
ต าแหนง่งานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

1 บริษัท พรประเสริฐพลัส จ ากัด 
42/5 ถนนชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
(จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 

-พนักงานการเงิน 1 ญ 30 ป.ตรี 10,000+ เวลาท างาน 07.50-16.50 น. 

        

2 โรงแรมเคียงโขง เรสซิเด้นซ์    
388 หมู่ท่ี 6  ถ.เล่ียงเมือง   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 

-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 ญ 20+ ม.6-ปวส. ตามตกลง เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 

 -พนักงานประจ าร้านกาแฟ 1 ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

        

        

3 ร้านอาหารเปาบุ้นจิ้น 
81/1  ถ.พิทักษ์พนมเขต   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 

-หน้าเขียง(ผู้ช่วยกุ๊ก) 2 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัด 300/ว -เวลาท างาน 16.00-03.00 น. 
 -พ่อครัว/กุ๊ก 1 ช/ญ 30+ ไม่จ ากัด 300/ว -รักงานบริการ/มีความรับผิดชอบ 
 -พนักงานเสริฟ/กัปตัน 1 ช 25+ ไม่จ ากัด 300/ว -ขยัน สะอาด มีประสบการณ์

พิจารณาพิเศษ  
       -เลี้ยงอาหาร 1-2 มื้อ /

ประกันสังคม / ท่ีพัก 
4 โรงแรมเคียงพิมาน   

26 ถ.ด ารงค์มุกดา ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
ทางเข้าตลาดเทศบาล 2 

-แม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 
       มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
        

5 หจก. เค.ซี.จี.ปิโตรเลี่ยม 
2  ถ.ชยางกูร ก  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง คาล
เท็กซ์มุกดาหาร) 

-พนักงานขับรถมิเตอร์  
 (รถน้ ามัน) 

     -มีใบขับขี่ ประเภท 4 
-ไม่สูบบุหรี่ ไม่ด่ืมสุรา 
 
-เวลาท างาน 05.00-
14.00/10.00-20.00 น. 

 -ผู้ช่วยพนักงานขับรถมิเตอร์      
 -ผู้ช่วยคลังน้ ามัน      

6 คุณภาษิต  เจริญสุข    
147  ถ.ส าราญชายโขงเหนือ   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000 

แม่ครัว+แม่บ้าน   1 ญ 25+ ไม่จ ากัด 9,000-12,000 ลักษณะงาน-ท าอาหารเป็นหลัก 
(ท าอาหารได้หลากหลาย)  
เตรียมอาหาร เช้า-เท่ียง-เย็น  
ช่วยดูแลเด็กได้  ท าความสะอาด
บ้าน  ไปตลาดจ่ายกับข้าว   

7 บริษัท เอ็ม.วี.เอส คอนซัลแท้นส์ 
จ ากัด สาขามุกดาหาร 
(ท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม) 
ติดต่อโทร 0863572480 
           ID Line: civiltuy 

-วิศวกรโยธา 3 ช 25+ ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์ 0-3 ปี 
 -โฟแมนก่อสร้าง/ส ารวจ 3 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
 -ธุรการสนาม 2 ช/ญ 20+ ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง  
 -เลขาโครงการ 2 ช/ญ 20+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง  

8 ร้านทวีทรัพย์ มุกดาหาร 
89/9 ถ.มุก-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000      

-ช่างแอรร์ถยนต์    1 ช 23+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ท่ีตั้ง ทางไปหอแก้ว ติดสะพาน  
มีประสบการณ์ติดฟิล์มรถยนต์  
ค่าจ้างตามประสบการณ์             
เคยผ่านการอบรมศูนย์พัฒน์ฯ 
พิจารณาพิเศษ 

9 หจก.เพาเวอร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง 
เซอร์วิส เลขท่ี  88 ซ.สามัคคี 3   
ถ.วงค์ค าพา ต.มุกดาหาร อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000 (ออกแบบ
รับเหมาระบบไฟฟ้า สื่อสาร ปรับอากาศ) 
 

-โฟร์แมนไฟฟ้า 1 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ท างานพิจารณา
พิเศษ 

 -ช่างไฟฟ้า 5 ช 20+ ปวส.+ ตามตกลง -สามารถเดินทางไปท างานต่าง 

 -ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 5 ช 18+ ม.3+ ตามตกลง  จังหวัดได้ 

 -พนักงานการเงินและบัญชี 1 ญ 22-35 ปวส.+ ตามตกลง  

10 บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์ จ ากัด   
43  ถ.ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
(จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 

-พนักงานการเงินและบัญชี 5 ญ 25+ ปวส.+ 9,000+ มีประสบการณ์ท างาน 

       ท างานจันทร์-เสาร์  

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ) ชั้น 1   โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 



ต าแหนง่งานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

11 หจก.บิ๊กดี เม็ททอลซีล  
57/2 ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหร   
จ.มุกดาหาร 49000 
(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 

-พนักงานขับรถส่งสินค้า 1 ช 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 

        
 -พนักงานบัญชี 1 ญ 22+ ปวช.+ ตามตกลง พิเศษ 

12 บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จ ากัด 
319 หมู่ท่ี 16  ต.ค าป่าหลาย   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(ผลิตยางพารา) 
(ส่งใบสมัครงานผ่านอีเมล์ ได้ท่ี 
butsakorn@nteq-polymer.com 

-วิศวกรเครื่องกล 2 ช 25+ ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์ท างาน 

 -พนักงานการเงิน/บัญชี 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี(บัญชี) ตามตกลง -มีประสบการณ์ 2-3 ปี 

 -QC/QA 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี(เคมี
,โพลิเมอร์) 

ตามตกลง -ท างานเข้ากะได้ 
-เงินพิเศษ  เงินค่าต าแหน่ง 

        

13 บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส 
จ ากัด (สาขามุกดาหาร) 
35 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(การเงินและโบรกเกอร์ประกันภัย) 

-พนักงานขาย SA 2 ญ 20+ ม.6-ป.ตรี ม.6 = 9,000 รักงานขาย งานบริการ  

      ปวส. =11,000 สามารถออกพบลูกค้า 

      ป.ตร ี= 13,000 นอกสถานท่ีได้ เดินทางไป 
ต่างจังหวัดได้ 

14 บริษัท เฟมัส กรุ๊ป จ ากัด 
(โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล) 
เ78 ถ.สองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 

-ธุรการฝ่ายขาย 1 ญ 20+ ป.ตรี ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 
 -กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก 

-แม่บ้าน 
2 
1 

ช 
ญ 

20+ 
20+ 

ม.3+ 
ม.3+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

ท างานเป็นกะได้ 

15 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิลเทม 
จ ากัด (เทสโก้ โลตัส มุกดาหาร)  
35 ถนนชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000       

-Part time  
 (แผนกอาหารสด) 

2 ช/ญ 18+ ม.3+ 50บ/ชม. -ท างานวันละ 4 ชม. 

 -หัวหน้าแผนกอาหารสด 1 ช 25+ ปวช.+ 13,000 -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
        

16 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศักดาธนกิจ    
(จัดไฟแนนซ์) 
12/5  ถ.ชยางกูร ก  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

-พนักงานบัญชี 1 ญ 25+ ปวช.+ 9,000 มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
ใช้งานโปรแกรม word,excel 
ได้คล่อง 

       
       

17 บริษัท เฮ็ลฟู้ดซ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
โกดังสินค้า (แยก ทาทา มุกดาหาร)   
ถ.มุกดาหาร-ค าชะอี   ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000   
(จ าหน่ายไก่แปรรูป อาหารแช่แข็ง) 

-พนักงานขาย 1 ช 23+ ปวส.-ป.ตรี 12,000 -มีค่าคอมมิชชั่น มีรถยนต์ของ
ตัวเอง(มีค่าเช่ารถ 10,000) 

        
        

18 บริษัท แอดไวช์โฮลด้ิงส์ กรุ๊ป จ ากัด 
(สาขาตลาดดานัง) 
69/6  ถ.สองนางสถิตย์   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000(ซ่อม/จ าหน่ายคอมพิวเตอร์) 

-พนักงานขาย 1 ช 20+ ปวช.+ 9,000 -มีค่าคอมมิชชั่น 
       -เวลาท างาน 9.00-19.00 น. 
        
        

19 บริษัท ป้อมพลัง จ ากัด 
237 หมู่ท่ี 11 ต.ค าอาฮวน อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานส่งเสริมการขาย 10 ญ 20-27 ม.3+ 300 /ว+ ท างาน 6 ชม. 
  (เหล้า 285 และ เบียร์ช้าง)       
        

20 บ.เวนดิ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(ศูนย์ย่อยมุกดาหาร) 
บริการตู้เติมเงิน เอเจ เติมสบาย 
โทร. 095-3825838 

-พนักงานฝ่ายขาย 5 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง -ลักษณะงาน ประชาสัมพันธ์ 
ออกบู๊ท 

        

21 บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด  
70/61-62  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล  
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  

-พนักงานขายขนมขบเค้ียว 
(หน่วยรถจักรยานยนต์) 

2 ช 23+ ม.6+ 9,600 บ/ด -สวัสดิการตามกฎหมาย   
มีค่าคอมมิชชั่น 

        

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ) ชั้น 1  โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 

 



ต าแหนง่งานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
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22 ร้านมิตรดนัยพานิช     
33/28-29  ถ.ชยางกูร ข.  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000 (จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า /
คอมพิวเตอร์) 

-ช่างติดตั้งแอร์/ซ่อมบ ารุง 2 ช 20 + ปวส. 9,000+ สวัสดิการตามกฎหมาย 
มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
 

       

       

       

23 ไอศกรีมวอลล์ มุกดาหาร (มุกดา ว.จ ากัด)  
ถ.ชยางกูร  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานหน่วยขายเคลื่อนท่ี 
 (วอลล์แมน วอลล์เลด้ี) 

30 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 30% จาก
ยอดขาย 

มีโบนัส   

        

24 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โง่นค า ชิปป้ิง 
39/15  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร 49000 (น าเข้าส่งออก) 

-ช่างซ่อมรถบรรทุก 1 ช 30+ ม.6+ 10,000+ -มีประสบการณ์ท างาน 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ. 
 

- (สื่อสารภาษาอังกฤษได้) 

 -แม่บ้าน 1 ญ 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 

 -พนักงานบัญชี 1 ญ 25+ ปวส.+ ตามตกลง 

25 ร้านอาหารนัดพบริมโขง 
91 ถ.ส าราญชายโขงใต้  
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 

-หน้าเขึยง(ผู้ช่วยกุ๊ก) 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 300 -เวลาท างาน 10.00-22.00 น. 
 -พนักงานเสริฟ 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 250 -มีท่ีพัก เล้ียงอาหาร 3 มื้อ 
 -พนักงานล้างจาน 3 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 200  
        

26 บริษัท สยามนิสสัน มุกดาหาร จก.   
เลขท่ี 115/2  ถ.ชยางกูร  ข    
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 (จ าหน่ายรถยนต์) 

-ท่ีปรึกษาการขาย 5 ช/ญ 21+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 
        
        

27 บ.มิตรชัยไชโย มุกดาหาร จ ากัด 
55/22  ถนนชยางกรู  ข   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 (จ าหน่ายรถยนต์ซูซูกิ) 

-ช่างยนต์ 1 ช 20+ ปวช.+ 300 บ/ว -มีประสบการณ์ 
 -พนักงานขาย 1 ช/ญ 21+ ปวช.+ ตามตกลง -มีค่าคอมมิชชั่น 
 -รปภ. 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 300 บ/ว  
        

28 บริษัท มุกพิชา จ ากัด  
(โรงแรมพลอยพาเลซ)   
 ี่40  ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 

-พนักงานบาร์ 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 
 -พนักงานแม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง เข้ากะได ้
 -พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง  
 -พนักงานล้างจาน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง  
 -พนักงานเสิร์ฟ 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง  
 -กุ๊ก 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  

29 บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จ ากัด 
291 หมู่ท่ี 6  ถ.เล่ียงเมือง  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 (ธุรกิจเดินรถมุก-พัทยา) 

-พนักงานขับรถโดยสาร 5 ช 30+ ไม่จ ากัด 20,000+ สวัสดิการตามกฎหมาย  
 -พนักงานต้อนรับบนรถ 2 ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง  
 -พนักงานผู้ตรวจการ  

 (นายตรวจ) 
3 ช 22-45 ม.3-ปวช. ตามตกลง -ท างานต่างจังหวัดได้ 

30 บจก.มุกดาหาร ซี เค กรุ๊ป 
(โรงน้ าแข็งเกียรติมุกดา) 
88  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(ผลิตน้ าแข็งหลอด) 

-ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี 15,000+ -จบสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
 -ผจก.ฝ่ายการตลาดและขาย 2 ช/ญ 28+ ป.ตรี 15,000+ -มีประสบการณ์ 
 -ผู้ช่วยการตลาด 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป 
 -ช่างยนต์ 1 ช 20+ ม.6+ 9,000 -มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป 
 -พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 ช 25+ ม.6+ ตามตกลง -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

31 หจก.ต.ศรีเจริญทรัพย์1991  
(น้ าด่ืมพิมุข) เลขท่ี 226 หมู่ท่ี 14  
ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร   

-พนักงานขับรถส่งน้ า 2 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 
        

32 ณัฐะ พลาสติกรีไซเคิล 
281 หมู่ 1 ต.หนองแวง  
อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร  
49130 

-พนักงานคัดแยก 2 ช/ญ 20-30 ไม่จ ากัด 3 บ./กิโล  
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33 บริษัท มามาพาวเวอร์ จ ากัด 
9/10  ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000  
(จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า) 

-พนักงานขาย 3 ช 20+ ม.3+ 9,000 -เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 
-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
 

 -พนักงานเก็บเงิน 1 ช 22+ ม.3+ 8,000-10,000 

34 บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด  
188 หมู่ท่ี 7  ต.บางทรายใหญ่  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(จ าหน่ายรถ HENO) 

-พนักงานขาย 2 ช 22+ ม.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ท างาน 1 ปี+ 
        เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 
        

35 บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด   
(สื่อสารโทรคมนาคม) 
40  ถ.วิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000  
(Pongpon_set@truecorp.co.th)   
 
 

- หัวหน้าทีมขาย (ด่วน) 4 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 15,000 -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่พิจารณา
พิเศษ บุคลิกดี สุภาพ มี
ประสบการณ์บริหารทีมขาย อยา่ง
น้อย 2 ปี  มีเงินช่วยเหลือพิเศษ 
2,500 บ.+ค่าคอมฯ 

 - เจ้าหน้าท่ีบริหารงานขาย 5 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 15,000 -.มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 
หรือการตลาด 0-2 ปี .มีทักษะใน
การส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดี 

 - เจ้าหน้าท่ีตัวแทนขาย 
  (หน่วยรถเคลื่อนท่ี) 

10 ช/ญ 18-35 ม.6+ 9,000 -รักงานขายงานบริการ มีเงิน
ช่วยเหลือพิเศษ 4000 บ/ด + 
ค่าคอมมิชชั่น  

36 บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จ ากัด 
291 ม.3 บ้านโคกสูง ต.บางทราย
ใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
(จ าหน่ายรถคูโบต้า) 

-พนักงานขาย 5 ช 25-35 ม.3-ป.ตรี 9,000+ สวัสดิการตามกฎหมาย 
มีประสบการณ์งานขาย 

        
        

37 ร้านดูโอ เวดด้ิงสตูดิโอ    
80/6 ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 (เช่าชุด
วิวาห์-ชุดราตรี เสริมสวย) 

-ช่างท าเล็บ 1 ญ 20+ ม.3+ 300 /ว เวลาท างาน 9.00-19.00 น.  
 -ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 ช/ญ 20+ ม.6+ 300 /ว -สามารถออกพบลูกค้าได้  
        ขับรถยนต์ได มีใบขับขี่  

38 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมษาวัฒนา 
1865/43 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม  
อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 
T. 042-711552  083-2904736(
หัวหน้าฝ่ายขาย) 094-3629422(
ธุรการ) (ค้าปลีก-ส่ง เครื่องอุปโภค) 

-พนักงานขับรถยนต์   1 ช 22+ ม.3+ 300 /ว -เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  -พนักงานขายหน่วยรถยนต์ 

 (เป็นรถของบริษัท) 
2 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง 

39 บริษัท มิตรศิลป์ วิน  จ ากัด  
70/4-7 ถนนวิวิธสุรการ   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000 (จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 

-หัวหน้าศูนย์บริการ 1 ช 25+ ป.ตรี ตามตกลง -มีทักษะการสื่อสาร เจรจากับลูกค้า 
 -Stock 1 ช 23+ ปวช.+ ตามตกลง  
     สาขาคอมฯ   

40 โรงแรมทรัพย์มุกดา ภูมิเพลส   
เลขท่ี 33/777  ถ.ชยางกรู ข    
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  

-ผู้จัดการท่ัวไป (GM) 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี ตามตกลง ท างานระบบบริหารท้ังหมดของ 
        
        

41 ร้านโยสปอร์ต มุกดาหาร 
65  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000 (ร้านขายอุปกรณ์กีฬา) 
 

-พนักงานบัญชี 2 ญ 20+ ปวช.+ 10,000+ -มีประสบการณ์ท างาน 
 -พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง -ใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตได้  

เน้นต้องขับรถยนต์ได้หรือ
รถจักรยานยนต์ได้  

       -ขับรถยนต์ได้ ไปท างาน ตจว.ได้ 
42 ร้านเจ๊าะแจ๊ะป้ายสวย   

206  ถนนวิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

-พนักงานธุรการ 1 ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง -สวัสดิการตามกฎหมาย 
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43 คลินิกทันตกรรมวีสไมด์    
ถ.พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   

-ประชาสัมพันธ์     1 ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง -ประสานงานกับคนไข้ ท าบัญชี 
เก็บเงิน        

       

44 บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร จ ากัด 
88/11 ถ.ชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ของตกแต่ง
บ้าน) 

-พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ  
 -พนักงานคลังสินค้า 3 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง  ท างานเป็นกะได้  
 -พนักงานป้องกัน 

 ความสูญเสีย 
1 ช 23+ ป.ตรี ตามตกลง   

 -พนักงานบัญชี(สาขาอุบลฯ) 1 ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง   
45 ร้านแฟมิลี่   

122/15 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  
(เสริมสวย นวดสปา) 

-พนักงานบริการลูกค้า 2 ญ 18-28 ม.3+ ตามตกลง ลักษณะงาน : ดูแลลูกค้า          
นวดหน้า นวดตัว  

       มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
รักงานบริการ มีพี่เล้ียงให้
ค าแนะน า มีบุคลิกภาพดี 
ผิวพรรณดี 

       -เลี้ยงอาหารกลางวัน   
46 ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์

เซ็นเตอร์ มุกดาหาร 
99/11 ถ.ชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

-พนักงานชายเสื้อผ้า 1 ญ 23-35 ม.3+ 9,000 -มีประสบการณ์งานขาย 
 -พนักงานของของเล่น 1 ช 23-35 ม.3+ 9,000 -มีประสบการณ์งานขาย 
 -พนักงานบริการลูกค้า 1 ญ 23-35 ป.ตรี ตามตกลง -มีบุคลิกภาพดี  

47 โรงแรมริเวอร์ซิตี้     
28  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 

-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 1 ช 23+ ป.ตรี ตามตกลง เข้ากะได ้
 -ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 25+ ปวช.+ ตามตกลง  
 -พนักงานแม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -พนักงานคลีนเนอร์ 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -พนักงานจัดเลี้ยง 3 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง  
 -พนักงานเสริฟ 

 
3 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง  

48 ร้านอาหาร เมืองนครา 
229 หมู่ท่ี 7  ถ.เล่ียงเมือง 
ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  49000 

-พนักงานเสริฟ 5 ช/ญ 19-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง เวลาท างาน 10.00 – 19.00 น. 
 -ผู้ช่วยกุ๊ก 3 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง รักงานบริการ  ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 -ฝ่ายจัดเลี้ยง 5 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ท างานตรงตาม 
 -เชฟ (ครัวรวม) 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  ต าแหน่งที่สมัครพิจารณาพิเศษ 
 -เชฟ (อาหารฟิวชั่น) 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -บาริสต้า 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -ผู้ช่วยเบเกอรี่ 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -แม่บ้าน 

 
1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  

49 ออฟฟิศ สมายด์รีสอร์ท    
63  ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(จ าหน่ายตั๋วเครื่องบิน) 
 

-พนักงานขายตั๋วเครื่องบิน   2 ญ 20-23 ปี ม.6+ 12,000 -เวลาท างาน 10.00-19.00 น. 
  ประจ าสาขา จ.บุรีรัมย์       ท างานท่ีโรบินสัน บุรีรัมย์ 
        มีท่ีพัก ใช้คอมฯ MS-Office ได้ 

 มีทักษะใช้ภาษาอังกฤษได้ 

50 สถาบันโกลเบิลอาร์ต ศูนย์มุกดาหาร 
52/19  ถ.ชยางกูร ข   ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   49000 
(โรงเรียนสอนศิลปะ) 

-ครูสอนศิลป์ 1 ญ 22-28 ปวช.-ป.ตรี ตามตกลง -ท างาน เสาร์-อาทิตย์ หรือวัน
ปกติตามช่วงการสอน 

 -แม่บ้าน 1 ญ 25-35 ม.3+ ตามตกลง -พักกับนายจ้างได้ ท าอาหารได้ 
ดูแลเด็กได้  

 -แม่บ้าน(หอพัก) 1 ญ 25-45 ม.3+ ตามตกลง -ท างานสัปดาห์ละ 2 วัน 
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51 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์  
โบรคเกอร์ จ ากัด 
92/3  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000 (ท่ีปรึกษาด้านประกันภัย) 

-เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายประจ า
ศูนย์ประสานงาน(มุกดาหาร) 

6 ช/ญ 23-35 ม.6-ป.ตรี 10,000 + มีค่าคอมมิชชั่น มีทักษะการ
เจรจาต่อรอง  มีรถยนต์ส่วนตัว 

       มีประสบการณ์ด้านวินาศภัย  
       จะพิจารณาพิเศษ  ค่าน้ ามัน            

ค่าโทรศัพท์ 
        

52 หจก.มุกดาหาร บีเอ็มซี คอนกรีต 
333 หมู่ 6 บ้านค าแม็ก ต.ค าอาฮวน  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(การผลิตปูนซีเมนต์) 

-พนักงานควบคุมการผลิต   
 (โหลดคอนกรีตผสมเสร็จ) 

1 ช 20+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง -มีความขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน       
 ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

 -พนักงานขับรถโม่ 4 ช 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 
        ขยัน ซ่ือสัตย์ อดทน 

53 หจก.เอส.พี คอนกรีต สาขา 2   
471 หมู่ท่ี 3  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(จ าหน่ายปูนซีเมนต์) 

-พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-35 ม.6+ ตามตกลง มีรถยนต์ มีใบขับขี่ ออกพบลูกค้า
ได้  มีค่าคอมฯ   มีประสบการณ์ 

       พิจารณาพิเศษ 

54 บ.กรณ์ประกาย ไอทีเซ็นเตอร์ จก. 
68  ถ.วิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(จ าหน่ายอุปกรณ์ไอที) 

-แม่บ้าน 1 ญ 20-45 ไม่จ ากัด 300 บ/ว สวัสดิการตามกฎหมาย 
       -มีประสบการณ์แม่บ้านพิจารณา 

พิเศษ 

55 บริษัท ประเสริฐผลพัฒนารุ่งเรือง
มอเตอร์ จ ากัด 
88/88  ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   49000.    
(จ าหน่ายรถยนต์มือสอง) 

-พนักงานขายรถยนต์   1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง -มีค่าคอมมิชชั่น มีใบขับขี่รถยนต์ 

        

56 ร้านไอศกรีม เดลี่ควีน  สาขาบ๊ีกซี 
ชั้น 1  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

-พนักงานขายไอศกรีม 1 ญ 18+ ม.3+ 300 บ/ว เข้ากะได้ เวลาท างาน 9.00-
18.00 น. /12.0-21.00 น. 

        
57 หจก.ดีดีอาร์ คอมซิสเต็มส์   

18/10 ซ.ตาดแคน 4 ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
(ซ่อม-ขาย-ให้เช่าคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร) 

-ช่างเทคนิค 1 ช 22+ ปวส.+ ตามตกลง -สวัสดิการตามกฎหมาย 
        โสด 

58 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด   
188  หมู่ 10  ต.บางทรายใหญ่   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000   
(ผลิตยางแท่ง (STR) 

-หัวหน้าชุดผลิต 1 ช 20+ ม.6+ 360+ ท างานเข้ากะได้ มีค่ากะ 
 -พนักงานไลน์คอมปาว 3 ช 18+ ไม่จ ากัด 330+ ค่าประสิทธิภาพ  
 -พนักงานถอด ชั่ง อัด 

 แท่งยาง 
3 ช 18+ ไม่จ ากัด 330+ สวัสดิการ  เสื้อยูนิฟอร์ม,รองเท้า 

เซฟต้ี,ของขวัญวันเกิด 
 -พนักงานล้างถังอบยาง 2 ช 18+ ไม่จ ากัด 330+  

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ) ชั้น 1   โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 

 


