
ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 
สมัครได้ที่  ส านักงานจดัหางานจังหวัดมุกดาหาร 

 

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

1 ร้านโยสปอร์ต มุกดาหาร 
65  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรอืง อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000 (ร้านขายอุปกรณ์กีฬา) 

-พนักงานสกรีน 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ท างาน 
 -พนักงานบัญชี 2 ญ 20+ ปวช.+ 10,000+ -ใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตได้  

เน้นต้องขับรถยนต์ได้ หรือ
รถจักรยานยนต์ได้  

 -พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ ไปท างานต่างจังหวัด
ได ้

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

-ผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 1 ช/ญ 28+ ป.ตร ี 15,000+ -จบสาขาที่เกี่ยวขอ้ง  
 มีประสบการณ ์

 -ผจก.ฝ่ายการตลาดและขาย 2 ช/ญ 28+ ป.ตร ี 15,000+ -มีประสบการณ ์
 -ช่างซ่อมบ ารุงรถยนต ์ 3 ช 25+ ปวส+ 9,000+ -มีประสบการณ ์
 -พนักงานขาย 10 ช 25+ ม.3+ 9,000+ -มีอนุญาตขับขี่ 
 -จนท.คลังกลาง 2 ช/ญ 25+ ปวส.+ 9,000+ -มีความรู้ด้านคลัง สต๊อก ท าบัญชี

ควบคุมการเบิกจ่ายของสต๊อก
สินค้า 

 -เสมียนกะกลางคืน 2 ช 28+ ปวช-ปวส 9,000+ -เวลาท างาน 19.00-7.00 น. 
3 บริษัท ซีอาร์ซี  ไทวสัดุ จ ากัด 

(ไทวสัดุ มุกดาหาร) 
331 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

-หัวหน้าแผนกขาย 2 ช/ญ 25-37 ปวส.+ ตามตกลง ท างานเข้ากะได ้
 -พนักงานขาย 10 ช/ญ 22-35 ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์พิจาณาพิเศษ 
 -พนักงานแคชเชียร ์ 2 ญ 22-35 ม.3+ ตามตกลง  
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4 บ.พรีเมียร์ควอลิตี้ สตาร์ช จ ากัด 
185 ม.14 ต.ค าป่าหลาย อ.เมอืง  
จ..มุกดาหาร 49000 
(โรงงานแป้งมันสัมปหลงั) 

-ช่างยนต ์ 1 ช 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย  
มีประสบการณ์ท างาน        

        

5 บริษัท รอยส์เซอร์วสิ จ ากัด  
(สาขาขอนแก่น) 92/177 หมู่ที่ 2  
ต.ไทรม้า อ.เมอืงนนทบรุี จ.นนทบุรี 
(บริการท าความสะอาด) 

-พนักงานท าความ   
 สะอาดประจ าห้าง 
 โรบินสัน มุกดาหาร 

10 ช/ญ 18-55 ปี ไม่จ ากัด 300 บ/ว เวลางาน 9.00–18.00 น./10.00-
22.00/14.00-23.00 น/23.00-08.00 
น./ มีโอที พักรอ้น ชุดยนูิฟอรม์  

        
6 คุณภาษิต  เจริญสุข    

147  ถ.ส าราญชายโขงเหนือ   
ต.มุกดาหาร อ.เมอืง จ.มุกดาหาร  
49000 

แม่ครัว+แม่บ้าน   1 ญ 25+ ไม่จ ากัด 9,000-12,000 ลักษณะงาน-ท าอาหารเป็นหลัก 
(ท าอาหารได้หลากหลาย)  เตรยีม
อาหาร เช้า-เที่ยง-เย็น  ช่วยดูแล 
เด็กได้  ท าความสะอาดบ้าน   
ไปตลาดจ่ายกับข้าว   

7 บริษัท เอ็ม.วี.เอส คอนซัลแท้นส์ 
จ ากัด สาขามุกดาหาร 
(ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม) 
ติดต่อโทร 0900280881 
/0863572480 / ID Line: civiltuy 

-วิศวกรโยธา 3 ช 25+ ป.ตร ี ตามตกลง -มีประสบการณ์ 0-3 ป ี
 -โฟแมนกอ่สรา้ง/ส ารวจ 3 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
 -ธุรการสนาม 2 ช/ญ 20+ ปวช.- 

ป.ตร ี
ตามตกลง  

 -เลขาโครงการ 2 ช/ญ 20+ ปวส.- 
ป.ตร ี

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

-ช่างแอร์รถยนต์    1 ช 23+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ที่ตั้ง ทางไปหอแก้ว ติดสะพาน  
มีประสบการณ์ติดฟิลม์รถยนต์  
ค่าจ้างตามประสบการณ์             
เคยผ่านการอบรมศูนยพ์ัฒน์ฯ 
พิจารณาพิเศษ 

9 หจก.เพาเวอร์ซสิเต็ม เอน็จิเนียริ่ง 
เซอร์วสิ เลขที่  88 ซ.สามัคคี 3   
ถ.วงค์ค าพา ต.มุกดาหาร อ.เมอืง   
จ.มุกดาหาร  49000 (ออกแบบ
รับเหมาระบบไฟฟ้า สื่อสาร ปรับอากาศ) 

-โฟร์แมนไฟฟ้า 1 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ท างานพิจารณาพิเศษ 
 -ช่างไฟฟา้ 5 ช 20+ ปวส.+ ตามตกลง -สามารถเดินทางไปท างานต่าง 
 -ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 5 ช 18+ ม.3+ ตามตกลง  จังหวัดได ้

10 หจก.บิ๊กดี เม็ททอลซลี  
57/2 ถ.เมอืงใหม ่ ต.มกุดาหร   
จ.มุกดาหาร 49000 
(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง) 

-พนักงานขับรถส่งสินคา้ 1 ช 20-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 
 -พนักงานบัญชี 1 ญ 22+ ปวช.+ ตามตกลง มีประสบการณ์ท างานพจิารณา 
       พิเศษ 

11 บริษัท เอ็นเทคโพลเิมอร์ จ ากัด 
319 หมู่ที่ 16  ต.ค าป่าหลาย   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000  
(ผลิตยางพารา) สมัครทาง E-mail : 
butsakorn@nteq-polymer.com 

-วิศวกรเครื่องกล 2 ช 25+ ป.ตร ี ตามตกลง -มีประสบการณ์ท างาน 
 -พนักงานการเงิน/บัญช ี 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี(บัญช)ี ตามตกลง -มีประสบการณ์ 2-3 ป ี
 -QC/QA 2 ช/ญ 22+ ป.ตรี(เคมี

,โพลิเมอร์) 
ตามตกลง -ท างานเข้ากะได ้

-เงินพิเศษ  เงินค่าต าแหน่ง 
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12 บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส 
จ ากัด (สาขามุกดาหาร) 
35 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(การเงินและโบรกเกอรป์ระกันภัย) 

-พนักงานขาย SA 2 ญ 20+ ม.6-ป.ตร ี ม.6 = 9,000 รักงานขาย งานบริการ  
สามารถออกพบลูกคา้ 
นอกสถานทีไ่ด้ เดินทางไป 
ต่างจังหวัดได้ 

      ปวส.=11,000 
      ป.ตร=ี13,000 
       
       

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

-พนักงานขาย 2 ญ 20+ ปวส.- 
ป.ตร ี

ตามตกลง เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 
หน้าที่ : เสนอขายงานประชุม สมัมนา 
เสนอขายห้องพัก ติดต่อประสานงาน
กับลูกค้า 

14 ร้านสนิทภัณฑ์การเกษตร 
ถ.ประคองพันธ์ (ตลาดเทศบาล 1)  
ต.มุกดาหาร อ.เมอืง จ.มุกดาหาร  
49000 (ขายสินคา้การเกษตร) 

-แม่บ้าน/ดูแลผูสู้งอาย ุ 1 ญ 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย   
**อยู่ประจ ากับนายจ้างได้ 
ขับรถยนต์พิจารณาพิเศษ 

15 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 
ได้คลอ่ง 
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16 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.ตร ี

12,000 -มีค่าคอมมิชช่ัน มีรถยนต์ของตัวเอง
(มีค่าเช่ารถ 10,000) 
-มีโอที เวลาท างาน 9.00-18.00 น. 
สวัสดิการตามกฎหมาย   
 

 -พนักงานคลังสินคา้ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 9,000 
       
       

17 บริษัท แอดไวช์โฮลดิ้งส ์กรุ๊ป จ ากัด 
(สาขาตลาดดานัง) 
69/6  ถ.สองนางสถิตย ์ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000  
(ซ่อม/จ าหน่ายคอมพิวเตอร์) 

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

18 บริษัท ป้อมพลัง จ ากัด 
237 หมู่ที่ 11 ต.ค าอาฮวน อ.เมอืง  
จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานส่งเสริมการ  
 ขาย (เหล้า 285 และ 

10 ญ 20-27 ม.3+ 300 /ว+ ท างาน 6 ชม. 

  เบียร์ช้าง)       
19 บ.เวนดิ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(ศูนยย์่อยมุกดาหาร) 
บริการตู้เติมเงิน เอเจ เติมสบาย 
โทร. 095-3825838 
 

-พนักงานฝ่ายขาย 5 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง -ลักษณะงาน ประชาสมัพันธ์ ออกบู๊ท 
-ลักษณะงาน ดูแลตู้เติมเงินหลังการ
ขาย เวลาท างาน 08.30-17.00 น. 

 -ช่างบริการ 1 ช 25+ ปวช.+ ตามตกลง 
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20 บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากดั  
70/61-62  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล  
ต.ศรีบุญเรอืง อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  

-พนักงานขายขนมขบเคี้ยว 
(หน่วยรถจักรยานยนต์) 

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

21 ไอศกรมีวอลล์ มุกดาหาร  
(มุกดา ว.จ ากัด)  
ถ.ชยางกูร  ต.มุกดาหาร  อ.เมอืง  
จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานหน่วยขาย 
 เคลือ่นที่ (วอลล์แมน 

 วอลล์เลดี้) 

30 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 30% จากยอดขาย มีโบนัส   

        
        

22 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โง่นค า ชิปปิง้ 
39/15  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร 49000 (น าเข้าสง่ออก) 

-ช่างซ่อมรถบรรทุก 1 ช 30+ ม.6+ 10,000+ -มีประสบการณ์ท างาน 
 -แม่บ้าน 1 ญ 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -พนักงานบัญชี 

 (สื่อสารภาษาอังกฤษได้) 
1 ญ 25+ ปวส.+ ตามตกลง  

23 บริษัท สยามนิสสัน มุกดาหาร จก.   
เลขที่ 115/2  ถ.ชยางกูร  ข    
ต.มุกดาหาร  อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 
49000 (จ าหน่ายรถยนต์) 

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

24 บริษัท เงินติดล้อ  จ ากดั     
107/4  ถ.พิทักษ์พนมเขต  
ต.มุกดาหาร อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 
49000 (สินเชื่อ จ าน าทะเบียนรถ) 

-เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 1 ช 24-32 ป.ตร ี 12,000 เวลาท างาน 8.30-16.30 น. 
       มีค่าคอมมิชช่ัน 
        
        

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ (หลังเก่า) ชั้น  1  / โทร.  042-613037-8   Fax. 042-613037 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.2559 
สมัครได้ที่  ส านักงานจดัหางานจังหวัดมุกดาหาร 

 

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

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

-ช่างยนต ์ 1 ช 20+ ปวช.+ 300 บ/ว -มีประสบการณ ์
 -พนักงานขาย 1 ช/ญ 21+ ปวช.+ ตามตกลง -มีค่าคอมมิชช่ัน 
 -รปภ. 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 300 บ/ว  
        

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

-พนักงานบาร ์ 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 
 -พนักงานแม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง เข้ากะได ้
 -พ.ต้อนรับส่วนหนา้ 1 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง  
 -พนักงานล้างจาน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง  
 -พนักงานเสิรฟ์ 1 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง  
 -กุ๊ก 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
        

27 บริษัท รถรุ่งเรอืง (มุกดาหาร) จ ากัด 
291 หมู่ที่ 6  ถ.เลี่ยงเมอืง  
ต.มุกดาหาร  อ.เมอืง 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 างานต่างจังหวัดได ้

        
28 หจก.ต.ศรีเจริญทรพัย์1991  

(น้ าดื่มพมิุข) เลขที่ 226 หมู่ที่ 14  
ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร   

-พนักงานขับรถส่งน้ า 2 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 
        
        

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ (หลังเก่า) ชั้น  1  / โทร.  042-613037-8   Fax. 042-613037 



 
ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.2559 

สมัครได้ที่  ส านักงานจดัหางานจังหวัดมุกดาหาร 
 

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

29 บริษัท ไทยน้ าทพิย์ จ ากัด 
64  ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
ผลิต/จ าหน่ายเครื่องดื่ม(โค้ก) 

-พนักงานฝ่ายขาย  
(Sales Executive) 

2 ช 21-30 ปวส.+ ตามตกลง -มีทักษะการเจรจาเสนอขายที่ดี 
-รักงานบริการ 

       -มีรถจักรยานยนต์พรอ้มใบขับขี่ 
       -มีบุคคลหรือเงินสดค้ าประกัน 

30 บริษัท มามาพาวเวอร์ จ ากัด 
9/10  ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000  
(จ าหน่ายเครือ่งใช้ไฟฟา้) 

-พนักงานขาย 3 ช 20+ ม.3+ 9,000 -เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 
 -พนักงานเก็บเงิน 1 ช 22+ ม.3+ 8,000-

10,000 
-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
 

31 บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด  
188 หมู่ที่ 7  ต.บางทรายใหญ่  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(จ าหน่ายรถ HINO) 

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

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

- หัวหน้าทีมขาย (ด่วน) 4 ช/ญ 25-35 ป.ตร ี 15,000 -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่พิจารณา
พิเศษ บุคลิกดี สุภาพ มปีระสบการณ์
บริหารทีมขาย อย่างนอ้ย 2 ปี  มีเงิน
ช่วยเหลือพิเศษ 2,500 บ.+ค่าคอมฯ 

 - เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย 
  (หน่วยรถเคลือ่นที่) 

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

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ (หลังเก่า) ชั้น  1  / โทร.  042-613037-8   Fax. 042-613037 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.2559 
สมัครได้ที่  ส านักงานจดัหางานจังหวัดมุกดาหาร 

 

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

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

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

       

34 ร้านดูโอ เวดดิ้งสตูดิโอ    
80/6 ถ.สมุทรศักดารักษ์  
ต.มุกดาหาร  อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร  
49000 (เช่าชุดวิวาห์-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 -สามารถออกพบลูกคา้ได ้
        ขับรถยนต์ได มีใบขับขี่ 
        

35 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมษาวัฒนา 
1865/43 ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม  
อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 
T. 042-711552  083-2904736   
(ค้าปลีก คา้ส่ง เครือ่งอปุโภค) 

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

36 บริษัท มิตรศลิป์ วิน  จ ากัด  
70/4-7 ถนนวิวิธสุรการ   
ต.มุกดาหาร อ.เมอืง จ.มุกดาหาร  
49000 (จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 

-หัวหน้าศูนย์บริการ 1 ช 25+ ป.ตร ี ตามตกลง -มีภาวะผู้น า มีทักษะการเจรจา 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

 -ฝ่ายสต๊อกสินค้า 1 ช 23+ ปวช-ปวส ตามตกลง -ลักษณะงาน เช็ครถเขา้โกดัง และ 
     คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
 ส่งออกรถไปสาขาต่างๆ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ (หลังเก่า) ชั้น  1  / โทร.  042-613037-8   Fax. 042-613037 
 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.2559 
สมัครได้ที่  ส านักงานจดัหางานจังหวัดมุกดาหาร 

 

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

37 โรงแรมทรพัยม์ุกดา ภูมเิพลส   
เลขที่ 33/777  ถ.ชยางกรู ข    
ต.มุกดาหาร อ.เมอืง จ.มุกดาหาร  

-ผู้จัดการทั่วไป (GM) 1 ช/ญ 35+ ป.ตร ี ตามตกลง ท างานระบบบริหารทั้งหมดของ 
        

       

38 ร้าน B-Phone สาขาบีก๊ซี มุกดาหาร 
77/11 บี๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  ชั้น 1  
ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  49000 

-พนักงานขายโทรศัพท ์ 3 ช/ญ 25-30 ปวช.+ ตามตกลง ท างานตามเวลาเปิด-ปิดห้างฯ 
        
        

        

39 เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์  
โรบินสันมุกดาหาร ชั้น 1 
ต.มุกดาหาร อ.เมอืง จ.มุกดาหาร 

-พนักงานครัว 2 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง ท างานเข้ากะได ้
        
        
        

40 ร้านแฟมิลี่   
122/15 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  
(เสรมิสวย นวดสปา) 

-พนักงานบริการลูกคา้ 2 ญ 18-28 ม.3+ ตามตกลง ลักษณะงาน : ดูแลลูกคา้ นวดหน้า 
นวดตัว มีประสบการณพ์ิจารณาพิเศษ 

       รักงานบริการ มีพีเ่ลีย้งให้ค าแนะน า มี
บุคลิกภาพดี ผิวพรรณด ี

       -เลี้ยงอาหารกลางวัน   
41 ร้านเจ๊าะแจ๊ะป้ายสวย   

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

-พนักงานธุรการ 1 ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง -สวัสดิการตามกฎหมาย 
        

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ (หลังเก่า) ชั้น  1  / โทร.  042-613037-8   Fax. 042-613037 

 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.2559 
สมัครได้ที่  ส านักงานจดัหางานจังหวัดมุกดาหาร 

 

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

42 ห้างสรรพสินค้า โรบินสนั ไลฟส์ไตล์
เซ็นเตอร์ มุกดาหาร 
99/11 ถ.ชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

-ผู้จัดการแผนกธุรการ 1 ญ 25+ ป.ตร ี ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
เวลาท างาน 9.30-18.00 น.        

       

43 โรงแรมริเวอร์ซิตี้     
28  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรอืง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 

-พ.ต้อนรับส่วนหนา้ 1 ช 23+ ป.ตร ี ตามตกลง เข้ากะได ้
 -ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 25+ ปวช.+ ตามตกลง  
 -พนักงานแม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -พนักงานคลีนเนอร ์ 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -พนักงานจัดเลี้ยง 3 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง  
 -พนักงานเสรฟิ 3 ช/ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง  
        

44 ร้านอาหาร เมอืงนครา 
229 หมู่ที่ 7  ถ.เลี่ยงเมอืง 
ต.บางทรายใหญ่  อ.เมอืง  
จ.มุกดาหาร  49000 

-พนักงานเสรฟิ 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 (ครวัรวม) 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  ต าแหน่งที่สมคัรพิจารณาพิเศษ 
 -เชฟ (อาหารฟวิชั่น) 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -บาริสต้า 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -ผู้ช่วยเบเกอรี ่ 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -แม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ (หลังเก่า) ชั้น  1  / โทร.  042-613037-8   Fax. 042-613037 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.2559 
สมัครได้ที่  ส านักงานจดัหางานจังหวัดมุกดาหาร 

 

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

45 สถาบันโกลเบิลอาร์ต 
ศูนย์มุกดาหาร 
52/19  ถ.ชยางกูร ข    
ต.มุกดาหาร  อ.เมอืง  จ.มุกดาหาร   
49000 (โรงเรียนสอนศลิปะ) 

-ครูสอนศลิป์ 1 ญ 22-28 ปวช.- 
ป.ตร ี

ตามตกลง -ท างาน เสาร-์อาทิตย์ หรือวันปกติ
ตามช่วงการสอน 
-พักกับนายจ้างได้ ท าอาหารได้ ดูแล
เด็กได้  
-ท างานสัปดาหล์ะ 2 วนั 

 -แม่บ้าน 1 ญ 25-35 ม.3+ ตามตกลง 
       
 -แม่บ้าน(หอพัก) 1 ญ 25-45 ม.3+ ตามตกลง 

46 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรร์ันส์  
โบรคเกอร์ จ ากัด 
92/3  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรอืง อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000 (ที่ปรึกษาด้านประกันภัย) 

-เจ้าหน้าที่ฝา่ยขาย
ประจ าศูนย์ประสาน 
งาน (มุกดาหาร) 

2 ช/ญ 23-35 ม.6-ป.ตร ี 10,000 + มีค่าคอมมิชช่ัน มีทักษะการเจรจา
ต่อรอง  มรีถยนตส์่วนตวั มี
ประสบการณ์ดา้นวินาศภัย 

       จะพิจารณาพิเศษ  ค่าน้ ามัน             
       ค่าโทรศพัท ์

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

-พนักงานควบคมุการ  
 ผลิต(โหลดคอนกรีต   
 ผสมเสร็จ) 

1 ช 20+ ปวช.-
ปวส. 

ตามตกลง -มีความขยัน ซือ่สัตย์ อดทน       
 ใช้คอมพิวเตอร์ได ้

 -พนักงานขับรถโม ่ 4 ช 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์อย่างนอ้ย 1 ปี 
        ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 

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

-พนักงานขาย 2 ช/ญ 20-35 ม.6+ ตามตกลง มีรถยนต์ มีใบขับขี่ ออกพบลูกค้าได้  
มีค่าคอมฯ   มีประสบการณ ์

       พิจารณาพิเศษ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ (หลังเก่า) ชั้น  1  / โทร.  042-613037-8   Fax. 042-613037 
 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.2559 
สมัครได้ที่  ส านักงานจดัหางานจังหวัดมุกดาหาร 

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

49 บริษัท ราชสีมา เอส.ดี.โอ. จ ากัด 
54 ถ.แก้วเสนา  ต.วารนิช าราบ 
อ.วารินช าราบ จ.อุบวารินช าราบ  
จ.อุบลฯ 34190 T.080-0801861 
(จ าหน่ายสินค้า P&G) 

-พนักงาน PC 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 9,000 -เวลาท างาน 9.00-17.00 น. 
-เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 
-เบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บ. 
-ค่าเช่ารถ 2,400 บ. ค่าน้ ามัน 
150 บ.  ค่าคอมมิชช่ัน 

 -พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 9,000 

50 หจก.ดีดีอาร์ คอมซสิเตม็ส์   
18/10 ซ.ตาดแคน 4 ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
(ซ่อม-ขาย-ให้เช่าคอมพวิเตอร์ 
เครื่องถา่ยเอกสาร) 

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

51 บริษัท ประเสริฐผลพัฒนารุ่งเรอืง
มอเตอร์ จ ากัด 
88/88  ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   49000.    
(จ าหน่ายรถยนต์มอืสอง) 

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

52 ออฟฟิศ สมายด์รสีอร์ท    
63  ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(จ าหน่ายตั๋วเครือ่งบิน) 

-พนักงานขายตั๋ว  
 เครื่องบิน   

2 ญ 20-23  ม.6+ 12,000 -เวลาท างาน 10.00-19.00 น. 
ท างานทีโ่รบินสัน บุรรีัมย์ 

 ประจ าสาขา จ.บุรีรัมย ์      มีที่พัก 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ (หลังเก่า) ชั้น  1  / โทร.  042-613037-8   Fax. 042-613037         มีท่ีพัก ใช้คอมฯ MS-Office 
ได้ 
 มีทักษะใช้ภาษาอังกฤษได้ 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ.2559 
สมัครได้ที่  ส านักงานจดัหางานจังหวัดมุกดาหาร 

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

53 ณัฐะ พลาสติกรีไซเคลิ 
281 หมู่ 1 ต.หนองแวง  
อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร  
49130 

-พนักงานคัดแยก 2 ช/ญ 20-30 ไม่จ ากัด 3 บ./กิโล  
       

54 หจก.เค.ซี.จี.ปิโตรเลี่ยม  
เลขที่ 2 ถ.ชยางกูร ก  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000   
สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
(คาลเท็กซ์มุกดาหาร)   

-พนักงานขับรถน้ ามัน 3 ช 30+ ม.6-ป.ตร ี 15,000 -ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา 
 -ผู้ช่วยพนักงานขับรถ 2 ช 30+ ม.3-ป.ตร ี 12,000 -ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา 
 -ผู้ช่วยคลังน้ ามัน 2 ช 30+ ม.3-ม.6 9,000 -ท างานเป็นกะได้ 05.00-14.00 , 

10.00 – 20.00 น. 
         

55 ร้านมิตรดนัยพานิช     
33/28-29  ถ.ชยางกูร ข.  
ต.มุกดาหาร อ.เมอืง จ.มุกดาหาร  
49000 (บริเวณหน้า บขส.) 
(จ าหน่ายเครือ่งใช้ไฟฟา้ /
คอมพิวเตอร์) 

-ช่างเทคนิค  2 ช 21-30 ปวช./ปวส. ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 
  คอมพิวเตอร ์    -ไฟฟา้  มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
     -อิเลค็ฯ   
     -คอมฯ   

56 บริษัท มิตรศลิป์ วิน  จ ากัด  
70/4-7 ถนนวิวิธสุรการ   
ต.มุกดาหาร อ.เมอืง จ.มุกดาหาร  
49000 (จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 

-หัวหน้าศูนย์บริการ 1 ช 25+ ป.ตร ี ตามตกลง -มีความเป็นผู้น า มีทักษะการเจรจา
กับลูกค้า 

 -พนักงานคลังสินคา้ 1 ช 23+ ปวช-ปวส ตามตกลง -เช็ครถที่น าเขา้โกดัง และส่งออก  
     คอมฯ ธุรกิจ   ไปสาขา 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ (หลังเก่า) ชั้น  1  / โทร.  042-613037-8   Fax. 042-613037  -เจ้าหน้าท่ีการตลาด 2 ช 24-30 ม.6 + 300 บ/ว สาขา มุกดาหาร 
อ านาจเจริญ ได้ 

 


