
ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

************************** 

ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหนง่งาน อตัรา เพศ อาย ุ วฒุ ิ คา่จา้ง  เงือ่นไขและสวสัดกิาร 

1 หจก.ภัทรดรแอนด์โชติกา 
(ประเภทธุรกิจ ส่งออก) 
234 ม.16 ต.ค าอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 088-2623955 
 

-เสมียน 1 ญ 25-35 ปวช.+ ตามตกลง เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 

2 บ. มาสด้ามุกดาหารเพชรยานยนต์ จ ากัด 
394 หมู่ที่ 3 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร โทร. 081-5848478 

-พนักงานขาย 8 ช/ญ 22+ ม.6+ 9,000+ มีค่าคอมมิชชั่น 
เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 
หยุดวันอาทิตย์ 
 

3 มุกดาหารสวนเสือและฟาร์ม 
200 หมู่ 10 บ้านโนนสว่าง ต.บางทราย
ใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร.084-1988939 
 

-คนงานฟาร์ม 2 
1 

ช 
ญ 

18-45 ไม่จ ากัด 323/วัน -ท าความสะอาดฟาร์มดูแลสัตว์เลี้ยง 
-เตรียมอาหาร 
-ท างาน 08.30-17.00 น. 
-ตั้งใจท างาน สู้งาน 

4 พิญญานันท์ ศิระธนบูรณ์ 
44/18 ซ.ข้างโรงเรียนเมืองใหม่ ถ.เมืองใหม่ 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร.062-6956414 
 

-แม่บ้านส่วนบุคคล 2 ญ 25-45 ไม่จ ากัด 323/วัน 
ทดลองงาน
ผ่านเพิ่ม

เงินเดือนให้ 

-ท างานจันทร์-เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์) 
 
 

5 โรงแรมเคียงพิมาน 
26 ถ.ด ารงค์มุกดา ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.
มุกดาหาร  
โทร.042-6152846 

-แม่บ้าน 2 ญ 18-45 ไม่จ ากัด 323/วัน -สวัสดิการตามกฎหมาย 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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6 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  กรเดชมุกดาหาร 
109 หมู่ที่ 8  ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  โทร. 098-3196364  
 

-พนักงานขาย (คนขับ) 
 
 

3 
 
 

ช 
 

 

20+ 
 
 

ไม่จ ากัด 
 

 

ตามตกลง 
 
 

-มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 
 
 

7 ภาสทองคาเฟ่ 
บ้านดงมัน ถนนชยางกูร ต าบลค าอาฮวน 
จังหวัดมุกดาหาร 
โทร.062-0681188 
 

-บาริสต้า 
-พ่อครัว  
-แคชเชียร์ 

2 
1 
1 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

22-35 
22-35 
22-35 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-บุคลิกดี สะอาด คล่องแคล่ว สามารถ
ท างานล่วงเวลาได้ 

8 ร้านพันธุ์เจริญการเกษตร 
50 ถ.สุทธิมรรค  ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  โทร. 085-7559490/ 
084-9795363 

-พนักงานขาย 3 ช 25+ ม.6+ 7,000+ค่า
คอมมิชชั่น 

มีค่าน้ ามัน รายได้รวม 15,000บ.ขึ้นไป 
เวลาท างาน 08.30-17.30 น.   
ลักษณะงาน : ออกพื้นที่ ออกพบลูกค้า
เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูใน จ.มุกดาหาร แนะน า 
เสนอขายสินค้า 

9 บริษัท ถัง คอนสตรัคชั่น 
99/9 หมู่ที่ 6  ต.ค าอาฮวน อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000  
โทร. 080-9939928 

-พนักงานบัญชี 1 ญ 20+ ปวส.+ 12,000 -เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 

10 บริษัท ธนาพรพรรณการาจ จ ากัด 
(อู่ซ่อมรถยนต์) 
69/19  ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร   
โทร. 081-7683511 

-ช่างสีรถยนต์ (เตรียมพื้น) 
-ช่างช่วงล่าง/ช่างประกอบรถยนต์ 
-ซ่างซ่อมรถ 10 ล้อ(มีประสบการณ์) 
-ช่างเชื่อมเหล็ก/สแสนเลส 

3 
3 
2 
1 
 

ช/ญ 
ช 
ช 
ช 

20-50 
25-55 
30-55 
25-55 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

มีเวลาท างาน 8.00-17.00 น. 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
 

2 
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11 บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์ จ ากัด      
(จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 
43  ถ.ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  
042-615333 

-ช่างศูนย์บริการ 1 ช 25+ ปวช-ปวส 
สาขาช่าง

ยนต์ ,
ไฟฟ้า
ก าลัง 

11,000 
+มีค่า

คอมมิชชั่น 

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
-มีประสบการณ์ท างานด้านซ่อมไดนาโม 
ระบบไฟฟ้าภายในรถ พิจารณาพิเศษ 
-มีประกันสังคม วันลาพักผ่อน ชุดยูนิฟอร์ม 
ค่าคอมมิชชั่น  ทดลองงาน 3 เดือน 

12 โรงงานหลังคาเหล็ก สยามช้างไทย  
ถนนบายพาส เยื้องวิทยาลัยการอาชีพฯ   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   
โทร.  061-9547894 

-พนักงานฝ่ายกราฟฟิค 1 ช/ญ 25+ ปวส+ 12,000 - สามารถตัดต่อวิดีโอ  
- สามารถคิดคอนเทนต์ให้เข้ากับงานได้ 
- สามารถเดินทางไปท างานต่างจังหวัดได้ 
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2ปี 

13 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บิ๊กดี เฮ้าท์       
488 ถนนสมเด็จ–มุกดาหาร อ าเภอเมือง
มุกดาหาร มุกดาหาร 49000 
โทร. 061-4152564 

-พนักงานบัญชี 
 
-พนักงานขาย 

2 
 
1 

ช/ญ 
 

ช/ญ 

22-38 
 

24-35 

ปวส+ 
 

ม.6+ 

12,000 
 

ตามตกลง 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 
 
-ขับรถได้  
-ออกไซต์งาน 

14 หจก.สมบูรณ์วัสดุ 
91 ถ.ยุทธพัฒน์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร 095-1983860 

-พนักงานขนส่งสินค้า  2 ช 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบขับขี่รถหกล้อ 
-สวัสดิการตามกฎหมาย 

15 The pizza company  
(หจก.จ าเริญพาณิชพิซซ่า) 
99/11 ถ. ชยางกูร อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
มุกดาหาร 49000 

-พนักงานต้อนรับ 
 
-พนักงานครัว 

3 
 
3 

ญ 
 

ช/ญ 

20-30 
 

20-35 

ม.6+ 
 

ม.6+ 

40-45 บ/
ชม. 

 
40-45 บ/

ชม. 
 

-ท างานวันละ 8 ชม. 
 
-ท างานวันละ 8 ชม. 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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16 โรงพยาบาลมุกอินเตอร์เนชั่นเนล 
87 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
042-611222 ต่อ 537 
 

- ผู้ช่วยพยาบาล ER 
  

1 
 

ญ 
 

23+ 
 

ม.3+ 
 

ตาม 
โครงสร้าง 

 
 

-มีใบประกาศผู้ช่วยพยาบาล PN,NA 
มีประสบการณ์ท างานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
จะพิจารณาพิเศษ 

17 บ.เกียรติมุกดา พรีเม่ียมไอซ์ จก. 
(โรงงานผลิตน้ าแข็ง) 
99/9 หมู่ที่ 1 ต.ค าอาฮวน    
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 083-5996655   
 

- เจ้าหน้าที่ควบคุมผลิต 2 ช 
 

25+ ปวส. 
บริหาร

การจัดการ 

12,000+KPI 
 
 

-มีใบขับขี่ 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

18 ฟอร์ดอีสานออโตโมบิลมุกดาหาร 
198ม.7 ถ.ชยางกรู ข. ต.บางทรายใหญ่  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
โทร. 042-040145 
 

- พนักงานฝ่ายขาย 
 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ 
 
 

10 
 
1 

ช/ญ 
 

ช/ญ 

20+ 
 

30-40 

ม.6+ 
 

ปวช.- 
ป.ตรี 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 

เวลาท างาน 08.00น-17.00น. /   
 มีค่าคอมมิชชั่น /  
มีความรู้เกี่ยวกับรถและมีประสบการณ์จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

19 บริษัท โซนาต้าเทรดดิ้ง จ ากัด    
44/9  ถ.ชยางกูร  ก  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
 โทร.042-611399  

-พนักงานขายสินค้า (เซลล์) 
-พนักงานขับรถ(ผู้ช่วยเซลล์) 
-พนักงานขับรถไอศกรีมวอลล์ 
-พนักงานยกสินค้า 

1 
2 
2 
2 
 

ช 
ช 

ช/ญ 
ข 
 

25+ 
20+ 
18+ 
20+ 

ม.6+ 
ม.3+ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีประกันสังคม 
-ปรับเงินเดือนประจ าปี 
-ชุดยูนิฟอร์ม  
-มีเงิน Incentive/โบนัส 
-เบี้ยขยัน 
-ทุกต าแหน่งต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 
 2 เข็ม 
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20 บริษัท  ศิริมหาชัย มุกดาหารจ ากัด 
(ห้างสรรพสินค้าโฮมวัน)    
88/11 ถนนชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร. 091-0190091 

- พนักงานขาย PC 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีใจรักงานบริการ 
มีประสบการณ์ด้านการขายและการ
เจรจา หรือเป็นพนักงานขายสินค้ากลุ่ม
สินค้าวัสดุก่อสร้างพิจารณาพิเศษ 

21 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
(มหาชน) สาขามุกดาหาร 
45/9 ถ. ชยางกูร อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
มุกดาหาร  
โทร.042-044010 ต่อ 2311 

-เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (Project 
sale) 

ไม่จ ากัด ช/ญ 25+ ป.ตรี 17,500/ด --กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
-วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 7-15 วัน/ปี  
-วันหยุดประจ าสัปดาห์ 6วัน/เดือน 
เวลาท างาน 09.00-18.00 น. 
เบี้ยเลี้ยงท างาน วันเสาร์,อาทิตย์ 60 
บาท/วัน 

22 บ รักษาความปลอดภัย อินโดจีนการ์ด จ ากัด  
โทร. 087-72150616 

-พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 ช 45-55 ไม่จ ากัด ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 

23 บริษัท ห้องเย็น มหาชัย มุกดาหาร 
103 ถนน พิทักษ์พนมเขต อ าเภอเมือง
มุกดาหาร มุกดาหาร  
โทร.042-612725 

-พนักงานขาย 
-พนักงานทั่วไป 

ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 18+ ไม่จ ากัด 9,000 -สามารถท างานหนักและแบกหามได้ 
-ท างาน 08.00-18.00 น. 
-แพ็คสินค้า จัดสินค้า ขึ้นสินค้า ลงและ
เก็บสินค้าที่มาส่ง 
-มีวันหยุดให้เดือนละ 4 ครั้ง 

24 บริษัท นิชชา เนเชอรัล  
307/10 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.
มุกดาหาร 
โทร.089-2061501 

-ชิปป้ิง 
 

1 ช ไม่เกิน 
30 

ปวส 
การตลาด 

บัญชี 

ทดลองงาน 
350/วัน 

-มี OT 
-มีประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ  
-มีUniformให ้
-ผ่านการทดลองงานพิ่มเป็น 10,500 
บาท 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

************************** 
 

ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อตัรา เพศ อายุ(ป)ี วุฒ ิ ค่าจา้ง (บาท) เงือ่นไขและสวสัดกิาร 

25 ร้านสมบูรณ์ อิเลคทริค 
80/5 ถนน สมุทรศักดารักษ์ ต าบล ศรีบุญ
เรือง อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
โทร.081-9140679 

-พนักงานสโตร์ 2 ช/ญ 24-35+ ม.3+ ทดลองงาน
9,000 

ผ่านทดลองงาน 
9,500 

-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
-ลักษณะงานจัดเรียงสินค้า 
 แพ็คสินค้า 
-ท างานจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00น. 

26 ข้าวต้มเปาบุ้นจิ้น 
81/1  ถ.พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000    
โทร.  0881789393 

- พนักงานเสริพ 
- หน้าเขียง ผู้ช่วยกุก๊ 

1 
2 
 

ช/ญ 
ช/ญ 

20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง - สามารถเริ่มงานได้ทันที 
- ขยันมีความรับผิดชอบ ตั้งใจจริง 
- รักสะอาด บุคลิกดี พูดเก่ง 
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 

27 บริษัท ดีเลิศ มุกดาหาร จ ากัด 
80/6 ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.ศรีบุญเรือง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร.096-8789246 

-บัญชีและธุรการ 1  ช/ญ 20+ ปวช.+ 12,000-15,000 -ท างานจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ 
และวันหยุดยาวตามกฎหมาย 

28 บริษัท สยามนิสสันมุกดาหาร จ ากัด 
115/2  ถ.ชยางกูร  ข   ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร โทร.086-4486836  

-ที่ปรึกษาการขาย 
  

5 
 

ช/ญ 
 

25+ 
 

ปวส.+ 
 

ตามตกลง 
 

- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร  
สมัครงานได้ทาง  
Line : 088-5951226 

29 บริษัท มิตรศิลป์ วิน 
(ส านักงานใหญ่ จ.มุกดาหาร ตรงข้ามศาลา
กลาง) 
70/4-8 ถนน, วิวิธสุรการ อ าเภอเมือง
มุกดาหาร มุกดาหาร  
โทร.062-2014511 

-ธุรการขาย 
 
 
 
 
 
-ช่างศูนย์มือสอง 

1 
 
 
 
 
 
1 

ญ 
 
 
 
 
 
ช 

23+ 
 
 
 
 
 

25+ 

ปวช.+ 
(บัญชี,
คอม
,ขาย) 

 
 

ไม่จ ากัด 

323/วันทดลอง
งาน 3 เดือน 

 
 
 
 

323/วันทดลอง
งาน 3 เดือน 

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้,ด้าน
เอกสาร,การเงิน,แนะน ารุ่นรถ ออก
แจกใบปลิว งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
-มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปี 
ขึ้นไปพิจารณาเป็นพิเศษ 
-มีประสบการณ์ด้านการด้านงานช่าง 
ออกช่วยงานสาขาต่างจังหวัด 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

************************** 
 

ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อตัรา เพศ อายุ(ป)ี วุฒ ิ ค่าจา้ง (บาท) เงือ่นไขและสวสัดกิาร 

30 บริษัท ซูซูกิอีสาน ออโตโมบิล จ ากัด   
52/22  ถนนชยางกรู  ข   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 091-0189942 / 063-0210099 
 

-ที่ปรึกษาการขาย 
 
-ช่างติดฟิล์ม 

5 
 
1 

ช/ญ 
 
ช 

22+ 
 

20+ 

ม.6+ 
 

ม.6+ 

ตามตกลง 
 

323 บ/ว 

-รักงานบริการ 
-มีประสบการณ์ขายพิจารณาพิเศษ 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

31 ร้านก้าวหน้าเทคโนโลยี 
53/3 ต.มุกดาหาร อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร โทร. 064-3099789 

ช่างไฟฟ้า-สื่อสาร 2 ช 22+ ปวช.+ ตามตกลง ท างานเป็นจ๊อบหรือประจ า 
สามารถท างานต่างจังหวัดได้ 
ลักษณะงานติดตั้ง ระบบไฟฟ้า – 
สื่อสาร  ระบบ Network   ระบบ
ความปลอดภัย เช่น CCTV ,fire 
alarm, ระบบโซล่าเซล และอ่ืน ๆ 
 

33 บริษัท รักษาความปลอดภัยมุกดานคร จ ากัด 
ภายใน บขส.มุกดาหาร เลขที่ 33/154 
ถ.ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร.083-2878620 

-พนักงานรักษาความปลอดภัย  5 ช 20-45 ม.3+ ตามตกลง -ท างานประจ าร้านและห้างทั่วไป 
-ท างานเข้ากะได้ 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 

34 True 7-11 พิทักษ์พนมเขต 
85 ถนน พิทักษ์พนมเขต, อ าเภอเมือง
มุกดาหาร, มุกดาหาร 49000. 
โทร. 063-4948400 
 

-พนักงานขายมือถือ ไม่จ ากัด ช/ญ 25-35 ป.ตรี 
ทุกสาขา 

12,000 -มีความรู้ด้านไอที 
-สวัสดิการตามกฎหมาย 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

************************** 
 

ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อตัรา เพศ อายุ(ป)ี วุฒ ิ ค่าจา้ง (บาท) เงือ่นไขและสวสัดกิาร 

35 ร้านวิรินทร์แจ่วฮ้อน 
8/1 ถ.ชาภูบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
(หลังบ้านพักศาล) 
โทร.082-6596624 

-พนักงานทั่วไป  1 ญ 25+ ไม่จ ากัด 9,000/เดือน 
(มีทริป) 

-ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 
-ลักษณะงาน เตรียมของ จัดของ 
 ในร้าน 
-มีอาหารเลี้ยง 2 ม้ือ กลางวัน-เย็น 

36 บริษัท ไลอ้อนคิงเทคโนโลยี จ ากัด 
(จ าหน่ายสินค้าไอที - กล้องวงจรปิด ) 
2/17  ถ.ตาดแคน  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร โทร.042-615476/063-1386024 

-ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน 2 ช 23-30 ปวส.+ 12,000/ด -มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็น
อย่างดี 
-มีความรู้ด้าน Fiber Optic และการ
ติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้านเป็นอย่างดี 
-ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ 
-มีค่าคอมมิชชั่น โบนัสรายปี 
-มีค่าอาหารกลางวัน 40 บ/วัน 
-มีประกันสังคม 

37 หจก.โรงรับจ าน าบุหงามุกดาหาร 
99/5 ถนน พิทักษ์พนมเขต อ าเภอเมือง
มุกดาหาร มุกดาหาร  
โทร.093-3966677 

-พนักงานคอมพิวเตอร์  1 ช 22-35 ปวส+ 
คอม 
พิว 

เตอร์ 
อิเล็ก 

ทรอนิกส์ 
สาขาที่
เกี่ยว 
ข้อง 

350 บาท/วัน -มีความรู้ความสามารถการใช้งาน
คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี (พิจารณา
เป็นพิเศษ)  
-มีความรู้ความสามารถการซ่อมบ ารุง
เครื่องใช้ส านักงาน 
-ท างาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-
17.00 น 
-ผ่านทดลองงานปรับเป็นรายเดือนให้ 
-ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
 

 

8 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

************************** 
 

ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อตัรา เพศ อายุ(ป)ี วุฒ ิ ค่าจา้ง (บาท) เงือ่นไขและสวสัดกิาร 

38 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขามุกดาหาร) 
331 ถ.ชยางกูรข. ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  โทร. 087-0179920 

-หัวหน้าแผนกขาย 
-พนักงานแผนกขาย 

1 
2 

ช/ญ 
ช 

23-40 
21-35 

ปวช+ 
ม.3+ 

ตามตกลง รักงานบริการ มีประสบการณ์งานขาย 
สวัสดิการตามกฎหมาย 

39 บริษัท ฟรีฟอร์ม เฟอร์นิเจอร์ 
44/7-8 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  
โทร.090-9690505 

-ช่างเฟอร์นิเจอร์ 1 ช 23+ ม.3 10,000 (ไม่รวม
OT) 

-ลักษณะงาน ประกอบเฟอร์นิเจอร์  
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
-เวลาท างาน 6วัน/สัปดาห์ (หยุดทุก
วันพุธ) 
-สวัสดิการตามกฎหมาย 

40 โรงแรมทรัพย์มุกดาภูมิเพลส 
เลขที่ 33/777 ถ.ชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร     
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
โทร. 063-7875555 

-พนักงานบริการจัดเลี้ยง 
 
-พนักงานเตรียมอาหารเช้า 

1 
 
1 

ช 
 

ช/ญ 

20+ 
 

20+ 

ม.3+ 
 

ม.3+ 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 

-มีประสบการณ์จัดห้องประชุม 
 จัดเลี้ยง 
-มีประสบการณ์เตรียมอาหารเช้า 
 แบบต่างๆ 

41 โรงแรมวิลล่าทิวา มุกดาหาร 
479 หมู่ 6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร.089-1665246 , 085-5382512 

คนสวนประจ าโรงแรม 1 ช 25-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ 

42 ร้าน Thehorsebarbershop 
4/9 ซ.จันทร์สด ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล  
(หลังโรงแรมริเวอร์ซิตี้) 
โทร.083-6666251 

-ช่างตัดผมชาย ไม่จ ากัด ไม่
จ ากัด 

ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด รายได้แบ่ง 60-
40% 

-มีสไตล์พิจารณาเป็นพิเศษ 
-ประกันรายได้ 350บาทต่อวัน 
-ขายสินค้าภายในร้านได้ % 
-เวลาท างาน 10.00-19.30 น.  
(หยุดทุกวันพุธ) 
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