
ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

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

-ช่างซ่อมรถยนต์ 
-พนักงานบัญชี 
 

1 
1 

ช 
ญ 

25+ 
23+ 

ไม่จ ากัด 
ปวส.+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีประสบการณ์ท างาน 
-สวัสดิการตามกฎหมาย 
 

 2. บริษัท SGF จ ากัดมหาชน  
32/9 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร     
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000   

-ตรวจสอบเครดิตลูกค้า 1 ช 25-35 ป.ตรี 12,000 -เวลาท างาน 08.00-17.00น 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย   -
ต้องมีรถยนต์ 

3. ร้านโซน เพอ ฟูม   
ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานนวด 2 ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 300/ว -เวลาท างาน 09.00-19.00น. 
-มีค่าคอมฯ 

4. บริษัท ล พานิชเขื่อนในก่อสร้าง 
122/17-18 ถ.วิวิธสุรการ           
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 

-พนักงานธุรการ 1 ญ 20+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง -เวลาท างาน 08.00 – 17.00น. 

5. บริษัท มิตรศิลป์ วิน จ ากัด 
70/4-8 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-หัวหน้าสาขา 
-ธุรการขาย 
-ช่างศูนย์บริการ 

3 
6 
3 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช 

25+ 
21+ 
20+ 

ป.ตรี 
ปวส.-ป.ตรี 

ปวช.+ 

15,000+ 
9,000+ 
9,000 

-มีประสบการณ์ด้านงานขาย 
-มีประสบการณ์ด้านงานขาย 
-มีความรู้และประสบการณ์  
ด้านช่างยนต์ 

6. หจก.คลังวิริยะ (ยาคูลท์)  
33/121 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-ขาย 3 ญ 20+ ป.6+ เดือนแรก 
11,500 

 เวลาท างาน 08.15 น. 

7. บจก.พีเอสมดแดงมอเตอร์ 
43 ถ.ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร      
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

-พนักงานจัดส่ง (หัวหน้า) 
-ช่างบริการ 
-พนักงานขาย 
-พนักงานขายเครื่องดื่ม 

1 
1 
1 
1 

ช 
ช 
ช 
ญ 

25+ 
25+ 
25+ 
20+ 

ป.ตรี 
ม.3+ 
ปวส.+ 
ปวช.+ 

15,000/ด 
305/ว 
305/ว 
305/ว 

เวลาท างาน 07.40 วัน จันทร์-
วันเสาร์ 
-ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์   
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

8. บริษัท บีทีจี การ์เม้นท์ จ ากัด 
18/1 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร    
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-ช่างเย็บผ้า 
-ช่างตัดเย็บ 
 
 

1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 

9. ปั้มแก๊ส LPG รถยนต์ สาขาค าชะอี 
ถ.ค าชะอี-กุฉินารายณ์             
(ใกล้โรงพยาบาลค าชะอี) อ.ค าชะอี 
จ.มุกดาหาร 49110   

-พนักงานเติมแก๊สรถยนต์ 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง -สวัสดิการตามกฎหมาย 

10. Swensens (หจก.เค.เอ็ม.ฟุ้ด) สาขา 
บิ๊กซีมุกดาหาร 77/11  ถ.ชยางกูร ข  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000   

- part time  4 ช/ญ 18+ ม.3+ 39/ชั่วโมง ท างานวันละ 4-6 ชั่วโมง 

11. เจฟเฟอร์เรสโตรองต์ 
(บจก.กฤษฎาชาตรี)  
สาขาโรบินสันมุกดาหาร  
ถ.ชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร   49000        

-ผู้จัดการสาขา 
-ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด 
-พนักงานบริการ 
 
-พนักงานครัว 
 
-พนักงานพาสทาม 

1 
3 
3 
 
3 
 
2 
 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

 
ช/ญ 

 
ญ 
 

22+ 
22+ 
18+ 

 
18+ 

 
18+ 

 

ป.ตรี+ 
ป.ตรี+ 

ไม่จ ากัดวุฒิ 
 

ไม่จ ากัดวุฒิ 
 

ม.3+ 
 

15,000-20,000 
15,000+ 
9,000+ 

 
9,000+ 

 
ตามตกลง 

 

-ท าได้ทุกกะ/ย้ายสาขาได้ 
-ท าได้ทุกกะ/ย้ายสาขาได้ 
ท าได้ทุกกะ ประจ าสาขา
มุกดาหาร 
ท าได้ทุกกะ ประจ าสาขา
มุกดาหาร 
ประจ าสาขามุกดาหาร 

12. บ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ 
จ ากัด (ท่ีปรึกษาด้านประกันภัย) 
92/3 ถ.มุกดาหาร – ดอนตาล       
ต.ศรีบุเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
 

-เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ประกันภัย
รถยนต์ ประจ าสาขามุกดาหาร 

6 ช/ญ 20-35 ปี ม.3-ป.ตรี 10,000-12,000+
ค่าคอมมิชชั่น+

ค่าน้ ามันรถ 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 

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



 

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

13.  บ.ไทยออฟโป้ จ ากัด  
เลขท่ี 89 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400          

-พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ 
แบรนด์ OPPO 

10 ญ 19-30 ม.3ขึ้นไป 9,000+ค่าคอมฯ ท างานตามเวลาห้างเปิด-ปิด 
หรือตามท่ีนายจ้างตกลง 
-ปฏิบัติงานพื้นท่ีจังหวัด
มุกดาหาร 

14. ห้างเพชรทอง เอ็น.เค  
(สาขาโรบินสัน มุกดาหาร)  
79 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 

-พนักงานขายประจ าร้าน 3 ญ 20-30 ป.ตรีทุก
สาขา 

10,000-15,000 มีประสบการณ์ขาย 
มีชุดฟอร์มพนักงาน ค่าคอมฯ   
โอที บุคคลเซ็นค้ าประกันและ
เงินค้ าประกัน 

15. ศูนย์ดีไลท์มุกดาหาร 70/1           
ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานขายนมเปรี้ยวดีไลท์ 5 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัดวุฒิ รายได้ตาม
ยอดขาย 

08.00-17.00 น. 
1เดือนหยุดได้ 4 วัน 

16. ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์
เซ็นเตอร์ มุกดาหาร 99/11 ถนน
ชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  49000       

-พนักงานขาย (คนพิการ) 
-พนักงานจัดเรียงสินค้า     
(คนพิการ) 

1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

20-35 
20-35 

ม.3+ 
ม.3+ 

9,500 
9,500 

09.30-19.00น. 

17 รพ.มุกดาหารอินเตอร์ เนชั่นแนล 
87 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
49000   

-เจ้าหน้าท่ีการตลาด 2 ญ 25-30 ป.ตรี 
 

ตามตกลง  สาขาการตลาด  มีประสบการณ์
พิจารณาการตลาด 1 ปี 

 -เภสัชกร 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง  
 -จนท.ยานพาหนะ/ เวรเปล 

 
1 
 

ญ 
 

22-35 
 

ป.ตรี 
 

ตามตกลง 
 

-มีประสบการณ์การขับรถยนต์มี
ใบขับขี่ส่วนบุคคล 

18. ปั้มแก๊ส LPG รถยนต์ สาขาค าชะอี 
ถ.ค าชะอี-กุฉินารายณ์             
(ใกล้โรงพยาบาลค าชะอี) อ.ค าชะอี 
จ.มุกดาหาร 49110   

-พนักงานเติมแก๊สรถยนต์ 1 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 

20. หจก.ดัชมิลล์มุกดาหาร 
31 ซ.ตาดแคน 7  ถ.ตาดแคน   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
4900 (จ าหน่ายนมเปรี้ยว โยเกิร์ต) 

-พนักงานขายสินค้า  10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -สวัสดิการตามกฎหมาย ประกัน
รายได้ 15,000 บ. 
โบนัส 13 ครั้ง/ปี อบรมฟรี        
ชุดท างานฟรี ทุนการศึกษาบุตร 
ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 

21. บริษัท ประกันคุ้มภัย จ ากัด 
(มหาชน) 48/3 ถ.เมืองใหม่          
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 

-เจ้าหน้าท่ีสินไหมประจ า  
สาขามุกดาหาร 
 

1 
 

 

ช 
 
 

ไม่เกิน 30 
 
 

ปวส. 
 
 

ตามตกลง 
 

สวัสดิการตามกฎหมาย 

22. หจก.ทีซีดับบลิวเทเลคอม   
บี๊กซีมุกดาหาร ชั้น 1  ถ.ขยางกูร ข  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000(จ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ) 

-พนักงานขายหน้าร้าน 3 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง -มีบุคลิกภาพดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ซ่ือสัตย์          
มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

23. อู่ช่างโยเคาะพ่นสี   
หมู่ 6 ต.ค าอาฮวน อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
 

-ช่างท าสีรถยนต์ 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 300/วัน  
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

24. บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จ ากัด     
(สาขาวิวิธสุรการ) 
48 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง    
จ.มุกดาหาร 49000  

-ช่างบริการ 1 ช 20+ ปวส+ ตามตกลง -สาขาช่างยนต์   
-สวัสดิการตามกฎหมาย 

25. บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จ ากัด 
 (สาขาโชว์รูมคาวาซากิ) 
18/4-18/7 ถ.ชยางกกูร ข             
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000   

-ช่างบริการ 1 ช 20+ ปวส+ ตามตกลง -สาขาช่างยนต์   
-สวัสดิการตามกฎหมาย 

26. คุณยายกอบแก้ว  4/4-8 ซ.ชาภูบาล/
แก้วกินรี ถ.ชาภูบาล ต.มุกดาหาร     
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-แม่บ้าน 1 ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -อยู่ประจ า 
-แม่บ้านดูแลคุณยาย น่ึงข้าว    
 ท ากับข้าว ซักผ้า รีดผ้า,งานบ้าน 
-มีรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน     

27. หจก.ลานทอง ค าอาฮวน             
555 ม.1    ต.ค าอาฮวน อ.เมือง      
จ.มุกดาหาร 49000 

-บัญชี 
-พนักงานเติมน้ ามัน 

1 
2 

ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

ปวส. 
ม.3 

10,000/เดือน 
305/วัน 

-มีค่าเบี้ยขยันมีค่าต าแหน่ง 
-มีโอที 

28. หจก.สะดวกซื้อ ค าอาฮวน          
555 ม.1 ต.ค าอาฮวน อ.เมือง         
จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานประจ าร้าน 2 ช/ญ 20+ ม.3 305/วัน -ท างานเป็นกะ 9 ซ่ัวโมง 

29.. บริษัท เฟมัส กรุ๊ป จ ากัด (โรงแรมแก
รนด์โฮเทล)  เลขท่ี 78 ถ.สองนาง
สถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง             
จ.มุกดาหาร  49000 

-พนักงานล้างจาน 
-แม่บ้าน 
-พนักงานเสิร์ฟ 
-พนักงานต้อนรับ 
-กุ๊ก 
-เบลบอย 

2 
2 
2 
2 
2 
1 

ช/ญ 
ญ 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช 

18+ 
18+ 
18+ 
23+ 
18+ 
20+ 

ม.3+ 
ม.3+ 
ม.3+ 
ป.ตรี 
ม.3+ 
ม.3+ 

305/วัน 
305/วัน 
305/วัน 
305/วัน 
305/วัน 

ตามตกลง 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 

30. บ.พิจิตรเพชรมอเตอร์คาร์  99/8  
ถนนชยางกูร ข  ต าบลมุกดาหาร  
อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 49000    

-ช่างเทคนิค,ช่างซ่อม 
-ลูกค้าสัมพันธ์ 
-เจ้าหน้าท่ีธุรการฝ่ายขาย 
-พนักงานขายรถยนต์ 

1 
1 
1 
10 

ช 
ญ 
ญ 

ช/ญ 

25+ 
25+ 
25+ 
25+ 

ปวส. 
ปวส. 
ปวส. 
ปวส. 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 

31. บริษัท เอ็น เค จิ๋วรี่(จ าหน่าย
เครื่องประดับ เพชร ทอง) 99/9       
ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง        
จ.มุกดาหาร 49000  

-พนักงานขาย 3 ญ 20-35 ป.ตรี 12,000 -สวัสดิการตามกฎหมาย 
เวลาท างาน 09.00-18.00น. 

        
        

32. สวท.มุกดาหาร (หน่วยงานราชการ)
190 ต.มุกดาหาร อ.เมือง              
จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 042-
612147 

-คนสวน 1 ช/ญ 18+ ป.6 ขึ้น
ไป 

6,300 07.00-16.00 

33. บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ 
จ ากัด (สาขามุกดาหาร)  
40  ถ.วิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000    

-พนักงานขาย 4 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง 
 
 

 

34. บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด  
70/61-62  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล     
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
49000 
 

-พนักงานขายขนมขบเค้ียว 
(หน่วยรถจักรยานยนต์) 

1 ช 23+ ม.3+ 9,600 บ/ด -สวัสดิการตามกฎหมาย   
มีค่าคอมมิชชั่น 

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

-พนักงานส่งเสริมการขาย 
 (เหล้า 285 และ เบียร์ช้าง) 

10 ญ 20-27 ม.3+ 300 /ว+ -ท างาน 6 ชม. 
-สามารถท างานต่างจังหวัดได้ 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ)ชั้น 1โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

36. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด    
(สาขามุกดาหาร) 12 ถนน          
วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง     
จ.มุกดาหาร 

-เจ้าหน้าท่ีการตลาด 2 ช/ญ ไม่จ ากัด ป.ตรี เหมาจ่าย
รายสัปดาห์ 

ตามเวลาท่ีลูกค้านัดหมาย 
08.00-17.30 น. 

37. บริษัท สยามเนมินธร จ ากัด    
1604/17 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม  
อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 
(สื่อหนังสือพิมพ์) 

-พนักงานขาย 
-หัวหน้าฝ่ายขาย 

20 
5 

ช/ญ 
ช/ญ 

20-45 
20-45 

ม.3+ 
ปวส.+ 

15,000-
20,000 

-ท างานท่ี จ.มุกดาหาร หรือ      
จ.สกลนคร ฝ่ายขายมีค่า
คอมมิชชั่น+โบนัส 

38. บริษัท คิงส์ คอนกรีต มุกดาหาร 
จ ากัด (ปูนคอนกรีตผสมเสร็จ) 88 
ถนนชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000  
 
 
(เริ่มงาน ก.พ. 2560) สมัครที่      
โรงน้ าแข็งเกียรติมุกดา 

-จนท.ควบคุมงาน 
 
-จนท.ฝ่ายผลิต 
 
-พนักงานขับรถส่งปูน 
-จนท.บัญชี 

1 
 
1 
 
6 
1 

ช 
 
ช 
 
ช 
ญ 

25+ 
 

25+ 
 

25+ 
25+ 

ปวส.-ป.ตรี 
 

ปวช.-ป.ตรี 
 
ม.3 ขึ้นไป 
ปวส.-ป.ตรี 

ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 

-ประสบการณ์การท างานอย่าง
น้อย3 ปี  
จบสาขาช่างท่ีเกี่ยวข้อง 
ใช้ computer ได้ 
-มีประสบการณ์ขับรถ+ใบขับขี่ 
-มีประสบการณ์การเงินการบัญชี 
2 ปี ขึ้นไป 

39. บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (ตรงข้าม
แสงดาวเฟอร์นิเจอร์) 107/4 ถนน
พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร        
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 

-เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า 
(ท าสัญญาลูกค้า) 
 

1 
 

 

ช 
 
 

23 - 32 ป.ตรี 
 
 

12,000 -สวัสดิการตามกฎหมาย 
08.30-16.30 น. มีใบขับขี่
รถยนต์,รถจักรยานยนต์ 

        
        
40. กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จ ากัด

(มหาชน) บริษัทประกัน 
34/20 ถ.วงศ์ค าภา ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

-ฝ่ายการตลาด 
(ออกพบลูกค้า) 
 

10 
 
 

ช/ญ 
 
 

20+ 
 
 

ปวช.-ป.ตรี 
 
 

ตามเงื่อนไข 
 
 

08.00-17.00 น. 
 
 

41. - ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
สาขามุกดาหาร 
(สมัครที่ สนง.จัดหางานจังหวัด
มุกดาหาร รับใบสมัครของธนาคาร
ได้ที่เจ้าหน้ที่ ) 
ผจก.เนติภัทร (เอ๋) 083-3616964 
ผจก.สุริยา (ยา) 087-8523415 
 

-พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ 
SME. 
-พนักงานสินเชื่อนาโน 

หลาย
อัตรา 
หลาย
อัตรา 

ช/ญ 
 

ช/ญ 

22+ 
 

20+ 

ป.ตรี 
 

ปวส. 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 

-เคยปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ
ธนาคาร 
-อัธยาศัยดี สามารถเจรจากับ
แม่ค้าท่ีตลาดได้ 
-มีใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ 
หรือประสบการจาก Finance 
รถจักรยานยนต์,อิออน 

42. หจก.นพผดุงพัฒนามาร์ท         
(สาขา ปตท. ศูนย์ไหม) 
345/1 ม.3 ถ.มุกดาหาร – ค าชะอี 
ต.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานประจ าร้าน  
7-ELEVEN 

ช/ญ 5 18+ ม.3+ 300/วัน เข้ากะได้ สวัสดิการตามกฎหมาย 

43. 40  ถ.วิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร  อ.
เมือง  จ.มุกดาหาร  49000  
(Pongpon_set@truecorp.co.th)                 

-พนักงานขาย  (รับผิดชอบ  
งานขายต าบล) 
-หัวหน้าทีมขาย 
 
-เจ้าหน้าท่ีตัวแทนขาย 
 
-เจ้าหน้าท่ีบริหารงานขาย 
 
 

4 
 
4 
 

หลาย
อัตรา 
หลาย
อัตรา 

 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 

ช/ญ 

20+ 
 

25-35 
 

18-35 
 

25-35 

ปวช.+ 
 

ป.ตรี 
 

ม.6ขึ้นไป 
 

ป.ตรี 

ตามตกลง 
 

15,000 
 

9,300 
 

15,000 

สวัสดิการตามกฎหมาย 
 
เงินช่วยเหลือ2,000/ด+ค่าคอมฯ 
 
เงินช่วยเหลือ4,000/ด+ค่าคอมฯ 
 
เงินช่วยเหลือ2,500/ด+ค่าคอมฯ 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ)ชั้น 1โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

44. บริษัท กรณ์ประกาย เรสตัวรองส์ 
จ ากัด (แดรี่ ควีน) 68 ถ.วิวิธสุรการ 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 042 -633633 ต่อ 121 

-พนักงานขายไอศกรีม 
-พนักงานขาย (Part time) 

1 
1 

ญ 
ญ 

18+ 
18+ 

ม.3+ 
ม.3+ 

9,000 
38 บ./ชม. 

รับสมัครเดือนกุมภาพันธ์      
เป็นต้นไป 

        
        
45. ร้านดูโอเวดดิ้ง  (เช่าชุดวิวาห์)   

เลขท่ี 80/6 ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.ศรี
บุญเรือง จ.มุกดาหาร 49000   

-ช่างท าเล็ป 1 ช/ญ ไม่จ ากัด ป.6, ม.3 6,000 -ท างานเวลา 09.00-19.00 น. 
มีประสบการณ์จะพิจารณา   
เป็นพิเศษ 

46. คาราบาวแดง ทีมงานสาวบาวแดง 
โทร.082-454-2444 
     061-401-5213 
     082-454-2444 

-สาวบาวแดง 
-ผู้ช่วยทีมงาน 
 
-พนักงานขับรถ 

หลาย
อัตรา 

ญ 
ช 
 
ช 

18-30 
18-35 

 
21-35 

ม.3 
ม.3 

 
ม.3 

13,000 
13,000 

 
14,000 

-ท างานต่างจังหวัดได้ 
-มีใบขับขี่/ผ่านเกณฑ์ทหารจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
-มีใบขับขี่ 

         
47. บริษัท  เอ็ม.วี.เอส คอนซัลแท้นส์    

(งานก่อสร้าง) 112/17-18 ถ.วิวิธ  
สุรการ  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง       
จ.มุกดาหาร 49000  (อยู่ตรงข้าม   
ปิติเพลส)    

-ธุรการโครงการ 
-โฟแมน 
-วิศวกรโยธา/ส ารวจ 
-เลขาโครงการ 
 

1 
2 
2 
1 

ช/ญ 
ช 

ช/ญ 
ช/ญ 

25+ 
27+ 
27+ 
25+ 

ปวส.-ป.ตรี 
ปวส.-ป.ตรี 
ปวส.-ป.ตรี 
ปวส.-ป.ตรี 

9,000-12,000 
12,000 
15,000 
12,000 

- 08.30-17.30น. 
-มีโอที 

48. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด    
(สาขาโรบินสัน) 99/11 ถนน     
ชยางกูร  ต.มุกดาหาร อ.เมือง      
จ.มุกดาหาร 49000  

-ท่ีปรึกษาด้านบริการ          
 ทางการเงิน 

1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 15,000.-บาท - สวัสดิการตามกฎหมาย 
-วันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน 
-ค่าท างานวันเสาร์-วันอาทิตย์ 
เดือนละ 3,000.-บาท 

49. บริษัท พี.เอส.คิว.จ ากัด  
14/2 ถ.ท่าเรือ ต.มุกดาหาร อ.เมือง      
จ.มุกดาหาร 49000 

- พนักงานตรวจบัญชี 2 ญ/ช 20-35 ปวส. 
(เอกบัญชี) 

ตามตกลง มีประสบการณ์การท างาน       
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

50. บ.เฮ็ลธ์ฟู้ดส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
155 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  
(จ าหน่ายไก่แปรรูป อาหารแช่แข็ง) 

-พนักงานขาย (รถยนต์) 
 
-พนักงานขายในเขต อ.เมือง 
(รถมอเตอร์ไซ) 
-เจ้าหน้าท่ีการเงินบัญชี 

1 
 
1 
 
1 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 

ญ 

22-35 
 

22-35 
 

22+ 

ปวส.+ 
 

ปวส.+ 
 

ปวส.+ 

12,000 
 

12,000 
 

ตามวุฒิ 

-มีค่าคอมมิชชั่น มีรถยนต์ของ
ตัวเอง(มีค่าเช่ารถ 10,000) 
-ท างาน 8.30น. – 17.30น. 
-หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน 
-สวัสดิการตามกฎหมาย 

51. ครัวป้าแจ๋ว   
ตลาดพรเพชร ถ.มุก-ดอนตาล   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร   49000   

-แม่ครัว 1 ญ 20-40 ไม่จ ากัด 300/ว เวลาท างาน 7.30-17.00 น. 

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

-หัวหน้าฝ่ายขาย 
-ผช. หัวหน้าฝ่ายชาย 
-หัวหน้าการตลาด 

1 
1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

25+ 
25+ 
25+ 

ป.ตรี 
ป.ตรี 
ป.ตรี 

10,000++ 
10,000++ 
10,000++ 

-09.00-18.00น. 
ป.ตรี สาขาการตลาด 
สาขาการจัดการทั่วไป 

 
 
 

ผู้จัดการโรงงงาน 
-พนักงานขับรถขายน้ าแข็ง 
-ช่างยนต์ 
-พนักงานฝ่ายผลิต 

 1 
6 
1 
2 

ช 
ช 
ช 

ป.6 

30+ 
20+ 
23+ 

ไม่จ ากัด 

ป.ตรี 
จ ากัดวุฒิ 
ปวช.+ 
ไม่จ ากัด 

10,000++ 
9,000 

ตามตกลง 
ค่าแรงขั้นต่ า 

มีประสบการณ์ด้านการจัดการ 

  
 
 
 
 
 
 
 

      

        

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ)ชั้น 1โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 
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งาน “ต่างจังหวัด” ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ.2560 

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

1 บ.คาราบาว กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) 
393 อาคาร 393 ลีลม ชั้นท่ี 7-10 
ถนนสีลม  เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร  10500 

-พ.ขับรถขายหน่วยรถเงินสด 10 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 
 -พ.ขายหน่วยรถเงินสด 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ประกันสุขภาพ กองทุนส ารอง 
 -พ.คลังสินค้า 10 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง เลี้ยงชีพ โบนัส ค่าท่ีพัก 
 -พ.ขับรถตู้ 10 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ชุดฟอร์ม ฯลฯ 
 -พ.ส่งเสริมการตลาด 

ภาคสนาม (สาวบาวแดง) 
10 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  

 -พ.ผู้ช่วยทีมงาน 10 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
2 บ.น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด      

สาขาอ านาจเจริญ  (ส านักงานมิตร
ผลช่ัวคราว) (Route 202) ทางไป
จังหวัดยโสธร ประมาณ 205 
กิโลเมตร จากสี่แยกหอนาฬิกา  
โทร.045-984515,086-4558796 

-วิศวกรเครื่องกล,กลไฟฟ้า
,เคมี,อุตสาหกรรม 
-บัญชี,ธุรการ,บุคคล 
-คอมพิวเตอร์ 
-ช่างบ ารุงรักษาไฟฟ้า 
-ช่างบ ารุงรักษาเครื่องกล 
-ช่างบ ารุงรักษาเครื่องมือ
ควบคุม 
-พนักงานฝ่ายผลิตน้ าตาล 
-แม่บ้าน,แม่ครัว,รปภ.
พนักงานขับรถ,โยธา 
 

หลาย
อัตรา 

ช/ญ 
 

ช,ญ 
ช/ญ 
ช 
ช 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
ช/ญ 

22+ 
 

22+ 
     22+ 

18+ 
18+ 
18+ 

 
18+ 
18+ 

 

ป.ตรี 
 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

ปวช., ปวส. 
ปวช., ปวส. 
ปวช., ปวส. 
 
ปวช., ปวส. 
ไม่จ ากัดวุฒิ 
 

 

ตามเงื่อนไข
บริษัท 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 

3 บ.น้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์ จ ากัด      
สาขาอ านาจเจริญ  (งานทรัพยากร
บุคคล) 173/4-5 ม.15 ต.บุ่ง อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ 37000            
โทร.088-476-9284 (ตรงข้ามปั้มน
น้ ามันเชลล์ ทางไปยโสธร) 

-เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม/พนักงาน
ส่งเสริม 

หลาย
อัตรา 

ช/ญ 18+ ปวส.,ป.ตรี ตามเงื่อนไข
บริษัท 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 
จบสาขา เกษตรกรรม,        
สาขาพืชไร่,พืชสวน ส่งเสริม
การเกษตร 

4. บ.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 
จ ากัด เลขท่ี789 หมู่ท่ี 1 ต.นากลาง  
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 
โทร.044-708900 ต่อ 2503, 2504 
(ผลิตเครื่องปริ้นเตอร์) 

- พนักงานฝ่ายผลิต 2,000 ช/ญ 18-30 ม.3+ 300 บ/ว + สวัสดิการตามกฎหมาย 
 -TECHNICIAN 

 (ช่างซ่อมบ ารุง) 
2 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง ท่ีพัก ค่าครองชีพ ค่าอาหาร  

ช้าวฟรี เบี้ยขยัน  
        
        
5 บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จก.(มหาชน) 

111 ซ.บางนา-ตราด 20  แขวงบาง
นา  เขตบางนา  กทม.10260 
( โรงงานแปรรูป ไก่ เป็ด CP ) 
02-7469731-8 (3301,3304,3305) 

-พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด เฉลี่ย 500 /
ว 

ประกันชีวิต ตลอดอายุงาน 

       เบิกค่ารักษาพยาบาลได้   
รถรับส่ง ชุดฟอร์ม งานเลี้ยง
สังสรรค์ โบนัสประจ าปี 

        
6 บริษัท อาหารเบทเทอร์ จ ากัด 

212  หมู่ท่ี  1  ถ.สระบุรี-หล่มสัก  
ต.ช่องสาริกา  อ.พัฒนานิคม   
จ.ลพบุรี 15220(ผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปลูกชิ้นไส้กรอก) 

-วิศวกรพัฒนาระบบงาน  
 วิศวกรรม 

1 ช 25-35 ป.ตรี  
อุตสาหการ 

ตามตกลง ท่ีพัก เครื่องแบบฟรี เบี้ยขยัน  
ค่ากะ ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ  

 -วิศวกรซ่อมบ ารุง 1 ช 25-35 ป.ตรี อศบ/วศบ.
(วิศวกรรมไฟฟ้า) ตามตกลง ค่าจุดงาน โอที โบนัส งานเลี้ยง 

 -พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 22-35 ม.3+ 300 บ/ว สังสรรค์ประจ าปี ตรวจสุขภาพ 
 -พนักงานคลังสินค้า 10 ช 20-35 ม.3+ 300 บ/ว ประจ าป ี เงินเบิกล่วงหน้า  
 -พนักงานอนามัย 

 (ท าความสะอาด) 
5 ช 20-35 ม.3+ 300 บ/ว ค่าห้องพักกรณีคู่สมรส(มีทะเบียน

สมรส) 
 -ช่างซ่อมบ ารุง 2 ช 25-35 ปวส. ตามตกลง ปวส.ไฟฟ้า เครือ่งยนต์ เครื่องกล

โรงงาน งานเชื่อม 
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งาน “ต่างจังหวัด” ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ.2560 

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

7. บ.เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนริ่ง จ ากัด (สาขา
ขอนแก่น)ประเภทกิจการจ าหน่าย
รอกและเครนไฟฟ้า 
377/17 ม.12 ต.เมืองเก่า อ.เมือง   
จ.ขอนแก่น 40000 โทร 02-
9791404,043-227737 
 

-ช่างไฟฟ้า 1 ช 20-40 ปวช.-ปวส. 11,000 ถึง
12,000 

-มีประสบการณ์จะพิจารณา  
เป็นพิเศษ 

        
        

8. บ.โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จก. 
42/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 
(บะหมี่กึ่งส าเร็จรปู,เส้นหมี่
อบแห้งตราไวไว) 

-พนักงานฝ่ายผลิต 20 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 300 บ/ว เข้ากะได้ อ่านออก เขียนได้ 
 -ช่างไฟฟ้า 2 ช 25-40 ปวส.ไฟฟ้า ตามตกลง เข้ากะได้ เดินสาย ต่อวงจรไฟฟ้า 

ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรได้ 
 -จนท.รักษาความปลอดภัย 5 ช/ญ 25-40 ป.6+ 9,000 รักงานบริการ เข้ากะได้ 
 -พนักงาน PC 2 ช 23-30 ม.6+ 9,000+++ ออกปฏิบัตินอกสถานท่ีได้ 

9. บริษัท ซีรอเยลอาหารทะเล จ ากัด 
เลขท่ี 80 ม.1 ถ.ธรรมคุณากร  
ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง  
จ.สมุทรสาคร 74000 
โทร.034-435488-89 
(เนื้อปลาบดแช่เยื่อแข็ง) 

-เสมียนท่า 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง ประกันสังคม  โบนัส หอพัก 
ทุนการศึกษา  พนักงานดีเด่น 
เงินช่วยเหลือฯ 

 -ช่างระบบท าความร้อน 2 ช 18+ ปวช-ปวส. ตามตกลง 

 -เจ้าหน้าท่ีบริหารการขาย 1 ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง 

 -พนักงานรายวัน 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง 

10. บ.วนชัย พาเนลอินดัสทรี่ส์ จ ากัด      
8/8 หมู่ที่ 1  ถ.สุราษฎร-์ทุ่งสง   
ต.เขานิพันธ ์ อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎรธ์าน ี 
84190(ผลิตแผ่นไม้จากเศษไม้ยางพารา) 
โทร. 077-278500 ต่อ 8331 

-ผู้ควบคุมเครื่องจักร 4 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง มีท่ีพัก เครื่องแบบ ค่าครองชีพ 
 -พนักงานขับรถจักรกลหนัก 5 ช 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ประกันอุบัติเหตุ 
 -พนักงานทดสอบคุณภาพ

ส่วนกลาง 
1 ช 25+ ม.3-6 ตามตกลง  

11. บ.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ 
จ ากัด (ท่ีปรึกษาด้านประกันภัย) 
92/3 ถ.มุกดาหาร – ดอนตาล       
ต.ศรีบุเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 
 

-เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 
ประกันภัยรถยนต์ 
ประจ าสาขายโสธร 
ประจ าสาขาอ านาจเจริญ 
ประจ าสาขาอุบลราชธานี 
 

 
 
6 
7 
6 

 
 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

 
 

20-35  
20-35 
20-35 

 
 

ม.3-ป.ตรี 
ม.3-ป.ตรี 
ม.3-ป.ตรี 

10,000-
12,000+ค่า

คอมมิชชั่น+ค่า
น้ ามันรถ 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 

12. บริษัท บีทาเก้น จ ากัด    
โรงงาน เลขท่ี 37 หมู่ 1  ต.ท่าข้าม  
อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110  
(ผลิตนมเปรี้ยว) 

-หัวหน้าเขตการขาย  
Sale Supervisor   
ภาคอีสาน 

5 ช/ญ 22-30 ปวส.+ 10,500 บ/ด      -เบี้ยเลี้ยง 550 บ/ว   
รายได้รวม 25,000 บ/ด 
โบนัสประจ า  ชุดฟอร์ม  รักการ
เดินทาง เดินทางไปต่างจังหวัดได้ 

13. บ.คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
44 หมู่ท่ี 5  ถ.โชคชัย-ครบุรี   
ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  
30190 (แปรรูปไก่ส าเร็จรูป) 
โทร. 044-446900 ต่อ 231,232 

-พนักงานฝ่ายผลิต 100 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 300 บ/ว หอพักฟรี (รวมท้ังค่าน้ า  ค่าไฟ)  
ข้าวสวยฟรีสวัสดิการอื่นๆ   
ส่งจดหมายสมัครที่  อีเมลล์
Narathiwat_Doksunthia@Car
gill.com 

14 หจก.บ้านแพ้วกรุ๊ป 
260 ถ.เลี่ยงเมืองวารินฯ  ต.แสนสุข 
อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
34190 (ศูนย์จ าหน่ายนมโฟร์โมส) 

-พนักงานขายหน่วยรถ 6 ช/ญ 20+ ม.6+ 15,000+ -เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+คอมมิชชั่น 
 -ผู้ช่วยพนักงานหน่วยรถ 6 ช 20+ ม.3+ 10,000+ ประกันสังคม+โบนัส 
       -สามารถค้างต่างจังหวัดได้ 
        

15. บ.นันยางการทออุตสาหกรรม จก. 
เลขท่ี 19 หมู่ท่ี 5 ถ.เศรษฐกิจ   
ต.ท่าไม้  อ.กระทุ่มแบน   
จ.สมุทรสาคร  74110 
โทร. 081-8317677 

-พนักงานฝ่ายผลิต 
-พนักงานขับรถโฟลค์ลิฟท์ 
-พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 

50 
5 
10 

ช/ญ 
ช 
ญ 

18+ 
18+ 
18+ 

ป.6+ 
ป.6+ 
ป.6+ 

300 + OT 
300 + OT 
300 + OT 

หอพักน้ าไฟ ฟรี 
มี OT ประจ า  ค่ากะ  เบี้ยขยัน 
เงินกู้ฉุกเฉิน โบนัส ห้องพยาบาล 
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