิศารัตน เขียวออน) 121/1 ม.4 ต.ทาม อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ 0872560009 เย็บถุงมือ ผาปดจมูก จ.ศรีสะเกษ โหลละ 40 บาท (12คู) ขึ้นอยู

กับชิ้นงาน
10 โหล/เดือน ขึ้นไป รับ-สง ดวยตนเอง

กลุมเย็บถุงมือ ผาปดจมูก (นางสาวบุรินทร เงาศรี) 303 ม.8 ต.ทาม อ.กันทรารมย จ.ศรีสะเกษ 0895814471 เย็บถุงมือ ผาปดจมูก จ.ศรีสะเกษ โหลละ 40 บาท (12คู) ขึ้นอยู

กับชิ้นงาน
10 โหล/เดือน ขึ้นไป รับ-สง ดวยตนเอง

รานชัยศิริ 1006-7 ถนนขุขันธ ต.เมือง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะ

เกษ 33000

045660111 เสื้อนักเรียน เสื้อเด็กอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ตั้งแตตัวละ 15-20 บาท/ชิ้น (

 ขึ้นอยูกับชิ้นงาน)
1000 ตัว/เดือน ขึ้นไป รับ-สง ดวยตนเอง

บริษัท กิจเจริญการเมนท (1993) จํากัด 64 ม.6 ต.โพนขา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 045611111 เสื้อนักเรียน จ.ศรีสะเกษ ตั้งแตตัวละ 15-20 บาท/ชิ้น (

 ขึ้นอยูกับชิ้นงาน)
1000 ตัว/เดือน ขึ้นไป รับ-สง ดวยตนเอง

32 อุบลราชธานี

รานปอบอาย สปอรต 69/16 ก ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 0818161929 เสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อคอปก 

เสื้อแจคเก็ต

ภายในจังหวัดชัยภูมิ
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 20000 ชิ้น/เดือน ขึ้นไป รับ-สง ดวยตนเอง

รานติมอรททอเงิน 1 ม.9 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 0918298984 เสื้อคอกลม คอวี คอปก ภายในจังหวัดชัยภูมิ 2.50 บาท/ชิ้น 500 ชิ้น/เดือน

รานโพธิ์ทองเสื้อยืด 81 ม.21 ต.ลุมลําชี อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ 0983505913 เสื้อยืด ภายในจังหวัดชัยภูมิ 2.50 บาท/ชิ้น 500 ชิ้น/เดือน

รานเลิศทรัพย 1152 ม.21 ต.ลุมลําชี อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ 0986296838 เสื้อยืด ภายในจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 3000 ชิ้น/เดือน

กลุมผาฝายยอมสีธรรมชาติบานหนองแคน 311 ม.8 ต.กุดขุม อ.กุดขุม จ.ยโสธร 0848319955 พวงกุญแจจากหนังเทียม จ.ยโสธรและจังหวัดใกลเคียง 10 บาท/ชิ้น 1600 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตัวเอง

นายขจรศักดิ์ อุทรักษ 45 ม.2 ต.กําแมด อ.กุดขุม จ.ยโสธร 0857749103 ประกอบกางเกง จ.ยโสธรและจังหวัดใกลเคียง 30 บาท/ชิ้น 1000 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตัวเอง

รานสบายมารเก็ตติ้ง 3 ม.1 ต.ทุงแต อ.เมือง จ.ยโสธร 0818759530 ผลิตภัณฑเสนใยพลาสติก จ.ยโสธรและจังหวัดใกลเคียง 100-300 บาท/ชิ้น 500 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตัวเอง

รานอุดมสปอรต 1/65 ถ.แจงสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 0812668562 เย็บประกอบชุดกีฬา จ.ยโสธรและจังหวัดใกลเคียง 30-50 บาท/ชิ้น 1500 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตัวเอง

นางสุริยัน พระสุนิน 143 ม.2 ต.คําพระ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 0896683973 เย็บกระเปาผา อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 10000 ชิ้น/เดือน รับงานดวยตัวเอง

นางอินทิรา ธารารมณ 36 ม.2 ต.คําพระ อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 0892802099 เย็บกระเปาผา จ.อํานาจเจริญ ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 2000 ชิ้น/เดือน รับงานดวยตัวเอง

บ.เวิลด ฟอรเรสท (ประเทศไทย) จก. 152/1 ม.6 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 042249324, 

0879478233

หัตถกรรม จ.อุดรธานีและจังหวัดใกลเคียง
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน

10000 ชิ้น/เดือน ขึ้นไป

ตองมีสมาชิก กลุม 20 คนขึ้น

ไป จึงจะสงจางงาน

บ.สังคมเพื่อสุขภาพ (รานเลมอน ฟารม แจงวัฒนะ) 104/34 ม.1 ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 

หทม. 10210

แปรรูปเกษตร จ.อุดรธานี ขึ้นอยูกับชิ้นงาน (หอละ 

10-14 บาท) 200 หอ/สัปดาห ตามสัญญาที่ตกลงกับบริษัท

บ.เซ็นทรัล ฟูด รีเทล อุดรธานี จํากัด (สาขาเซ็นทรัล) 277/2 ถ.ประจักษ ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 

41000

แปรรูปเกษตร จ.อุดรธานี
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน

650 หอ/เดือน ตามสัญญาที่ตกลงกับบริษัท

ราน ส.บูรพาหีบศพ 14/3 สี่แยกชลประทาน ถ.วัฒนานุวงศ ต.หมากแขง อ.

เมือง จ.อุดรธานี

ดอกไมจันทน จ.อุดรธานีและจังหวัดใกลเคียง
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน ขึ้นอยูกับชิ้นงาน

ประดิษฐดอกไมจันทรตาม

แบบที่กําหนด

นางสงวน สมบูรณ 25 ม.4 ต.สุมเสา อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 0813698864 เย็บเสื้อผา จ.อุดรธานี ขึ้นอยูกับชิ้นงาน (ตัวละ 

60-70 บาท)
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน

รับ-สงงานดวยตนเอง

บริษัท นารายณอินเตอรเทรด จก. (คุณเกรียงศักดิ์ พานิช) 2 ม.13 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแกน 0823202321 เย็บโบวติดกระเปาแฟชั่น, ทํา

สายกระเปาแฟชั่น, เย็บ

กระเปาแฟชั่น

พื้นที่ จ.ขอนแกน
ขึ้นอยูกับความยากงายของ

ชิ้นงาน โดยประมาณ 3 บาท/

ชิ้น

500-1000 ชิ้น/อาทิตย 

(ขึ้นอยูกับผูรับงาน)

รายเดี่ยวสามารถรับ-สงงานได

, รายกลุม บริษัทรับ-สงงานให

, สามารถเย็บจักร

อุตสาหกรรมได

บจ. แอคมี การเมนท (คุณนงนุช วีรพัฒนพรรณ) 47/9 ม.5 ถ.เอี่ยมไพบูลย ต.บานไผ 043275237 อะไหลชิ้นงาน เชน คอเสื้อ 

แขน กระเปา

อ.บานไผ จ.ขอนแกน หรือ

พื้นที่รัศมีไกลไมเกิน 30 

กิโลเมตร
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน ตามตกลงกับนายจาง

แลวแตชิ้นงาน รายละเอียด

ติดตอผูวาจาง

สหกรณไมกวาดพังทุย (คุณมิ่งขวัญ ทาปลัด) 169 ม.10 บานพังทุย ต.พังทุย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน 0858962415 ทําไมกวาดดอกหญาและไม

กวาดทางมะพราว

พื้นที่ จ.ขอนแกน

ขึ้นอยูกับชิ้นงาน ขึ้นอยูกับกําลังของผูรับงาน

สามารถรับวัสดุ-สงงาน ให

ผูวาจางได ตองเปนกลุมที่

มั่นคง ถาเปนกลุมใหญมีการ

สอนฝกปฏิบัติ กอนสงชิ้นงาน

บจ.บุษบงการเมนท (คุณภารดร วงษา) 58/98 ม.4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 043338376 ผลิต ตัด เย็บ เสื้อผาโปโล จ.ขอนแกน
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน ตามตกลงกับนายจาง

สามารถขึ้นรูปเสื้อโปโลได, มี

จักรอุตสาหกรรม

36

37

31

33

34

35

ยโสธร

อํานาจเจริญ

อุดรธานี

ขอนแกน

ชัยภูมิ

ศรีสะเกษ



ลําดับที่ หนวยงาน ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ ที่อยู เบอรโทรศัพท ประเภทงานที่สง พื้นที่ที่สามารถสงงาน คาตอบแทน ปริมาณงานที่ตองการสง เงื่อนไขการจาง หมายเหตุ

บริษัท ขอนแกนแหอวน จํากัด 115 ม.17 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 043221880 ซอมอวน ปะอวน รอยหู ผูรับงานกลุมใหญบริษัทสง

งานไดทุกที่ตามความ

เหมาะสมของผลงานและ

ระยะทาง

ขึ้นอยูกับชิ้นงาน
ไมจํากัดตามปริมาณ งานใน

แคละชวง

มีผูนํากลุม สามารถรับ-สงงาน

ได เปนกลุมที่มีสมาชิกไมนอย

กวา 5 คน

ราน A & MAY Shop (คุณอรพิน สําราญเรียบ) 53 ม.3 ถ.โพธิสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 0898408339 พันกอไหมพรม สารตะกรา

พลาสติก

พื้นที่ จ.ขอนแกน
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน ตามตกลงกับนายจาง

นายจางมีรถรับ-สงชิ้นงาน 

รายเดี่ยวและรายกลุม

รานอารยา (คุณพรทิพธ บุญทัน) 456/307 บานพฤกษาบานกอก ต.บานเปด อ.เมือง จ.

ขอนแกน

0894221642 ผลิต ตัด เย็บ เสื้อผา ไมเกินรัศมี 50 กม.

ขึ้นอยูกับชิ้นงาน ตามตกลงกับนายจาง

มีพื้นฐานในการเย็บจักร

อุตสาหกรรม จางแบบรายตัว

และรายชิ้นงาน

38 มหาสารคาม ไมมีผูประสงค

นางพงไพร เลิศอภินัย 115 ม.4 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.รอยเอ็ด 0908580199 ทําอวน อ.เมืองรอยเอ็ด อ.เมืองสรวง 

อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด 4.50 บาท/ชิ้น 200-300 ชิ้น/เดือน
รับ-สงงานดวยตนเอง

หจก.วารุณีการเมน 291 ม.6 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 043511771 ตัดเย็บเสื้อผา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 1000 ชิ้น/เดือน

รานนิโรจนคาผา (นางประเปรียว ภูกฐิน) 162 ม.2 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 46120 0812608167 ตัดเย็บเสื้อปา, ที่นอน จังหวัดใกลเคียง ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 5000 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

รานสุรพลคาผา (นางสาคร ภูกะฐิน) 7 ม.6 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 46120 0862253393 ตัดเย็บเสื้อปา, ที่นอน จังหวัดใกลเคียง ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 3000 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

กลุมตัดเย็บเสื้อผาพื้นเมือง (นางลํา ทานะขันธ) 11 ม.10 ต.เรณูใต อ.เรณูนคร จ.นครพนม 46170 0935565953 เสื้อผาสําเร็จรูป จ.นครพนม ขึ้นอยูกับชิ้นงาน ไมจํากัด รับ-สงงานดวยตนเอง

กลุมเย็บผาบานโนนอานามัย, กลุมเย็บตุกตาผาเช็ดมือ, 

ตัดเย็บเสื้อผาพื้นเมือง (นางมณี บัวชุม)

90/2 ม.14 ต.รามราช อ.ทาอุเทน จ.นครพนม 48120 0909194715 เสื้อผาสําเร็จรูป, ตุกตาผาเช็ด

มือ

จ.นครพนม
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน

ไมจํากัด
รับ-สงงานดวยตนเอง

กลุมรับทําเครื่องใชเฟอรนิเจอร (นางจินตนา นาจี) 115 ม.10 ต.นาหนวด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 0902735855 เฟอรนิเจอร จ.นครพนม ขึ้นอยูกับชิ้นงาน ไมจํากัด รับ-สงงานดวยตนเอง

รับทําริบบิ้นพวงมาลัย (รายบุคคล 2 ราย) นางกมลนิต 

นาจี

331 ม.8 ต.ขามเฒา อ.เมือง จ.นครพนม 48000 0966792506 ริบบิ้นพวงมาลัย จ.นครพนม
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน

ไมจํากัด
รับ-สงงานดวยตนเอง

กลุมจักสานชะลอม (นางรัชราพร รัชโน) 208 ม.5 ต.พระกลางทุง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110 0903396077 จักสานชะลอม จ.นครพนม ขึ้นอยูกับชิ้นงาน ไมจํากัด รับ-สงงานดวยตนเอง

บริษัท ภูพานการเมนท จํากัด 37 ซอยมหาเศรษฐี ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

สกลนคร จ.สกลนคร

042731012 ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป จังหวัดสกลนคร
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 10000 ชิ้น/เดือน ขึ้นไป มีตัวแทนจัดสงชิ้นงาน

บริษัท ลาวัลย การเมนท 434 ม.8 ถนนสกลนคร-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง

สกลนคร จ.สกลนคร

0944916666 ตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป จังหวัดสกลนครและจังหวัด

นครพนม
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 10000 ชิ้น/เดือน ขึ้นไป มีตัวแทนจัดสงชิ้นงาน

43 หนองคาย

44 เลย

บริษัท จ.เจริญศิริสุนทร จํากัด (นายวิศิษฐ เจริญศิริบุญ) 32 ซ.เสรีไทย 48 ถ.เสรีไทย คันนายาว กทม. กระโปรงเด็กและชุดเด็ก จังหวัดมุกดาหาร ตัวละ 5 บาท ไมระบุ เย็บใหเปนตัว

หจก.บรรจงศิลป พรีเมี่ยม (คุณจีรวรรณ เบญจางจารุ) 53 ถ.ลาดหญา คลองสาน กทม. 024391011 กระเปาผาของชํารวย มุกดาหาร, กทม., 

มหาสารคาม, รอยเอ็ด และ

ศรีสะเกษ
ใบละไมเกิน 10 บาท ไมระบุ รับ-สงงานดวยตนเอง

บริษัท บีทีจี การเมนต จํากัด (คุณธีระเมศร พิริยาเรือง

โชติ)

ถ.ขยางกูร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0818516111 เย็บกางเกงโนขาย จังหวัดมุกดาหาร
ไมระบุ ไมระบุ

โพงขาตัวละ 5 บาท   ใสยาง

เอวโหลละ 3 บาท

บริษัท นารายณอินเตอรเทรด จก. 220/4 ม.4 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 025022000 เย็บกระเปาผา จังหวัดมุกดาหาร
ใบละ 17 บาท ไมระบุ

ประกอบชิ้นสวนของกระเปา

ใหไดเปนใบ

ผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียนเซนตโยเซฟมุกดาหาร 72 ถ.ขยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 042612835 เย็บเสื้อ กระโปรง กางเกง 

นักเรียน

จังหวัดมุกดาหาร
ขึ้นอยูกับขนาดนักเรียน ไมระบุ

ประกอบชิ้นสวนของผาให

เปนตัว

น.ส.กนกวรรณ โชคสวัสดิ์นุกูล 610/1 ถ.ประคองพันธ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 0872382922 เย็บเสื้อฮาวาย เสื้อสงกรานต จังหวัดมุกดาหาร
ตัวละ 5-6 บาท ไมระบุ

ประกอบชิ้นสวนของเสื้อให

เปนตัว มารับงานและมาสงเอง

46 หนองบัวลําภู นางลําดวน สุปญญา 14 ม.11 บานโคกเจริญ ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.

หนองบัวลําภู

0616086511 ตัดเย็บ จ.หนองบัวลําภูและจังหวัด

ใกลเคียง
ตั้งแต 27 บาท ตอ 1 ชิ้นงาน 700-1500 ชิ้น/เดือน รับ-สงเอง กระจายงานใหเอง

47 เชียงใหม

42

45

39

40

41

รอยเอ็ด

กาฬสินธุ

นครพนม

สกลนคร

มุกดาหาร



ลําดับที่ หนวยงาน ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ ที่อยู เบอรโทรศัพท ประเภทงานที่สง พื้นที่ที่สามารถสงงาน คาตอบแทน ปริมาณงานที่ตองการสง เงื่อนไขการจาง หมายเหตุ

48 แมฮองสอน ไมมีผูประสงค

จิคพรรณ ปนตา 127/1 ม.8 ต.บานกลาง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 0971480147 เย็บกระดุมเสื้อจีน จ.เชียงใหมและจ.ลําพูน กระดุมชิ้นละ 25 สตางค ตองผานการทดสอบฝมือ

ทัดมาลา 129/10 ม.1 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชียงใหม 0852424205 ทําเครื่องประดับ จ.เชียงใหมและจ.ลําพูน ขึ้นอยูกับชิ้นงาน ตองผานการฝกงานกับทางราน

รานลูกปด (นางเมสิณี เทพดา) 32/2 ถ.ชวงเมรุ ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 0898359944 รอยลูกปด จ.เชียงใหมและจ.ลําพูน ขึ้นอยูกับชิ้นงาน

รานสมพิศ ทําหมวก (นางสาวสมพิศ ปนตาทอง) 175 ม.7 ต.บานแปน อ.เมือง จ.ลําพูน 0894326531 หมวกสาน จ.ลําพูน ขึ้นอยูกับชิ้นงาน

หจก.กรุณา นานาภัณฑ (นางกรุณา แสงตัน) 1/15 ม.4 ต.บานกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน 0819600972 เย็บเสื้อผา จ.ลําพูน ขึ้นอยูกับชิ้นงาน

กลุมเพื่อนเพื่อเพื่อน (นางอนงค สุภารัตน) 7/1 ม.17 ต.มะเขือแจ อ.เมือง จ.ลําพูน 0815948799 ชิ้นสวนงานเสื้อและกางเกง จ.ลําพูนและจังหวัดใกลเคียง ขึ้นอยูกับชิ้นงาน ตองไดรับการฝกสอนงานกอน

สุพจน ยุพา แกะสลัก (นายสุพจน ศรีมูล) 76 ม.10 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลําพูน 0819522137 แกะสลักไมฉําฉา อ.เมืองลําพูน จ.ลําพูน ขึ้นอยูกับชิ้นงาน

50 ลําปาง

นางชุติมนทณ นันตา 71/1 บานสบู ต.เหมืองหมอ อ.เมืองแพร จ.แพร 0894316319 ผาคลุมเตียง, ผาหม, ปลอก

หมอน, ปลอกหมอนอิง, ผาปู

โตะ

ทั่วประเทศ

ขึ้นอยูกับชิ้นงาน

ขึ้นอยูกับ Order รับ-สงงานดวยตนเอง

นางลําพึง พิชัยเจตวีร 31 ม.11 ต.หัวฟาย อ.สูงเมน จ.แพร 0810232614 ของที่ระลึก, ของชํารวย, ของ

ฝาก, กระเปาผา, กระเปาผา

ดนมือ

ทั่วประเทศ

ขึ้นอยูกับชิ้นงาน

ขึ้นอยูกับ Order รับ-สงงานดวยตนเอง

52 นาน รานน้ําใจสปอรต 336 ม.4 ถ.นาน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมืองนาน จ.นาน

 55000

0808796369 งานตัดเย็บ (เสื้อผา,กระเปา) จ.นาน

3-60 บาท/ชิ้นงาน 10000 ชิ้น/เดือน

ตองผานการทดสอบฝมือการ

เย็บจากทางรานกอนจายงาน

ใหผูรับงาน

รานผากองหลวง (นายสิริวัฑน เธียรปญญา) 423/5 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 0818833044 ปกผาลายกองหลวง จ.เชียงราย
200 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยูกับ

ชิ้นงาน)
ขึ้นอยูกับ Order

กอนรับงานตองสงผลงานมา

ใหตรวจสอบความประณีตกอน

นางพิกุล จิตมะโนวรรณ 81 ม.12 ต.ปาตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 0850320719 ทําโคมแขวน จ.เชียงราย
15 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยูกับ

ลักษณะงาน)
ขึ้นอยูกับ Order

กอนรับงานตองสงผลงานมา

ใหตรวจสอบความประณีตกอน

กลุมตัดเย็บผาบานแมออ 13 ม.8 ต.แมออ อ.พาน จ.เชียงราย 0857068695 ตัดเย็บเสื้อผา จ.เชียงราย 25 บาท ขึ้นไป/ ลักษณะ

ชิ้นงาน
ขึ้นอยูกับ Order มีประสบการณ

นางกานตมณ เจียงเพ็ชร 58/9 ม.12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 0815680080 งานทํามือจากลูกปดไม จ.เชียงราย 13 บาท ขึ้นไป/ ลักษณะ

ชิ้นงาน
ขึ้นอยูกับ Order

สงผลงานหรือผลิตภัณฑให

ดูกอนจึงจะพิจารณา

รานกระเปาผามันตราเม (นางจันทะนา ภูสุนทร) 139/1-2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 0882523759 กระเปาผา, งานตกแตงเสื้อผา จ.เชียงราย
50-600 บาท/ชิ้น (ขึ้นอยูกับ

ลักษณะงาน)
1500 ชิ้น/เดือนขึ้นไป

กอนรับงานตองสงผลงานมา

ใหตรวจสอบความประณีตกอน

นางสาวนิธี สุธรรมรักษ 109 ม.2 ต.แมไร อ.แมจัน จ.เชียงราย ปกผาและแปรรูปผาปก จ.เชียงราย 15 บาท ขึ้นไป/ชิ้น (ขึ้นอยูกับ

ลักษณะงาน)
50 ชิ้นขึ้นไป/เดือน

ราคาขึ้นอยูกับชิ้นงานและ

ลายที่สงใหผูรับงาน

รานอรุณสปอรต 196/13 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เย็บเสื้อ จ.เชียงราย 100 บาท ขึ้นไป/ชิ้น 100 ชิ้นขึ้นไป/เดือน จํานวนชิ้นขึ้นอยูกับ Order

โสพิทผาฝาย (นางโสพิท คําศรีทิพย) 17 ม.7 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ตกแตงผาดวยโครเชต จ.เชียงราย ขนาด 1.2*1.5 ชิ้นละ 500 

บาท, ขนาดกลาง 40 บาทขึ้น

ไป/ชิ้น

ขึ้นอยูกับ Order ราคาขึ้นอยูกับลายและขนาด

กลุมถักทอบานหนองออ 210 ม.11 ต.ปาซาง อ.แมจัน จ.เชียงราย 0871908408 ผลิตภัณฑถักโครเชต จ.เชียงราย
15 บาท ขึ้นไป/ชิ้น (ขึ้นอยูกับ

ลักษณะงาน)
ขึ้นอยูกับ Order

กอนรับงานตองสงผลงานมา

ใหตรวจสอบความประณีตกอน

54 อุตรดิตถ ไมมีผูประสงค

55 พะเยา
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53 เชียงราย

ลําพูน

แพร



ลําดับที่ หนวยงาน ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ ที่อยู เบอรโทรศัพท ประเภทงานที่สง พื้นที่ที่สามารถสงงาน คาตอบแทน ปริมาณงานที่ตองการสง เงื่อนไขการจาง หมายเหตุ

กลุมตัดเย็บผา หัวรอ กรุป (นายอั๊ด สิงหกรณ) 116 ม.4 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 0818866773 เย็บกระเปา, เสื้อผาชุดนักเรียน จ.สุโขทัยและจังหวัดใกลเคียง
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 100 ชิ้น/เดือน ขึ้นไป ตามที่ตกลงกัน

รานไทยแฮนดเมด (นายกลยุทธ ศรีโยธ)ี 229/1 ม.11 บานโนนจันทร ต.นครไทย อ.นครไทย จ.

พิษณุโลก 65120

0813384498 จักสานกระเปาจากผักตบชวา จ.พิษณุโลก 30-60 บาท/กระเปา (ขึ้นอยู

กับขนาดกระเปา)
100 ชิ้น/เดือน ขึ้นไป ตามที่ตกลงกัน

นางสาวณัฐลดาภรณ โพธิ์สะวัง 202/8 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

 65000

0873118881 สบูน้ํามันมะพราว, น้ํามัน

มะพราวสกัดเย็น, โลชั่น

น้ํามันมะพราว

จ.พิษณุโลก

ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 100 ชิ้น/เดือน ขึ้นไป ตามที่ตกลงกัน

นายสาโรช สงวนสิน 211, 213 ซอยทาวสุระ 1 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา

 จ.นครราชสีมา

0817903965 ชุดนักเรียน จ.พิษณุโลกและจังหวัด

ใกลเคียง
80-90 บาท/ชุดนักเรียน 200-500 ชุด/เดือน ตามที่ตกลงกัน

กลุมศิลปศิริดินไทย (นางสาวสุมาลี ธีระกุลพิศุทธิ)์ 88/203 ม.7 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

65000

0810482020 การปนประดิษฐดินไทย 

ดอกบัว สรอยคอ กิ๊บ ตางหู 

ที่หอยมือถือ

จ.พิษณุโลก
2-30 บาท/ชิ้นงาน (ขึ้นอยูกับ

ชิ้นงานและขนาด)
100-500 ชิ้น/เดือน ตามที่ตกลงกัน

นางไพริน อินทรค่ํา 113 ม.5 ต.ศรีภิรมย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150 0860616578 ทําไมกวาดดอกหญาและจัก

สานหมวกจากเสนพลาสติก

จ.พิษณุโลก ไมกวาด 45 บาท/อัน, จักสาน

เปยร 30 บาท/13 เมตร
100 ชิ้น/เดือน ขึ้นไป ตามที่ตกลงกัน

นางบุญศักดิ์ มาขํา 31 ม.7 ต.บางกระทุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก 95110 0814931897 แปรรูปกลวย จ.พิษณุโลก 40 บาท/กิโลกรัม 100 กิโลกรัม/เดือน ตามที่ตกลงกัน

นางพรรณี สวาสุ 120 ม.3 ต.บางกระทุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก 95110 0988245784 แปรรูปกลวย (ปลอกกลวย 

แพ็คกลวย)

จ.พิษณุโลก
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 100 กิโลกรัม/เดือน ตามที่ตกลงกัน

นางละเอียด สิงหลักษณ 137 ม.3 ต.บางกระทุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก 95110 0816041237 แปรรูปกลวย (ปลอกกลวย 

แพ็คกลวย)

จ.พิษณุโลก
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 100 กิโลกรัม/เดือน ตามที่ตกลงกัน

นางลําพา ทาดี 70/3 ม.7 ต.บานดาน อ.บานดานลานหอย จ.สุโขทัย 0894769810 เย็บเสื้อผาทุกชนิด จ.สุโขทัยและจังหวัดใกลเคียง ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 2000 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

นางสาววัฒชรี มีฤทธิ์ 681 ม.8 ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.สุโขทัย 0897817463 ถักไหมโครเชตรูปแบบตางๆ จ.สุโขทัย ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 1500 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

นายระนอง บําเพ็ญ 18/5 ม.6 ต.ปากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 0897033893 ดอกไมประดิษฐจากดินญี่ปุน จ.สุโขทัยและจังหวัดใกลเคียง ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 3000 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

บริษัท กวงไถสเปเซียรเปเปอร จก. 21/1 ม.13 ต.ปากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 055642034 พับถุงกระดาษสา จ.สุโขทัยและจังหวัดใกลเคียง ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 2000 ชิ้น/เดือน นายจางรับ-สงงาน

นางสมศรี นาคแยม 11/2 ม.5 ต.ราวตนจันทร อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 0819736146 ไมกวาดดอกหญา จ.สุโขทัยและจังหวัดใกลเคียง ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 10000 ดาม/เดือน นายจางรับ-สงงาน

นางศิรประภา อภิเดชมงคล 50/2 ม.3 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 0895847010 ถักทอวิกผมปลอม จ.สุโขทัยและจังหวัดใกลเคียง ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 300-400 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

58 ตาก

หจก.เอส.บ.ีการเมนท (นายศุภวัฒน ทองส)ี 250/5 ม.6 ต.สระแกว อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 0828873209 กางเกงวอรม จ.กําแพงเพชรและจังหวัด

ใกลเคียง
15-18 บาท/ชิ้น (ขึ้นอยูกับ

ชิ้นงาน)
2000 ตัว

รับ-สงงานดวยตัวเอง มีจักร

เปนของตัวเอง

นายตวงสิทธิ์ มลิวัลย 99/2 ม.3 ต.จันทิมา อ.ลานกระบือ จ.กําแพงเพชร 0819236298 เสื้อและกระโปรง จ.กําแพงเพชรและจังหวัด

ใกลเคียง
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 500 ชิ้น/เดือน

รับ-สงงานดวยตัวเอง มีจักร

เปนของตัวเอง

นางระเบียบ บุญแมะ 5 ม.20 บานคลองแตงโม ต.โกสัมภี อ.โกสัมภี จ.

กําแพงเพชร

0818867855 ชุดชั้นใน/เสื้อยกทรง จ.กําแพงเพชรและจังหวัด

ใกลเคียง
10-20 บาท/ชิ้น(ขึ้นอยูกับ

ชิ้นงาน)
500 ชิ้น/เดือน

รับ-สงงานดวยตัวเอง มีจักร

เปนของตัวเอง

นายณัฐวุฒิ ธรรมโลกา 57 ม.8 ต.บานสิงห อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 0896701352 ผาสําหรับทอพรมเช็ดเทา จ.อุทัยธานีและจังหวัดใกลเคียง ลายธรรมดา ผืนละ 13 บาท  

ลายไทย ผืนละ 25 บาท
2000 กิโลกรัม/เดือน

มีที่ทอพรมเช็ดเทาและ

สามารถทอพรมเช็ดเทาได

น.ส.อรัญญา เวียงวีรชาติ 2986 ถ.ประชาสงเคราะห แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง

 กทม.

0891225559 ชุดไทย ชุดแตงงาน ชุดนักรอง

 ชุกราตรี

จ.กรุงเทพฯและจังหวัด

ใกลเคียง
ชุดไทย ชุดละ 600 บาท  ชุด

แตงงาน ชุดละ 1000 บาท  

ชุดนักรอง ชุดละ 400 บาท  

ชุดราตรี ชุดละ 1000 บาท

200 ชุด/เดือน

สามารถปกเลื่อมชุดไทย ชุด

แตงงาน ชุดราตรี และชุด

นักรองได และสามารถมารับ-

สงงานไดดวยตนเอง

น.ส.ชอเพ็ชร ศรีวรรณา 32 ม.7 ต.หนองบมกลวย อ.บานไร จ.อุทัยธานี 0895474034 ผาโหล จ.อุทัยธานี
ตัวละ 5 บาท 1500 ตัว/เดือน

มีประสบการณในการเย็บ

เสื้อผาและมีจักรเย็บผา

น.ส.ไพเราะ วิริยาภรณประภาส 46 ม.5 ต.คลุกดู อ.ทัพพัน จ.อุทัยธานี 0882727872 ผาสําหรับเย็บเสื้อผาสําเร็จ จ.อุทัยธานี
ตัวละ 100 บาท 500 ตัว/เดือน

มีประสบการณในการเย็บ

เสื้อผาและมีจักรเย็บผา
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พิษณุโลก

สุโขทัย

กําแพงเพชร

อุทัยธานี



ลําดับที่ หนวยงาน ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ ที่อยู เบอรโทรศัพท ประเภทงานที่สง พื้นที่ที่สามารถสงงาน คาตอบแทน ปริมาณงานที่ตองการสง เงื่อนไขการจาง หมายเหตุ

นายประยูร ชมภูหอม 227/228 ม.6 ต.บานไร อ.บานไร จ.อุทัยธานี 0843757917 ผาทอ จ.อุทัยธานี
เมตรละ 100 บาท 200 เมตร/เดือน

มีประสบการณในการทอผา 

และมีที่ทอผา

ราน VLP (วีแอลพี) 108/12 ซ.เอกชัย56 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 0865152695 ผาโหล จ.กรุงเทพฯและจังหวัด

ใกลเคียง ตัวละ 30 บาท 2000 ตัว/เดือน

มีประสบการณในการเย็บ

เสื้อผาและสามารถมารับ-สง

สิ้นคาไดดวยตนเอง

บริษัท ที แอนด เค ออกโทเบอร (น.ส.เตือนใจ แกวมุกดา) 258/16 ซอย 12 ลาดพราว กทม. 10230 กางเกงแฟชั่น ทั่วประเทศ

ตามตกลง 5000 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

ราน นําแฟร 125 ม.6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค 60150 เสื้อ กางเกง ชุดสูท 

เครื่องแบบ สูทเจาบาว

จ.นครสวรรค ตามตกลง (ขึ้นอยูกับคุณภาพ

ของชิ้นงาน) 100 ชิ้น/เดือน

รับผูมีประสบการณการเย็บ

ผาที่มีประสบการณหลายป

นางนันทนา สิงหโตทอง 193 ม.3 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค 60240 เสื้อเชิ้ตเด็ก เสื้อคอกลม เสื้อ

ยืด กางเกงเด็ก

จ.นครสวรรค

ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแตละ

บุคคล ไมจํากัด

รับผูมีประสบการณหรือไมมี

ประสบการณระบสอนงานให

 มีที่พักให

รานกนกวรรณบูติค 306 ถนนโกสีย ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค ชุดนักเรียน จ.นครสวรรค

ตามตกลง ไมจํากัด

รับผูมีประสบการณดานการ

เย็บเสื้อสูง มีความชํานาญสูง 

เนื่องจากเปนงานเรงดวน

น.ส.ประมูล สงเคาะ 3 ม.3 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 0812836835 ผลิตกระเปาผักตบชวา ต.ตะพานหิน อ.บางมูลนาก 

จ.พิจิตร
กระเปาใบละ 15-30 บาท  

ถักเปยเมตรละ 1 บาท  ถัก

เกลียวเมตรละ 60 สตางค

รับงานตอเนื่อง รับ-สงงานดวยตนเอง

น.ส.เบญจรัตน เครือเมืองมล 49 ม.1 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 0824058709 ผลิตกระเปาผักตบชวา ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน 

ต.ทุงโพธิ์ อ.ตะพานหิน
กระเปาใบละ 15-30 บาท  

ถักเปยเมตรละ 1 บาท  ถัก

เกลียวเมตรละ 60 สตางค

รับงานตอเนื่อง รับ-สงงานดวยตนเอง

นางสายชล ศรีเดช 26/1 ม.5 ต.เนินบอ อ.สามงาม จ.พิจิตร ผลิตผาทอ ในเขตพื้นที่ ม.5 ต.เนินบอ อ.

สามงาม จ.พิจิตร
เมตรละ 100 บาท รับงานตอเนื่อง รับ-สงงานดวยตนเอง

นางกนกศรี คงกะพันธ 4/3 ม.4 ต.สายคําโห อ.เมือง จ.พิจิตร ทําโบวรัดผม เขตพื้นที่ ม.4 ต.สายคําโห อ.

เมือง จ.พิจิตร
รอยละ 15 บาท รับงานตอเนื่อง รับ-สงงานดวยตนเอง

นายประจวบ เต็งสุวรรณ 174 ม.1 ต.ไผทาโพ อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร ผลิตตลับพระ เขตพื้นที่ อ.โพธิ์ประทับชาง 

จ.พิจิตร
รอยละ 100-200 บาท รับงานตอเนื่อง รับ-สงงานดวยตนเอง

นางอรุณ พิทักษพงษ 127/4 ม.1 ต.ไผทาโพ อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร ผลิตตลับพระ เขตพื้นที่ อ.โพธิ์ประทับชาง 

จ.พิจิตร
รอยละ 100-200 บาท รับงานตอเนื่อง รับ-สงงานดวยตนเอง

นายพิษณุ อินทรประชา 89/3 ม.1 ต.ไผทาโพ อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร ผลิตตลับพระ เขตพื้นที่ อ.โพธิ์ประทับชาง 

จ.พิจิตร
รอยละ 100-200 บาท รับงานตอเนื่อง รับ-สงงานดวยตนเอง

นายนิคม พิญญกิจ 20 ม.7 ต.ไผรอบ อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร ผลิตตลับพระ เขตพื้นที่ อ.โพธิ์ประทับชาง 

จ.พิจิตร
รอยละ 100-200 บาท รับงานตอเนื่อง รับ-สงงานดวยตนเอง

นางสมพร จันทา 25 ม.1 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 0941917783 ผลิตดอกไมจันทร ม.1 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก

 จ.พิจิตร
รอยละ 30 บาท รับงานตอเนื่อง รับ-สงงานดวยตนเอง

ป.วัฒนกิจ ม.5 ต.เนินบอ อ.สามงาม จ.พิจิตร 0819940641 ผลิตกระดาษไหวเจา ภายในจังหวัดพิจิตร รอยละ 4-40 บาท รับงานตอเนื่อง รับ-สงงานโดยนายจาง

หจก.พริมา อาทิฟเชียล ฟลาวเวอร (น.ส.อัญชลี เสือดี) 0896443658, 

056724280-8

ประกอบชอดอกไม พื้นที่ใกลอ.เมือง เปนกลุมที่มีการรวมตัวกันไม

นอยกวา 10 คน และมี

หัวหนากลุมรับผิดชอบชิ้นงาน

ของโรงงานได

บริษัท ไอเดียเมคเกอรซัพพลาย จํากัด (นางปรภา รักษ

แดง)

0818862219, 

056736259

เย็บเสื้อผา, เสื้อโปโล อ.เมืองเพชรบูรณ มีฝมือในการเย็บผายืด, เสื้อ

โปโล เย็บตรงตามสเปกงานที่

กําหนด
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61 นครสวรรค

พิจิตร

เพชรบูรณ



ลําดับที่ หนวยงาน ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ ที่อยู เบอรโทรศัพท ประเภทงานที่สง พื้นที่ที่สามารถสงงาน คาตอบแทน ปริมาณงานที่ตองการสง เงื่อนไขการจาง หมายเหตุ

64 นครปฐม

กลุมประกอบกางเกง เจ เจ (นางมงคล วอหลา ) 60 .11 ต.หัวเขา อ.เดิมนางบวช จ.สุพรรณบุรี 0806500194 เย็บกางเกง เจ เจ จ.สุพรรณบุรีและจังหวัด

ใกลเคียง
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 10000 ตัว/เดือน รับ-สง ดวยตนเอง

กลุมตัดเย็บชุดครุย (นางประเทือง ชิ้ววงษ) 44/1 ม.3 ต.วัดดาว อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี 0898809594 เย็บชุดครุย จ.สุพรรณบุรีและจังหวัด

ใกลเคียง
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 100 ชุด/เดือน รับ-สง ดวยตนเอง

66 กาญจนบุรี

67 ราชบุรี

68 เพชรบุรี

นางสาววไลพร เถื่อนทองแถว 17/1 ม.9 ต.หนองตาแตม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ กางเกงแฟชั่น ในเขตอ.ปราณบุรีและอ.สาม

รอยยอด

20 บาท ขึ้นไป ตามตกลงกัน

รับ-สง ดวยตนเอง
ตองมาฝกเย็บกอน ถา

ผานจึงจะจายงานให

ไปทําที่บาน

นางอภิญญา ชมภูพันธ 471/1 ม.5 ต.รอนทอง อ.บางสะพาน เสื้อผานักเรียน, ผากันเปอน

เด็ก, ถุงผา

ในเขตอ.บางสะพาน

ตามชิ้นงาน ตามตกลงกัน

รับ-สง ดวยตนเอง
ตองมาฝกเย็บกอน ถา

ผานจึงจะจายงานให

ไปทําที่บาน

นางสาวมณีวรรณ รัตนซอน 192/1 ม.4 ต.อาวนอย หมวกกระเปาถักจากเชือกรม ในเขตอ.ทับสะแก อ.เมือง อ.

กุยบุรี

ตามชิ้นงาน ตามตกลงกัน

รับ-สง ดวยตนเอง
ตองมาฝกถักชิ้นงาน

กอน ถาผานจึงจะจาย

งานใหไปทําที่บาน

70 สมุทรสงคราม

71 สมุทรสาคร

วิสาหกิจชุมชนกลุมรักษบาติก 93/50 ม.5 ต.ไมขาว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 0815975223 ปกเหลื่อมผาบาติก, เพนผา

บาติก

จ.ภูเก็ต

ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 2 ผืน/เดือน

รับ-สงงานดวยตนเอง, ขอผูที่

มีประสบการณและมีความ

ชํานาญ

คุณฟา รุงธิวา 13 ม.4 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 0846891612 ตัดเย็บผลิตภัณฑจากผาบาติก,

 ลงสีผาบาติก, งานเขียนผา

บาติก

จ.ภูเก็ต

ขึ้นอยูกับชิ้นงาน อยูที่ประสบการณผูทํา
มีความรูความชํานาญในดาน

ผาบาติก, สามารถตัดเย็บได

ศูนยประสานงานทองเที่ยว (ตําบลกมลา) ศูนยประสานงานทองเที่ยว ม.3 ต.กมลา อ.กะทู จ.ภูเก็ต 0817472171 ตัดเย็บพวงกุญแจ, เย็บผา, 

ผามัดยอม

จ.ภูเก็ต
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน อยูที่ประสบการณผูทํา

มีความชํานาญในดานงานที่

ตองการรับทํา

รับเฉพาะหนาฮาย

เทานั้น

กลุมเจนิเอิบ 88/45 ม.3 หมูบานเดอะวิส ต.ทาเรือ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 0957394242 เย็บผา จ.ภูเก็ต
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน อยูที่ประสบการณผูทํา

มีความชํานาญในดานงานที่

ตองการรับทํา

กลุมจักสานไมไผวังน้ําเขียว (นางสะลิหมอ ทองคํา) 126 ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 0894712058 ผลิตภัณฑจักสานไมไผ จ.กระบี่และจังหวัดใกลเคียง

100-600 บาท/ชิ้นงาน 20 ชิ้น/เดือน

รับ-สงงานดวยตนเอง หรือ

ทางไปรษณีย

กลุมลันตาบาติก (นายสายขล ละงู) 91 ม.6 ต.เกาะลันตา จ.กระบี่ 0929829704 เพนผาบาติก, กระเปาเย็บมือ,

 พวงกุญแจ

จ.กระบี่และจังหวัดใกลเคียง

และพื้นที่ กทม. 20-150 บาท/ชิ้นงาน 10-20 ชิ้น/เดือน รับ-สง KERRY EXPRESS

รานเจริญสุข ต.ทาวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 0817975087 เสื้อผานักเรียน, ชุดไทย จ.นครศรีธรรมราช 30 บาท/ตัว 500 ตัว/เดือน จายเงินสดเมื่อสงงานครบ

รานซิกาไหมไทย 89/50 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง

นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

075317570 ชุดวอรม, ชุดนักเรียน จ.นครศรีธรรมราช
50 บาท/ตัว 150 ตัว/เดือน จายเงินสดเมื่อสงงานครบ

รานจินตนา 1403 ถ.เจริญวิถี ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.

นครศรีธรรมราช

เสื้อกันเปอนเด็กอนุบาล จ.นครศรีธรรมราช
10 บาท/ชิ้น 2000-3000 ชิ้น/เดือน จายเงินสดเมื่อสงงานครบ

รานซิกา แมนชอฟ 189/48-49 ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.

นครศรีธรรมราช

แซกรางกระดุม จ.นครศรีธรรมราช
5-10 บาท/ตัว 1000 ตัว/เดือน จายเงินสดเมื่อสงงานครบ

หองเสื้อเจมสบอน 1089/3 ถ.ยมราช ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.

นครศรีธรรมราช

รีด, อัดกลีบชุด จ.นครศรีธรรมราช
15-20 บาท/ตัว 600-700 ตัว/เดือน จายเงินสดเมื่อสงงานครบ

ราน Gucci ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช แซกรางกระดุม, รีด จ.นครศรีธรรมราช 25-30 บาท/ตัว 300-400 ตัว/เดือน จายเงินสดเมื่อสงงานครบ
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นครศรีธรรมราช

สุพรรณบุรี

ประจวบคีริขันธ

ภูเก็ต

กระบี่



ลําดับที่ หนวยงาน ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ ที่อยู เบอรโทรศัพท ประเภทงานที่สง พื้นที่ที่สามารถสงงาน คาตอบแทน ปริมาณงานที่ตองการสง เงื่อนไขการจาง หมายเหตุ

รานสามารถเทลเลอร 1547/15 ถ.ยมราช ต.ทาวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช แซกรางกระดุม จ.นครศรีธรรมราช 10 บาท/ชิ้น 600 ชิ้น/เดือน จายเงินสดเมื่อสงงานครบ

สหกรณเพื่อการเกษตรอําเภอพระพรหม 35/5 ม.3 ต.ไชยมนตรี อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ตัดเย็บผาปูโตะ จ.นครศรีธรรมราช 35 บาท/ชิ้น 50 ชิ้น จายเงินสดเมื่อสงงานครบ

องคการบริหารสวนตําบลนาสาร ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 0757632656 ผาคลุมเกาอี้ จ.นครศรีธรรมราช 18 บาท/ชิ้น 100 ชิ้น จายเงินสดเมื่อสงงานครบ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเสาธง ม.2 ต.เสาธง อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช ชุดนักเรียน, ชุดวอรม จ.นครศรีธรรมราช 310 บาท/ชุด 300 ชุด จายเงินสดเมื่อสงงานครบ

โรงเรียนบานสองแพรก ม.1 ต.โพธิ์ทอง อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช ชุดวอรม, ชุดนักเรียน จ.นครศรีธรรมราช 300 บาท/ชุด 300 ชุด จายเงินสดเมื่อสงงานครบ

โรงเรียนคลองสะ ม.3 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี ชุดนักเรียน จ.สุราษฎรธานี

350 บาท/ชุด 700 ชุด/เทอม นายจางรับ-สงเอง

สงงานใหผูรับงานกลุม

แมบาน

รานเสาวณียตัดเย็บ 48/1 ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 077379449 ตัดเย็บเสื้อผาทั่วไป, ชุด

นักเรียน, ชุดกีฬา, ชุดฟอรม

ตางๆ

จ.สุราษฎรธานี ราคาตามแบบ, ชุดละ 350 

บาทขึ้นไป, ราคาตามแบบ, 

ราคาตามแบบ

10 ชุด/เดือน, 500 ชุด/เทอม,

 200 ชุด/เทอม, 50 ชุด/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

สงงานใหผูรับงานกลุม

แมบาน

นางสาวประภัตรษร พรหมประสิทธิ์ 77/1 ม.3 ต.ชางขวา อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 0816067974 ตัดเย็บเสื้อผาทั่วไป, ตัดเย็บ

กระเปา

จ.สุราษฎรธานี ราคาตามแบบ, ราคาใบละ 20

 บาทขึ้นไป 20 ชุด/เดือน, 100 ใบ/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

สงงานใหผูรับงานกลุม

แมบาน

สหกรณ GI (นางเยื้อย แสงเดช) ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี ทําไขเค็ม จ.สุราษฎรธานีและใกลเคียง กลองเล็ก 40 บาท, กลองใหญ

 80 บาท

200 กลอง/เดือน, 100 กลอง/

เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

สงงานใหผูรับงานกลุม

ไขเค็ม อสม.ไชยา

รานราชันย ไขเค็ม (นายวรยุทย มาลีจันทร) ม.2 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 0811251502 ทําไขเค็ม จ.สุราษฎรธานีและใกลเคียง กลองเล็ก 40 บาท, กลองใหญ

 80 บาท

300 กลอง/เดือน, 200 กลอง/

เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

สงงานใหผูรับงานกลุม

ไขเค็ม อสม.ไชยา

โรงพยาบาลพนม 60 ม.3 ต.พังกาญจน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี 077399080 ลูกประคบ, โลชั่นคลายเสน, 

ยาดมสมุนไพร

จ.สุราษฎรธานีและใกลเคียง ราคา 60 บาท/ลูก, ตามขนาด

 (80/200/350 บาท/ลูก), 

ราคา 40 บาท/ขวด

30 ลูก/เดือน, 50 ขวด/เดือน,

 100 ขวด/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

สงงานใหผูรับงานกลุม

สมุนไพรบานเขามาใน

โรงพยาบาลกะเปอร ต.กะเปอร อ.กะเปอร จ.ระนอง ลูกประคบสมุนไพร, โลชั่น

คลายเสน, ยาดมสมุนไพร

จ.สุราษฎรธานีและใกลเคียง ราคา 60 บาท/ลูก, ตามขนาด

 (80/200/350 บาท/ลูก), 

ราคา 40 บาท/ขวด

50 ลูก/เดือน, 100 ขวด/เดือน

, 100 ขวด/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

สงงานใหผูรับงานกลุม

สมุนไพรบานเขามาใน

ชิตินธรฟารม (นายตวงพล ชิตินธร) 74 ม.4 ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 0805341299 กอนเห็ดนางฟา, ดอกเห็ด

นางฟา

จ.สุราษฎรธานีและใกลเคียง

6 บาท/กอน, 50 บาท/กิโลกรัม 4000 กอน/เดือน นายจางรับ-สงเอง

สงงานใหผูรับงาน

กลุมฟารมเห็ดทําเฟอง

นายศุภชัย ชื่นเศรษฐ 39 ม.6 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 0810861477 กอนเห็ดนางฟา, ดอกเห็ด

นางฟา

จ.สุราษฎรธานี

6 บาท/กอน, 50 บาท/กิโลกรัม 2000 กอน/เดือน นายจางรับ-สงเอง

สงงานใหผูรับงาน

กลุมฟารมเห็ดทําเฟอง

นายเจษฎา ดวงยิ้ม 53/2 ม.4 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 0982513887 กอนเห็ดนางฟา, ดอกเห็ด

นางฟา

จ.สุราษฎรธานี

6 บาท/กอน, 50 บาท/กิโลกรัม 2000 กอน/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

สงงานใหผูรับงาน

กลุมฟารมเห็ดทําเฟอง

โรงพยาบาลสุราษฎรธานี 57 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 077915600 น้ํามันมะพราวสะกัดเย็น, 

น้ําหอมจันทรกระพอ, น้ํามัน

ใสผม

จ.สุราษฎรธานี

100 บาท/ขวด, 60 บาท/ขวด

, 50 บาท/ขวด 50 ขวด/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

สงงานใหผูรับงานกลุม

รวมใจพัฒนาอาชีพ

นางสุวรรณี ถาวรสุวรรณ 20/9 ถ.การุณราษฎร ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี น้ําหอมจันทรกระพอ, น้ํามัน

มะพราวสะกัดเย็น,  น้ํามันใส

ผม

จ.สุราษฎรธานี

60 บาท/ขวด, 100-200 

บาท/ขวด, 40 บาท/ขวด 50 ขวด/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

สงงานใหผูรับงานกลุม

รวมใจพัฒนาอาชีพ

นางนรินรัตน หีตอักษร 44 ม.1 ต.บางเดือน อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี ดอกไมดินไทย จ.สุราษฎรธานี

40 บาท/ดอก 100 ดอก/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

สงงานใหผูรับงานกลุม

แทนแกวดอกไม

ประดิษฐ

รานเจเจ สวยหลอ (นางจันทรา ศรีรักษา) ขางม.ราชภัฏสุราษฎรธานี ม.9 ต.ขันทะเล อ.เมือง จ.สุ

ราษฎรธานี

ดอกไมดินไทย, ชอดอกไมดิน

ไทย

จ.สุราษฎรธานี

40 บาท/ด, ราคาตามขนาด

ชอดอก 200-1000 บาท 100 ดอก/เดือน, 10 ชอ/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

สงงานใหผูรับงานกลุม

แทนแกวดอกไม

ประดิษฐ

รานจุฬาทิพย ลิทเทิล ฟลอริสท 50/1 ม.9 ต.วังใหม อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 0813261763 ลูกบอลประดับไฟ จ.ชุมพร
77 สตางค/ลูก 4000 ลูก/เดือน

ตองผานการฝกจนสามารถรับ

งานได

นายยรรยง วงศวาร 4/10 ม.6 ต.สะพลี อ.เมือง จ.ชุมพร 86230 0872643245 เห็ดฟาง จ.ชุมพร ราคาตามทองตลาด 1000 กิโลกรัม/เดือน รับ-สง ดวยตนเอง
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สุราษฎรธานี

ชุมพร



ลําดับที่ หนวยงาน ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ ที่อยู เบอรโทรศัพท ประเภทงานที่สง พื้นที่ที่สามารถสงงาน คาตอบแทน ปริมาณงานที่ตองการสง เงื่อนไขการจาง หมายเหตุ

นายทวีป แสงสอง 86/141 ม.2 ถ.ทีวสินคา ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 

85000

077825902 เย็บเสื้อสูท, เย็บชุดยูนิฟอรม

แบบตางๆ, รับจางปกโลโก

แบบตางๆ

ภายในจ.ระนอง

ขึ้นอยูกับชิ้นงาน
80 ตัว/เดือน, 70 ชุด/เดือน, 

1000 ชิ้น/เดือน
สงงานไดตรงตามเวลา

นางธรญธันย รัตนจรัญ 17/28 ถ.กําลังทรัพย ต.เขานิเวศน อ.เมือง จ.ระนอง 

85000

0887532508 เย็บผา ภายในจ.ระนอง
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 200 ชิ้น/เดือน

1.รับ-สงชิ้นงานดวยตนเอง, 

2.สงงานไดตรงตามเวลา

นางสาวเจียมจิตร วงศทอง 43/7 ม.2 ต.บางใหญ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 0815391689 สานเขงไมไผ ภายในจ.ระนอง 50 บาท/ลูก 500 ลูก/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

นายสมบูรณ ขันเงิน 118 ม.5 ต.น้ําจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 0878832182 ลอกใบจาก ภายในจ.ระนอง 2 บาท/ตับ (1มัด/80ตับ) 100 มัด/เดือน

78 พังงา

บจก.ศรีเขม ยูนิฟอรม เทรดดิ้ง 37/1 ซ.โสภณพิทยาคุณารุสรณ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ

 จ.สงขลา

0817664272 เย็บผา จ.สงขลา
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน ไมจํากัด ฝมือผานเกณฑของทางราน

รานสุภา 127 ม.10 ถ.เชื่อมสัมพันธ อ.นาหมอม จ.สงขลา เย็บผา, งานประดิษฐ จ.สงขลา ขึ้นอยูกับชิ้นงาน ไมจํากัด

80 พัทลุง ไมมีผูประสงค

81 ตรัง

รานคา OTOP ในพื้นที่ ต.ทุงนุย (นางอุษา หลงงัน) 25/1 ม.11 ต.ทุงนุย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 0805429592 กลวยกรอบแกว ทั่วประเทศ 35-80 บาท/ชิ้น 200 ชิ้น/เดือน ขึ้นไป รับ-สงงานดวยตนเอง เปนรานคากลุม

โรงเรียนอันชอเรี๊ยะ (กาษมา นาคสวัสดิ์) ม.4 ต.บานควน อ.เมือง จ.สตูล 074736157 ขนมพื้นเมือง จ.สตูล 20 บาท/ชิ้น 200 ชิ้น/เดือน ขึ้นไป รับ-สงงานดวยตนเอง

โรงเรียนบานตํามะลังเหนือ (ครูจันทพร สาขาบัติ) ต.ตํามะลัง อ.เมือง จ.สตูล 0847474449 ชุดพละ/ชุดลูกเสือ/ชุดเนตร

นารี

จ.สตูล
ขึ้นอยูกับชิ้นงาน 300 ชุด/ป รับ-สงงานดวยตนเอง

Fawsiyah B.T Mohd. Najib Sri Cempaka Kajang Selangor 0122941174 กระเปาผา ประเทศมาเลเซีย 70-100 บาท/ชิ้น 100 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

Rohim Abdlah Hutan Lambah Mafa Air Pertis 0162371321 ชุดละหมาด ประเทศมาเลเซีย 450-550 บาท/ชิ้น 50 ชุด/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

คุณเอมอร มูสิกะเมธากุล 112 ถ.คูหาประเวศ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล กระเปาผา จ.สตูล 20 บาท/ชิ้น 100 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

โรงเรียนบานบอหิน (ครูทัศนีย นิโกบ) ม.3 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 0801408446 ชุดพละ จ.สตูล 380 บาท/ชิ้น 320 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

รานอุดมสิน ม.4 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล 0849678034 เสื้อกั๊ก จ.สตูล 25 บาท/ชิ้น 480 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

รานฮาดีบูติก (คุณวรรณี อุสมา) ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล 0894904912 กระโปรง จ.สตูลและพื้นที่ใกลเคียง 40 บาท/ชิ้น 350 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

รานกะหวา (คุณเตือนใจ ราโอบ) ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล 0817671892 ชุดเดรส จ.สตูลและพื้นที่ใกลเคียง 100 บาท/ชิ้น 300 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอหิน (คุณรอมีละ โสยดี) ม.3 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 0872881094 ชุดพละ จ.สตูล 280 บาท/ชิ้น 50 ชิ้น/เดือน รับ-สงงานดวยตนเอง

83 ยะลา

84 นราธิวาส

รานบูหงา (นางสาวมือรีแย กาซอ) 33 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปตตานี 94000 0808695013 เสื้อผาสําเร็จรูป จ.ปตตานีและจังหวัดใกลเคียง ผาคลุม 15 บาท/ชิ้น, ปกผา

ติดเสื้อสําเร็จรูป 300 บาท/

ชิ้น แลวแคแบบ

500 ชิ้น/เดือน, 600 ชุด/เดือน มารับงานดวยตนเอง

รานรุสนี รุสนา (นางเจะอาบีเสาะ ดอเลาะ) 94/2 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปตตานี 94000 0801384726 เสื้อผาสําเร็จรูป จ.ปตตานีและจังหวัดใกลเคียง ผาคลุม 10-15 บาท/ชิ้น, 

เสื้อผายืด 20-30 บาท/ชิ้น
700 ชิ้น/เดือน, 500 ชุด/เดือน มารับงานดวยตนเอง

รานอัสมาน (นางสาวสุไวบะห เจะมะ) 13 ถ.กะลาพอ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปตตานี 94000 0937312925 ผาคลุม จ.ปตตานีและจังหวัดใกลเคียง ผาคลุม 50-100 บาท/ชิ้น 

แลวแตแบบ
900 ชิ้น/เดือน มารับงานดวยตนเอง

รานดีนาชิด (นางสาวซูดีนา ดายะ) 70 ถ.กะลาพอ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปตตานี 94000 0899773166 ชุดเสื้อผาสําเร็จรูปและผาคลุม จ.ปตตานีและจังหวัดใกลเคียง เสื้อผาชุดละ 160 บาท/ชิ้น 800 ชิ้น/เดือน มารับงานดวยตนเอง

รานอานิสบูติก (นางสาวมาโสง กามิง) 32 ถ.รามโกมุท ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปตตานี 94000 0807055155 ชุดเสื้อผาสําเร็จรูปและผาคลุม จ.ปตตานีและจังหวัดใกลเคียง เสื้อผาชุดละ 150 บาท/ชิ้น 700 ชิ้น/เดือน มารับงานดวยตนเอง

รานพึรฮานา&มีนีคอเลคชั่น (นางสาวฮายาตี ตาเยะ) 2/3 ถ.จะบังติกอ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปตตานี 94000 0971638584 ชุดเสื้อผาสําเร็จรูปและผาคลุม จ.ปตตานีและจังหวัดใกลเคียง เสื้อผาชุดละ 60-150 บาท/

ชิ้น แลวแตแบบ
1000 ชิ้น/เดือน มารับงานดวยตนเอง

กลุมผาขาวมาดารา (นายดารา แสงกองมี) 91/2 ม.2 ต.หอคํา อ.เมือง จ.บึงกาฬ 0956647134 ผาขาวมาหมักโคลน, รีด

ผาขาวมา, พวงกุญแจหมากคอ

เขียว จากเสนฝายหมักโคลน

อ.โขพิสัย, อ.เมือง 1.ผาขาวมา ผืนละ 300 บาท,

 2.ผาขาวมารีดเรียบรอย ผืน

ละ 5 บาท, 3.พวงกุญแจ

หมากคอเขียว จากเสนฝาย

ยอมโคลน ลูกละ 5 บาท

ไมจํากัดจํานวน รับ-สงงานดวยตัวเอง
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ระนอง

สงขลา

สตูล

ปตตานี



ลําดับที่ หนวยงาน ชื่อนายจาง/สถานประกอบการ ที่อยู เบอรโทรศัพท ประเภทงานที่สง พื้นที่ที่สามารถสงงาน คาตอบแทน ปริมาณงานที่ตองการสง เงื่อนไขการจาง หมายเหตุ

บริษัท เอ็นซีแอล โปรดักส จํากัด จ.กาฬสินธุ (นางอร

อนงค กันทวงค)

อ.คลองชัย จ.กาฬสินธุ 0860140208 1.ไมกวาดดอกหญา, 2.

กระติ๊บขาวไมคลา

จ.กาฬสินธุและจังหวัดใกลเคียง 1.ไมกวาดแบบมีดามจับ ดาม

ละ 15 บาท, 2.ไมกวาดแบบ

ไมมีดามจับ, 3.กระติ๊บขาว 

ตั้งแต 100-200 บาท

ไมจํากัดจํานวน รับ-สงงานดวยตัวเอง

หางหุนสวนจํากัด สมบัติถวยเงิน (นายชนินทร พัฒนแสง) 254 ม.1 ต.หอคํา อ.เมือง จ.บึงกาฬ 0854531362 ลวดสําหรับแขวนถวยยางพารา ต.นาสวรรค อ.เมือง
เสนละ 50 สตางค ไมจํากัดจํานวน รับ-สงงานดวยตัวเอง


	รวม

