
นายจ้าง/สถานประกอบการที่เข้าร่วมสัมภาษณ์งานวันนัดพบแรงงาน 
จ านวน  12  แห่ง 

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

   1 บริษัท พรสินก่อสร้าง จ ากัด 
(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง)   
4/49  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 โทร 081-5451199 
  

-พนักงานขาย 
 
 
 
 
 
-พนักงานขับรถ 6 ล้อ 10 ล้อ 
 

2 
 
 
 
 
 
1 
 

ช 
 
 
 
 
 
ช 
 

25-40 
 
 
 
 
 

25+ 
 

ม.6+ 
 
 
 
 
 

ไม่จํากัด 
 

10,000 
 
 
 
 
 

ตามตกลง 
 

-มีค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม 
ค่านํ้ามันรถ (กรณีใช้รถส่วนตัว) 
บริษัทมีรถยนต์ให้ใช้ มีค่า
โทรศัพท์ 
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ รักงาน
ขายงานบริการ 
-มีใบขับขี่ ท2 

   2 บริษัท มิตรศิลป์ วิน จ ากัด 
(จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 
70/4-7 ถนนวิวิธสุรการ   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000 
042-633341-3 ต่อ 26 

-แม่บ้าน 
-พนักงานขาย 
-ช่าง สาขาคําอาฮวน 
/นิคมคําสร้อย 
สินเชื่อ 

1 
1 
2 
 
1 
 

ญ 
ญ 
ช 
 

ญ 

30+ 
25+ 
25+ 

 
25+ 

ไม่จํากัด 
ปวส/ป.ตรี 
ปวช./ปวส. 

 
ป.ตรี 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

 
ตามตกลง 

 
-มีประสบการณ์การทํางาน 
พิจารณาเป็นพิเศษ 
-มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 
พิจารณาพิเศษ 

3 หจก. เค.ซี.จี.ปิโตรเลี่ยม 
สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
(คาลเท็กซ์มุกดาหาร) 
2  ถ.ชยางกูร ก  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000      
042-612556,089-5774554 
    

-พนักงานขับรถนํ้ามัน 
-พนักงานคลังน้ํามัน 
 
-เจ้าหน้าท่ีการตลาด 

1 
1 
 
1 

ช 
ช 
 

ช/ญ 

35+ 
25+ 

 
25+ 

ม.6+ 
ม.6+ 

 
ม.6+ 

15,000+ 
12,000 

 
15,000 

-ค่าเท่ียว ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา 
 
-ค่าคอมมิชชั่น 

4 ไทย-เดนมาร์ก มุกดาหาร 
(จ าหน่ายนมไทย เดนมาร์ก) 
137/44 ถ.ชยางกูร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 085-8598750 

-พนักงานขาย 5 ช/ญ 18-50 ไม่จํากัด 10,000 -ทํายอดขาย 
-ค่าคอมมิชชั่น 
-โบนัส 

5 บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
(จ าหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค) 
210  ถ.รามคําแหง  แขวงราษฎร์
พัฒนา  เขตสะพานสูง  
กรุงเทพมหานคร  10240 
02-9170000 ต่อ 121 

-ผู้จัดการเขต 3 ญ 
 
 
 
 

22-40 ม.3+ 9,750 -ต้องมีใบขับขี่+รถยนต์ส่วน
บุคคล 
-ประกันสังคม,ประกันกลุ่ม 
ประกันชีวิต กองทุนสํารอง 
เลี้ยงชีพ ค่าคอมมิชชั่น 
ค่าโทรศัพท์ ค่านํ้ามัน 
โบนัสประจําปี 

6 หจก.เอส.พี คอนกรีต 
(จ าหน่ายปูนซีเมนต์) 
471 หมู่ท่ี 3  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  49000   
โทร.082-1167577 

-ช่างท่ัวไป 
(ช่างเชื่อม ช่างซ่อม) 
-พนักงานท่ัวไป 

2 
 
2 

ช 
 
ช 

25-35 
 

25-35 

ปวช.+ 
 

ไม่จํากัด 

318+ 
 

318+ 

-มีประสบการณ์การทํางาน 

7 บริษัท มิตรชัยไชโย มุกดาหาร 
จ ากัด 
52/22 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
 

-ท่ีปรึกษาการขาย 
(พนักงานขาย) 
 
-พนักงานบัญชี 
-พนักงานรับรถ 
 
-ช่าง 

5 
 
 
1 
2 
 
1 

ช/ญ 
 
 

ญ 
ช/ญ 

 
ช 

25+ 
 
 

21+ 
21+ 

 
21+ 

ม.3+ 
 

 
ปวส. 
ปวช.,ปวส. 
 
ปวช.-ปวส 

ตามตกลง 
 
 

12,000 
9,000-
10,000 
9,000 

-รักงานบริการ 
-ขยันอดทน สนใจท่ีจะเรียนรู้งาน 
-สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 
-มีประสบการณ์การทําบัญชี 
-เพศชาย จบสาขาช่างยนต์ 
 
-สาขาช่างยนต์ 

ต ำแหน่งงำนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่หรือสถำนประกอบกำร 

  
 

 



นายจ้าง/สถานประกอบการที่เข้าร่วมสัมภาษณ์งานวันนัดพบแรงงาน 
 

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

   8 ร้านภูษิตาเซอร์วิส 
(ศูนย์บริการบุญเติม  
สาขามุกดาหาร) 
81 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรือง 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
065-3261456,096-7945241 

-พนักงานขาย (ฟรีแลนซ์) 
 (จําหน่ายตู้เติมเงิน) 
 
-พนักงานช่าง 

2 
 
 
2 

ช 
 
 
ช 
 

22-30 
 
 

22-30 

ปวช.+ 
 
 

ปวช. 

ตามตกลง 
 
 

318 บ/ว 

-มีประสบการณ์งานขาย
พิจารณา 
 
- 

  9 บริษัท  สิริมงคลเพาเวอร์เคเบิล 
จ ากัด  สาขาการไฟฟ้ามุกดาหาร  
106  ถนนเมืองใหม่  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000   

-คนงานระบบไฟฟ้า 10 ช 18-45 ป.6+ 318 บ/วัน -สวัสดิการตามกฎหมาย 

10 บริษัท  ศิริมหาชัย  มุกดาหาร  
จ ากัด  (โฮมวัน)  
เลขท่ี  88/11 ถถนนชยางกรู ข   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 

-พนักงานขาย 
-หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 
 

10 
1 
 

ช/ญ 
ช/ญ 

 

23+ 
25+ 

 

ปวส.+ 
ป.ตรี 

 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

 

-มีประสบการณ์ด้านการขาย 
-มีประสบการณ์  
 
 

11 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด  
(สาขามุกดาหาร) 
331 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร  
 อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000   
Email : job@central.co.th       
โทร 042-040300 ต่อ 205   

-พนักงานขาย PC  
-หัวหน้าแผนกขาย 

5 
3 

ช 
ช 

23+ 
25+ 

ม.3+ 
ปวส. 

318+ 
13,000 

-มีค่าคอมมิชชั่น 
-ทํางาน 2 กะ  
 

12 บริษัท เฟมัส กรุ๊ป จ ากัด  
(โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล) 
เลขท่ี 78 ถ.สองนางสถิตย์  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000           

-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 
-พนักงานจัดเลี้ยง 
 

1 
2 

ญ 
ช 

25-35 
25-35 

ปวส.+ 
ม.3+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

 

ต ำแหน่งงำนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่หรือสถำนประกอบกำร 

 
นายจ้าง/สถานประกอบการที่เข้าร่วมสัมภาษณ์งานวันนัดพบแรงงาน 

จ านวน  12  แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

1 บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) 
40 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 096-1942362  0925514591 

-เจ้าหน้าท่ีดูแลพื้นท่ีขาย 
(Area Owner) 
 

5 
 

 

ช/ญ 
 
 

23-35 
 
 

ม.6-ป.ตรี 
 
 

13,000ขึ้นไป 
 
 

-ค่าคอมมิชชั่น 
-เป็นงานออกนอกสถานท่ี 
-ค่าช่วยเหลือค่าเดินทาง 
-รายได้รวมประมาณ 20,000 บ. 

2 บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์ จํากัด 
43  ถ.ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 0-4261-5333 

-หัวหน้าจัดส่ง 
-หัวหน้าอะไหล่ 
-พนักงานบัญชี 
-พนักงานตรวจสอบ 
-ช่างบริการ 

2 
1 
1 
1 

   1 

ช/ญ 
ช 
ช 
ช 
ช 

28-35 
25+ 
25+ 
25+ 
25+ 

ป.ตรี 
ป.ตรี 
ปวส. 
ปวส.+ 
ปวช. 

 

12,000+ 
12,000+ 
9,600+ 
320+ 
320+ 

 

-ผ่านทดลองงาน ปรับ 15,000 
-ค่าคอมฯ 
-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-ภูมิลําเนาคนมุกดาหาร 
-ประสบการณ์ความรู้ในการขาย
รถจักรยานยนต์ 

3 โรงแรมพลอยพาเลซ 
40 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
042-614988 

-ผู้จัดการช่าง 
-พนักงานจัดเลี้ยง 
-เสมียนแม่บ้าน 

1 
2 
1 

ช 
ช 
ญ 

    30+ 
18+ 
25+ 

ป.ตรี 
ม.3+ 
ม.6+ 

     ตามตก
ลง 

318/ว 
318+ 

-มีประสบการณ์ด้านหัวหน้าช่าง 
-ดูแลงานจัดเลี้ยง 
-งานด้านเอกสาร  
-เช็คห้องพัก 

4 
 
 

หจก.แก้วตติยา  (เซเว่นอีเลฟเว่น 
อินโดจีน) 
61/1 ถ.สมุทรศักด์ดารักษ์ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 091-0021104 

-พนักงานขาย 5 ญ 18+ ม.3+ 320 -ทํางานเป็นกะ 
-07.00-17.00 
-13.00-23.00 
-22.00-08.00 

5 บ.ซีเอ็มพี จํากัด 
โรงแรม (B2) บีทู 
24/4 ถ.ดํารงค์มุกดา อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
094-7104268 

-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 
 
-แม่บ้าน 
-ช่างท่ัวไป 

5 
 
5 
1 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
 

20+ 
23+ 

ม.6+ 
 

ม.3+ 
ปวส. 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีประสบการณ์พิจารณาเป็น
พิเศษ 
 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

6 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรค
เกอร์ จํากัด  
 92/3 ถ.มุก – ดอนตาล 
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
085-4873524            

-พนักงานธุรการ (สาขา กทม.) 
-พนักงานขาย 

5 
5 

ช/ญ 
ช/ญ 

25-35 
25-35 

ปวช.-ป.ตรี 
ปวช.-ป.ตรี 

12,000+ 
10,000 

-ค่าคอมมิชชั่น 
-ทํางานต่างจังหวัดได้ 
-ทํางานท่ี กทม.หรือ มุกดาหาร 
-ช่วงอบรม มีท่ีพักฟรี 
-ค่าเดินทาง 

7 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์  
เนช่ันแนล 
87 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
49000   โทร042-611222  

-เจ้าหน้าท่ียานพาหนะ/เวรเปล 1 ช 25-35 ม.6+ 318 -มีใบขับขี่รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 

8 บริษัท คิงส์ คอนกรีต มุกดาหาร 
จํากัด 
88  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร.042-630701-2    

-เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย  
(ปฏิบัติงานโรงปูน) 
 

5 ช/ญ 25+ ป.ตรี 12,000+ -ค่าคอมมิชชั่น 
-ออกติดตามเสนอขายคอนกรีต 

9 โรงแรมทรัพย์มุกดา ภูมิเพลส 
33/777 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
042-630333 

-แคชเชียร์ 
 

1 
 

18-30 
 

18-30 
 

ม.6+ 
 

ตามตกลง 
 

 

10 มุกดา เดล่ี  มิลค์ 
102  ถ.พิทักษ์พนมเขต  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000 
085-1969699,042-630691 
 

-พนักงานขาย 5 ช/ญ 20+ ไม่จํากัด 318บ/ว -ขับจักรยานยนต์พ่วง จําหน่วย 
 -หัวหน้าเขตพื้นท่ีฝ่ายขาย 2 ช/ญ 20+ ปวส.+ 15,000 นมเมจิ ตามแหล่งชุมชน ตลาด 

-ขับรถยนต์ได้พิจารณาเป็นพิเศษ 

ต ำแหน่งงำนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่หรือสถำนประกอบกำร 

1 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

11 หจก.ภาคอีสานอุบล (ตังปัก) ISUZU 
(ศูนย์บริการ) 
66/1 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 086-4651879 

-พนักงานอะไหล่ 1 ช 22+ ปวส.-ป.ตรี 10,300 -สาขาช่างยนต์ (ผ่านการเกณฑ์
ทหาร) 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

12 ไท แอสเซ็ท สาขามุกดาหาร 
(จําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า)    
30/6 ซ.ตาดแคน ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 093-5173947/090-8615179 

-พนักงานขาย 5 
 

ช/ญ 
 

21+ 
 

ไม่จํากัด 
 

ค่าคอมฯ  
 

เบี้ยเลี้ยง 50 บ/ว 
ค่าท่ีพัก500-1,000  บ/ด 
โบนัส 

13 ห้างทองวิริยะ 2002 จํากัด 
59 ม.5 ต.นิคมคําสร้อย  
อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 
(ติดเซเว่น ต.นิคมคําสร้อย) 
โทร.086-8629469 

-ดูแลผู้สูงอายุ 
-เจ้าหน้าท่ีออกแบบ   
 Photoshop 

1 
 
1 
 
 

ญ 
 
ช 

30+ 
 

20+ 

ม.3+ 
 
ป.ตรี 

318/ว 
 

318/ว 

-ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
-มีท่ีพักอาหารฟรี 
-สามารถใช้โปรแกรม  
 Photoshop ได้ 
-ทําการออกแบบได้ 

14 บริษัท ไทย ออปโป้ จํากัด 
บิ๊กซี มุกดาหาร ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
098-0969795 

-พนักงานขาย 5 ไม่จํากัด 20-40 ปวช.- 
ป.ตรี 

9,318 -ต้องการสาวประเภทสอง  

15 บริษัท พรีเมียร์ควอลิต้ีสตาร์ช จํากัด    
เลขท่ี 185 ม.14 ต.คําป่าหลาย  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
สมัครด้วยตนเอง 
หรือส่งประวัติทางเมลล์ 
Hr_pqs@pqstarch.com 
042-643818-9 

- โปรแกรมเมอร์ 
- นิติกร 
- หัวหน้าแผนกบุคคล 
- เจ้าหน้าท่ีสรรหาและ  
  ฝึกอบรม 
- สมุห์บัญชี 
 
-หัวหน้าแผนก Boiler  
 
-เจ้าหน้าท่ี Boiler 
-วิศวกรไฟฟ้า 
 
-ช่างเขียนแบบ 
 

1 
1 
1 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

 
ช/ญ 

 
ช/ญ 

 
ช/ญ 
ช/ญ 

 
ช/ญ 

 

30+ 
30+ 
30+ 
30+ 

 
30+ 

 
30+ 

 
30+ 

25-30 
 

25-30 
 

ป.ตรี 
ป.ตรี  
ป.ตรี 
ป.ตรี 

 
ป.ตรี 

 
ป.ตรี 

 
ปวส. 
ป.ตรี 

 
ปวส. 

 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

 
ตามตกลง 

 
ตามตกลง 

 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

 
ตามตกลง 

- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท 
- เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท 
- บริหารงานบุคคล 
- สรรหาบุคลากรและฝึกอบรม 
 
-ตรวจสอบการบันทึกบัญชีแลปิดงบ
การเงิน 
- ควบคุมการทํางานของพนักงาน 
ในแผนก Boiler 
-ควบคุมการผลิตไอน้ําด้วย Boiler 
- วางแผน ควบคุมการซ่อม
เครื่องจักร 
-เขียนแบบเครื่องกลตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

16 บ.เอ็นเทคโพลิเมอร์ จํากัด  (ยางพารา) 
319 ม.16 คําป่าหลาย อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร49000 
042-643121/0845150328 

-วิศวกรไฟฟ้า 
-เลขานุการ 
-ลูกจ้างรายวัน 
-พนักงานขับรถยนต์ 

4 
1 
2 
1 

ช 
ญ 
ช 
ช 

29-35 
25-32 
18-40 
25+ 

ป.ตรี 
ป.ตรี 
ม.3+ 
ม.6+ 

ประสบการณ์ 
ตามโครงสร้าง 

318 
ตามตกลง 

-เข้ากะได้ ประสบการณ์ 5 ปี+  
-สาขาการตลาด โฆษณา 
-โอที ผ่านทดลองงาน+35 
-ไม่สูบบุหรี่ มีบ้านพักในเมือง 

17 บ.สหเรืองจํากัด 
76 ม.8 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง             
จ.มุกดาหาร 49000 
042-660401 - 2 

-วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
-หัวหน้างาน IT 

1 
 
 
 
 
1 
 

ช/ญ 
 
 
 
 

ญ 
 

22+ 
 
 
 
 

25+ 
 
 

ป.ตรี 
 
 
 
 

ป.ตรี 
 
 

400-450/ว 
 
 
 
 

ตามตกลง 
 

-ป.ตรีสาขาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
-ทํารายการตั้งน้ีและรับชําระเงิน 
-จัดทํารายงานสิ่งแวดล้อม 
-ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
-ดูแลระบบ Server และ Network 
-ติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ  
Server 
-ปรับแต่งประสิทธิภาพ 
Server 

ต ำแหน่งงำนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่หรือสถำนประกอบกำร 

 
 

2 

mailto:Hr_pqs@pqstarch.com


ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

18 บริษัท มุกดาหาร ฮอนด้าคาร์ จํากัด 
 42-42/1 ถนนชยางกรู ข  
ต.มกุดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000  โทร 042-611700 

-ลูกค้าสัมพันธ์ 1 ญ 22+ ปวส.+ 9,600 -สวัสดิการตามกฎหมาย 

19 บริษัท พรสินก่อสร้าง จํากัด 
4/49  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 โทร 081-5451199 
  

-พนักงานขาย 
 

2 
 

ช 
 

25-40 
 

ม.6+ 
 

10,000 
 

-มีค่าคอมมิชชั่น ประกันสังคม 
ค่านํ้ามันรถ (กรณีใช้รถส่วนตัว) 
บริษัทมีรถยนต์ให้ใช้ มีค่าโทรศัพท์ 
ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ รักงานขาย
งานบริการ 

20 บริษัท มิตซูมุกดาหาร มอเตอร์ จํากัด 
เลขท่ี 92 ถ. ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000     
042-631583-5 , 042-661033   

-พนักงานขาย 1 ช/ญ 20+ ปวส. 318/วัน -ขับรถยนต์ได้,มีใบขับขี่ 
-สวัสดิการตามกฎหมาย 

21 น.ส.กนกวรรณ โชคสวัสด์ินุกูล 
(เย็บผ้า) 
610/1 ม.9 ถนนประคองพันธ์ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 087-2382922                   

-เย็บผ้า (ท่ีร้าน) 
-เย็บผ้า (รับงานไปทําท่ีบ้าน
แล้วมาส่ง) 
 

2 
10 
 
 

ญ 
ช/ญ 

 
 

20-45 
20-45 

 
 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

 
 

-ตามผลงาน 
-คิดตามชิ้นงาน 
 
 

22 บจ.เอส เค ชี แมเนจเมนล์ 
(บริการทําความสะอาด) 
ทํางานท่ีโรงพยาบาลมุกดาหาร 
967 ม.23 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี 
โทร 081-4709209 

-พนักงานทําความสะอาด 2 ญ 25-55 ป.4-ม.4 300/ว -ทํางานท่ี รพ.มุกดาหาร 
คุณเพ็ญศรี (หัวหน้าแม่บ้าน) 
สํานักงาน อยู่ข้าง 7-11 
ในโรงพยาบาล 

23 ร้านเซ็นเตอร์เฟอร์นิเจอร์ 
94  ถ.มุกดาหาร –ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรือง 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
042-615299 / 081-6014914 

-เสมียน 1 ญ 20+ ปวช+ 318  

24 บริษัท สยามไท (2017) จํากัด 
9/8 ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร   49000 
(จําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า) 
082-6644878 

       
 -พนักงานขาย 5 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง - มีโบนัส มีค่าคอมมิชชั่น 

-เบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท 

25 บริษัท มุกดาหารเพชรยานยนต์ จํากัด 
(มาสด้ามุกดาหาร) 
394 หมู่ท่ี 3  ต.บางทรายใหญ่   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

-พนักงานขาย 
-เจ้าหน้าท่ีรับรถ 

3 
2 

ช/ญ 
ช/ญ 

 

25+ 
25+ 

ปวส.+ 
ปวส.+ 

11,500 
12,000 

-ค่าคอมมิชชั่น 
 

26 บ.ไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
42 ม.7 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
084-9449691   

-ช่างซ่อมบํารุงรถยนต์  
หัวลาก 

3 ช 25-50 ปวส.- 
ป.ตรี 

ตามตกลง -08.00-17.00 

27 บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จํากัด 
291 หมู่ท่ี 6  ถ.เล่ียงเมือง  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 (ธุรกิจเดินรถมุก-พัทยา 
042-661013,081-9186548 

-พนักงานขับรถโดยสาร 
-พนักงานต้อนรับบนรถ 
-พนักงานจําหน่ายตั๋ว 
-พนักงานบริการ 

10 
5 
2 
5 
 

ช 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช 
 

25+ 
18+ 
20+ 
18+ 

 
 

ไม่จํากัด 
ม.3+ 
ม.6 
ม.3+ 

 
 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

 
 

-ใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป 
-มารยาทดี 
-ทํางานต่างจังหวัดได้ 
-เปอร์เซ็นการขายค่ายกของ 
ค่ารอเติมก๊าซ 

ต ำแหน่งงำนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่หรือสถำนประกอบกำร 

 

3 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

28 นินจาเซอร์วิส (รับเหมาก่อสร้างบ้าน) 
445 ม.3 ถ.มุกดาหาร – คําชะอี ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
 

-ช่างฝ้า  ช่างเพดาน 
-ช่างสแตนเลส 
-ช่างปูน 
-ช่างกระเบื้อง 

1 
1 
1 
1 

ช 
ช 
ช 
ช 

20+ 
20+ 
20+ 
20+ 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

ทํางาน 08.00-17.00 น. 
ทํางานนอกสถานท่ีได้ 

29 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บิ๊กดี เฮ้า 
(สาขาบ้านโนนสว่าง - หนองแอก) 
204 ม.10 ถ.มุกดาหาร - ธาตุพนม ต.บาง
ทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000    

-พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช 20-28 ม.3+ 318/ว ขับรถส่งสินค้า 

30 หจก.สามอาร์ ซีเมนต์  
182 ม.3 ต.หนองเอี่ยน อ.คําชะอี  
จ.มุกดาหาร 49110 
สมัครท่ี ร้านรังรุ่งเรือง 
 84 ม.5 อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 49110 
โทร091-0520000 

-เจ้าหน้าท่ีควบคุม  
 เครื่องจักรผสมคอนกรีต 

2 ช 20+ ปวส. ตามตกลง -สาขาโยธา/ไฟฟ้า 
-ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง 
-สามารถทําล่วงเวลาได้ 
-สามารถใช้โปรแกรม  
Microsoft Excel Word 

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

-หัวหน้าพนักงานขาย 
-พนักงานขาย 
-พนักงานท่ัวไป 

2 
5 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช 

20+ 
18+ 
18+ 

ม.3+ 
ม.6+ 
ม.6+ 

15,000 
9,000+ 
6,500-
9,000 

 

-สวัสดิการตามกฎหมาย ประกัน
รายได้ 15,000 บ. 
มีโบนัส 13 ครั้ง/ปี อบรมฟรี  ชุด
ทํางานฟรี ทุนการศึกษาบุตร ประกัน
ชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 

32 วินเนอร์เฮ้าส์ 
14/4  ซอยศรีประเสริฐ   
ถ.ดํารงค์มุกดา  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000    
โทร.091-8617284 

-โฟร์แมน 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง -ดูงานคุมงานก่อสร้าง 

33 บริษัท ไทยลอตเต้ จํากัด (สาขามุกดาหาร) 
จําหน่ายขนมขบเค้ียว           
70/61-62  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร 083-0962052 

-พนักงานขายหน่วย 
 รถเงินสด 

1 ช/ญ 20-40 ม.3+ 9,600 -สวัสดิการตามกฎหมาย มีความ
รับผิดชอบ/ทํายอดขาย 8,000/วัน 
-สามารถพักค้างคืนได้ มีเบ้ียเลี้ยง  
-ค่าคอมมิชชั่น 

34 หจก.เอส.เอ็ม.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 
(ตัวแทนจําหน่าย ทรู) 
49/13 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 096-5965595 

-พนักงานธุรการ 1 ญ 20+ ปวส.+ 9,500 -หยุดวันอาทิตย์ 
(เวียนกันหยุด) 

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

-พนักงานขายนมเปรี้ยว 
ดีไลท์ 

5 ช/ญ 20-40 ไม่จํากัดวุฒิ รายได้ตาม
ยอดขาย 

08.00-17.00 น. 
1เดือนหยุดได้ 4 วัน 

36 บริษัท  ศิริมหาชัย  มุกดาหาร  จํากัด    
เลขท่ี  88/11 ถนนชยางกรู ข   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

-พนักงานขาย 
-หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 
 

10 
1 
 

ช/ญ 
ช/ญ 

 

23+ 
25+ 

 

ปวส.+ 
ป.ตรี 

 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

 

-มีประสบการณ์ด้านการขาย 
-มีประสบการณ์  
 
 

37 ร้านภูษิตาเซอร์วิส 
81 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล  ต.ศรีบุญเรือง 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(ศูนย์บริการบุญเติม สาขามุกดาหาร) 
065-3261456,096-7945241 

-พนักงานขาย (ฟรีแลนซ์) 
 (จําหน่ายตู้เติมเงิน) 

2 ช 22-30 ปวช.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์งานขายพิจารณา 
พิเศษ 

 -พนักงานช่าง 1 ช 22-30 ปวช.+ 318 บ/ว -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 2 ปีขึ้นไป 
-ซ่ือสัตย์สุจริต  มีอัธยาศัยดี   

ต ำแหน่งงำนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่หรือสถำนประกอบกำร 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

38 บ.พรประเสริฐออโต้ลิส จํากัด 
42/5 ถ.ชยางกูร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 

-ผู้ช่วยทนาย 1 ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง -ป.ตรีรัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ 
07.50-16.50 น. 
หากมีประสบการณ์จะพิจารณา
เป็นเป็นพิเศษ 

39 ร้านตงเจริญดีเซล  
33-5-6 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร.081-8719639 (หน้า บขส.) 

-ช่างเครื่องยนต์ 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 350-400 -มีประสบการณ์เครื่องยนต์
พิจารณาเป็นพิเศษ 

40 บริษัท สยามนิสสันมุกดาหาร 
115/2  ถ.ชยางกูร  ข   ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000    
(จําหน่ายรถยนต์ ) 

-พนักงานขายรถยนต์ 2 ช/ญ 22+ ปวช.+ ตามตกลง -สวัสดิการตามกฎหมาย 

41 บ.สตาร์เทค มุกดาหาร จํากัด 
(ผลิตและจําหน่ายหลังคาเหล็ก) 
79/7 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  

-เจ้าหน้าท่ีเทคนิค 
 ( งานต่างจังหวัด ) 

2 ช 20+ ปวส.-ป.ตรี 12,000 08.00-17.00 
-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-หยุดวันอาทิตย์ 
-มีท่ีพัก นํ้า ไฟฟ้า ฟรี 

42 ร้านพรรณราย  มุกดาหาร 
ชั้น 1 โรงแรมริเวอร์ซิตี้ ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000    
โทร. 087-8622058                                                                                                                                                                                          

-นางแบบและ
ประชาสัมพันธ์ 
 

3 ญ 18-25 ม.6 12,000/ด สูง 160-170ซม. บุคลิกดี  
รูปร่างดี หน้าตาดี  
มีประสบการณ์  
เวลาทํางาน 08.00-17.00น. 

43 
 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจ คาร์เซอร์วิส 
แอนด์ ยางยนต์  (อู่ซ่อมรถยนต์) 
55  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร 042-612461 

-ช่างสี 1 ช 30-40 ม.3-ม.6 330+ -สวัสดิการตามกฎหมาย 

44 บริษัท พิจิตรเพชรออโต้คาร์ จํากัด 
99/9 ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
โทร 042-613754 

-พนักงานขาย 5 ช/ญ 25+ ปวช.-ป.ตรี 9,150+ -ค่าคอม 
-สวัสดิการตามกฎหมาย 

45 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอสบี ปิโตร 
103  ถ.พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000        

-พนักงานร้านกาแฟ 
-พี่เล้ียงเด็กแรกเกิด 
-พนักงานคาร์แคร์ 

1 
1 
1 

ญ 
ญ 

ช/ญ 

18+ 
25+ 
18+ 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

318+ 
318+ 
318+ 

 
-อยู่ประจํา 

46 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จํากัด  
สาขามุกดาหาร 
ผลิตยางแท่ง (STR) 
 188  หมู่ 10  ต.บางทรายใหญ่   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000  
(ใกล้เคียงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน  
จ.มุกดาหาร)                                                                 

-พนักงานถอด ช่างอัดยาง 5 ช 18+ ป.6 380/ว -เข้ากะได้ 

47 ร้าน ช รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง 
520 ม.6 บ.ด่านคํา ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานส่งของ/ 
 หล่อเสาปูน 

2 ช 18-30 ไม่จํากัดวุฒิ 318 บ/ว -หยุดวันอาทิตย์ 
08.00-17.00 
-ร่างกายแข็งแรง 

        
        

ต ำแหน่งงำนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่หรือสถำนประกอบกำร 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

48 ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์
เซ็นเตอร์ มุกดาหาร 
99/11 ถนนชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000    
045-672-311 ถึง 18 ต่อ 612-613                           

-พนักงานสินค้าแผนกเสื้อผ้า
และกีฬา 
 
-เจ้าหน้าท่ีการตลาด/ส่งเสริม
การขายและกิจกรรม 
 
 
-เจ้าหน้าท่ีตรวจรับสินค้า 

2 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

ญ 
 
 

ไม่
จํากัด 

 
 
ช 

22+ 
 
 

22-35 
 
 
 

25+ 
 

ม.3+ 
 
 

ปวส.+ 
 
 
 

ม.3+ 
 

9,600+ 
 
 

11,000 
 
 
 

9,600 
 

-ทํางานเป็นกะได้ 
-มีหน้าท่ีดูแลและบริการลูกค้า 
ตรวจสต๊อกสินค้า จัดเรียงสินค้า 
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
กล้าแสดงออก มีทักษะการ
ประสานงาน สามารถโฟนขาย
สินค้าได้ 
-ตรวจรับสินค้าจากรถขนส่ง
ต่างๆ 
-ใช้ Hand Lift ลากสินค้าได้เป็น
อย่างด ี
-จัดของ เรียงของ และเติมสินค้า 
ท้ังในคลังสินค้า/หน้าร้าน 
-บันทึกรับ – ส่ง สินค้าในระบบ 

49 หจก.มุกดารุ่งเรืองก่อสร้าง 
(รับเหมาก่อสร้าง) 
57 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร 097-3154132 

-คนงานท่ัวไป 
 

 

2 ช 30+ ไม่จํากัด 320 จันทร์-เสาร์ 
08.00-17.00 

50 บริษัท เกียรติณัฐฎา ทรานสปอร์ต 
จํากัด  (ธุรกิจขนส่ง) 
425/5 หมู่ท่ี 3 บ้านโคกสูง   
ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000   
โทร.085-2222275,042-043043  

-พนักงานท่ัวไป 1 ช ไม่เกิน35 ปวส.+ ตามตกลง 08.00-17.00 จันทร์ – ศุกร์ 
08.00-12.00 เสาร์ 
-ขับรถยนต์ได้ท้ังเกียร์ออโต 
และเกียร์ธรรมดา 
มีใบขับขี่ 
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

51 บมจ.เธียรสุรัตน์  (มหาชน) 
จําหน่ายเครื่องกรองน้ําอัลคาไลน์   
122/4-5  ถ.วิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000   
โทร 042-042000 

-พนักงานขาย 10 ช/ญ 18+ ไม่จํากัด 300  

52 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เค.เอ็ม.ฟุ้ด 
Swensen's  
77/11 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร.042-661918 

-ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 12,000 -สามารถทํางานเป็นกะได้ 
กะเข้าเวลา  9.00 , 10.00 , 
11.00 , 12.30 น. 
-อบรมท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

53 บริษัท ทรัสต์รับเบอร์อินดัสตรี จํากัด 
(ส่งออกน้ํายางพารา) 
109 หมู่ท่ี 12 บ้านอรัญญา   
ต.กกแดง  อ.นิคมคําสร้อย   
จ.มุกดาหาร  49130   
E-mail: Trustrubbee@gmail.com 

-ผู้ช่วยเลขานุการ   1 ญ 22-30 ป.ตรี ตามตกลง มีประสบการณ์ด้าน Import 
Export  พิจารณาพิเศษ  
สามารถพูด อ่าน เขียน อังกฤษ
ได้เป็นอย่างดี 

54 บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์   
99/11  อาคารศูนย์การค้าโรบินสัน  
ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  49000   

-ผู้จัดการสาขา 1 ช/ญ ป.ตรี 30+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ 3-5 ปี 
 -หัวหน้าแผนก 1 ช/ญ ป.ตรี 25+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ 2-3 ปี 
 -พนักงานธุรการ/การเงิน 1 ญ ป.ตรี 21+ ตามตกลง -จบสาขาบัญชี-การเงิน 
 -เจ้าหน้าท่ีห้องฉาย 1 ช ป.ตรี 21+ ตามตกลง -จบสาขาอิเล็ก,ไฟฟ้า,IT 
 -พนักงานบริการประจํา/

รายวัน/รายชั่วโมง 
3 ช/ญ ม.6-ป.ตรี 18+ ตามตกลง -สวัสดิการตามกฎหมาย 

 -พนักงานทําความสะอาด 1 ญ ไม่จํากัด 18+ ตามตกลง  

ต ำแหน่งงำนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่หรือสถำนประกอบกำร 
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งาน “ต่างจังหวัด” ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 

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

1 หจก.วุฒิชัยทรานสปอร์ต 
28 หมู่ท่ี 8 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ 
จ.นครสวรรค์ 60170 
โทร. 056-247120-5 
(ให้บริการขนส่งสินค้าท่ัวประเทศ) 

-พนักงานขับรถ (รถเทเลอร์ 
พ่วงดั้ม ปูนผง  นํ้าตาล ตู้) 

หลาย 
อัตรา 

ช 25+ ไม่จํากัด 25,000+ ไม่ต้องมีเงินคํ้าประกันก่อน    
เข้างาน  สนใจติดต่อนครสวรรค์ 
89-9619620 ฝ่ายบุคคล 
สาขาแก่งคอย คุณธิ 089-
9619612 , 089-9619607 
สาขาแหลมฉบัง คุณเก 081-
6057882, 088-2786840 

2 บ.คาราบาว กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) 
393 อาคาร 393 ลีลม ชั้นท่ี 7-10 
ถนนสีลม  เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร  10500 

-พ.ขับรถขายหน่วยรถเงินสด 10 ช 20+ ไม่จํากัด ตามตกลง ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 
 -พ.ขายหน่วยรถเงินสด 10 ช/ญ 20+ ไม่จํากัด ตามตกลง ประกันสุขภาพ กองทุนสํารอง 
 -พ.คลังสินค้า 10 ช 20+ ไม่จํากัด ตามตกลง เลี้ยงชีพ โบนัส ค่าท่ีพัก 
 -พ.ขับรถตู้ 10 ช 20+ ไม่จํากัด ตามตกลง ชุดฟอร์ม ฯลฯ 
 -พ.ส่งเสริมการตลาด 

ภาคสนาม (สาวบาวแดง) 
10 ญ 20+ ไม่จํากัด ตามตกลง  

 -พ.ผู้ช่วยทีมงาน 10 ช 20+ ไม่จํากัด ตามตกลง  
3 บ.คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 

44 หมู่ท่ี 5  ถ.โชคชัย-ครบุรี   
ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  
30190 (แปรรูปไก่สําเร็จรูป) 
โทร. 044-446900 ต่อ 231,232 

-พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18+ ไม่จํากัด 318 บ/ว หอพักฟรี (รวมท้ังค่านํ้า  ค่าไฟ)  
ข้าวสวยฟรีสวัสดิการอื่นๆ   
ส่งจดหมายสมัครที่  อีเมลล์
Narathiwat_Doksunthia@Car
gill.com 

4 บริษัท ยูเนี่ยนซิป จํากัด 
(ผู้ผลิตซิปวีนัส) 
142 ซ.ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แยก 
22 ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขตวังทอง  
กทม.10310 

-ช่างยนต์ , ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ช่างกลโรงงาน  ช่างไฟฟ้า  
เทคนิคการผลิต  ช่างแม่พิมพ์ 

10 ช 18+ ปวช.ขึ้นไป 
หรือมี

ประสบการณ์ 

12,000+ มีหอพักฟรี มีเงินเดือน มีโบนัส มี
ค่าเข้ากะ ค่าเบี้ยเลี้ยงกะ มีชุด
ฟอร์ม รถรับส่ง มีเงินช่วยเหลือ
กรณีประสพปัญหาต่างๆ  
สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ 

 -พนักงานฝ่ายผลิต 20 ญ 18+ ป.6-ม.6 310 บ/ว 

5 บ.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 
จํากัด 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+ 318 บ/ว + สวัสดิการตามกฎหมาย 
 -TECHNICIAN 

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

ช้าวฟรี เบี้ยขยัน  
        
        
6 บ.ฉลองคอนกรีต 1999 จก. 

77/77 หมู่ที่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 
ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 83180 
(ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป) 
Email: hr@clc1999group.com 
โทร.076-380777 ต่อ 102  

-เลขานุการผู้บริหาร 3 ช/ญ 25-40  ป.ตรี โครงสร้างบริษัท  
 -วิศวกรฝ่ายขาย 4 ช/ญ 25-40  ป.ตรี โครงสร้างบริษัท  
 -นักศึกษาฝึกงาน 3 ช/ญ 25-40  ป.ตรี โครงสร้างบริษัท  
 -พนักงานขับรถ 2 ช 25-40  ไม่จํากัด โครงสร้างบริษัท  
        

7 บ.นครชัย 21 จํากัด 
1540-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 31800 
โทร.044-257997 
(บริการด้านขนส่งและรถโดยสาร) 

-พนักงานขับรถ 10 ช 27 ปีขึ้นไป ไม่จํากัด 21,000 
 
  

-มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดท่ี 2  
-มีประสบการณ์ขับรถยนต์ 
 โดยสารหรือเคยขับรถใน 
 เส้นทางสายกรุงเทพ รู้เส้นทาง 
-รักงานบริการ มีบุคลิกดี  
 เป็นมิตร  
-ขับรถโดยสารในเส้นทาง  
 นครราชสีมา-กรุงเทพ 

 -พนักงานต้อนรับบนรถ 
 (โค้ช) 

10 ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จํากัด 13,800 -ผ่านงานด้านการบริการด้าน
รถยนต์โดยสาร หรืองาน
เกี่ยวข้องกับการบริการ จะ
พิจารณาพิเศษ รักงานบริการ 

ต ำแหน่งงำนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่หรือสถำนประกอบกำร 
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งาน “ต่างจังหวัด” ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 

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

8. บ.นครชัยทัวร์ จํากัด 
1536-38 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 31800 
โทร.044-261555 ต่อ123 
(บริการด้านขนส่งและรถโดยสาร) 

-เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 7 ช 18+ ม.6-ป.ตรี 9,800-10,600+ -ทํางานเข้ากะได้ 
-รักงานบริการ 
-รับ-จ่ายของฝากส่ง/รับฝากพัสดุ
ภัณฑ์-เช็ค/เบิก/จัด/จ่าย/อุปกรณ์
ของใช้ให้บริการสําหรับรถ 
 

 -เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า 4 ช 18-35 ม.3+ 9,800 + -ทํางานเข้ากะได้ 
-รักงานบริการ 
-มีมนุษยสัมพันธ์กับเพือ่นร่วมงาน 
 

 -เจ้าหน้าท่ีขายตั๋ว 3 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,800-10,600+ -ขายตั๋วออนไลน์ 
-ทํางานเข้ากะได้ 
-ใช้โปรแกรม Word, Execlได้ 
 

 -เจ้าหน้าท่ีบริการรถโดยสาร 11 ช 18+ ไม่จํากัด 9,800-10,600+ -ทําความสะอาดรถโดยสาร 
-ทํางานเป็นกะได้ 
-เดินทางไปทํางานต่างสาขาได้ 
 

 -ช่างซ่อมบํารุงรถโดยสาร 4 ช 18+ ม.6+ 11,600+ -ทํางานเป็นกะได้ 
-มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ 
-วิเคราะห์อาการเสียและซ่อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 -พนักงานขับรถ 10 ช 18-35 ม.6+ 9,800-10,600+ -มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดท่ี 2  
 มาแล้ว 3 ปี 
-ส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป 
หมายเหตุ เส้นทางเดินรถ คือ 
โคราช-เชียงใหม่ / โคราช-           
แม่สาย / โคราช-มุกดาหาร / 
โคราช-นครสวรรค์ 
 

 -พนักงานต้อนรับบนรถ 
 (โค้ช) 

10 ช/ญ 18-30 ม.3-ป.ตรี 14,000+ -ทํางานเป็นกะได้ตามเท่ียววิ่งรถ 
-อํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ระหว่างเดินทาง 
 

 -บริกร 10 ช 18-40 ม.6-ป.ตรี 13,000+ -ทํางานเป็นกะได้ตามเท่ียววิ่งรถ 
-อํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ระหว่างเดินทาง 
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