ตำแหน่งงำนว่ำง ประจำเดือน มกรำคม 2564
ที่

บริษัท/สถานระกอบการ

1

บ. ดนุสิริกาพลการโยธา จากัด
(รับเหมาก่อสร้าง)
114/4 ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร.094-4491455
บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์
จากัด (จาหน่ายรถจักรยานยนต์)
43 ถ.ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร.042-615333 ต่อ 205
/084-4289068
บริษัท อีสาน ออโตโมบิล จากัด
(ผู้จาหน่ายรถยนต์ซูซูกิ)
52/22 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร.042-040144/095-4636987
บริษัท อีสานออโตโมบิล จากัด

2

3

4

ตาแหน่งงาน

อั ตรา เพศ อายุ(ปี )

วุฒิ

ค่าจ้าง

ป.ตรี

-วิศวกรโยธา
-พนักงานขับรถบด
-พนักงานขับรถพ่วง
รถสิบล้อ

3
3
3

ช
ช
ช

30+
20+
20+

ไม่จากัด
ไม่จากัด

20,000
15,000
15,000

-หัวหน้าแผนกจัดส่ง

1

ช

25-35

ป.ตรี

14,000

-พนักงานขายรถยนต์

4

ช/ญ

20+

-ที่ปรึกษาการขาย

10

ช/ญ

25+

ม.6+

ตามตกลง - มีความสนใจในสิ่งใหม่ๆและ
พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา
- มีความรับผิดชอบและตรงต่อ
เวลา

-วิศวกรไฟฟ้า
-โฟร์แมน
-ช่างไฟฟ้า
-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

1
1
15
15

ช
ช
ช
ช

25-40
25+
20+
18+

ป.ตรี
ปวช.+
ปวช.+
ม.3+

ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย
ตามตกลง พื้นที่ทางาน จ.ร้อยเอ็ด
ตามตกลง จ.อานาจเจริญ
ตามตกลง

6

-พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย (รปภ.)
ทางานที่ จ.หนองคาย

10

ช

35+

ป.6+

7

-เจ้าหน้าที่ธุรการ

2

ช/ญ

20-35

ปวชป.ตรี

8

-พนักงานขายก๋วยเตี๋ยว
ขาหมู หมูแดง

1

ช/ญ

25+

ไม่
จากัด

9

บริษัท สยามนิสสันมุกดาหาร
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
จากัด (ผู้จาหน่ายรถยนต์นิสสัน)
-ที่ปรึกษาการขาย
เลขที่ 115/2 ถ.ชยางกูร ข
-พนักงานธุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000 โทร. 042-631571-2
084-9405384

1
5
1

ช
ช/ญ
ช/ญ

23+
20+
23+

ปวส.+ 9,690.- -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
ปวช.+ ตามตกลง -เวลาทางาน 08.00-17.00 น.
ปวช.+ ตามตลกง

198 ม.7 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร.093-3489527/ 042-040145
/088-7903917
หจก.เพาเวอร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
เซอร์วิส
88 ซ.สามัคคี 3 ถ.วงค์คาพา
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร.094-5389819/042-611144
บริษัท รักษาความปลอดภัยอินโด
จีนการ์ด จากัด
188 ม.10 บ้านพังคอง ต.บ้านโคก
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 064-9369795
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จากัด
54/5-6 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร.064-5329244
ร้านราชาก๋วยเตี๋ยวเรือ
25 ซ.พัฒนา ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 080-3655354

-มีใบ ก.ว.
-มีประสบการณ์ทางาน
-มีประสบการณ์ทางาน

-จบป.ตรี ทุกสาขา หรือสาขา
โลจิสติกส์ พิจารณาพิเศษ
-มีค่าคอมมิชชั่น
-มีความรู้เรื่องรถจักรยานยนต์
-ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
-มีความเป็นผู้นา มนุษยสัมพันธ์ดี
ปวส.+ ตามตกลง เงินเดือนเริ่มต้นที่ 6,000 บาท
มีค่าคอมมิชชั่น

(สนง.ใหญ่ โชว์รูมฟอร์ด มุกดาหาร)

5

เงื่อนไขและสวัสดิการ

323/ว

สวัสดิการตามกฎหมาย

ตามตกลง เวลาทางาน 08.30-17.30 น.
วันจันทร์-วันเสาร์
7,0009,000

ตาแหน่งงานอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีห่ รือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

เวลาทางาน 7.00-18.00 น.
สถานที่ทางาน สาขาตลาดพรเพชร
และใกล้สี่แยก รพ.มุกดาหาร (อยู่
ประจากับนายจ้าง หรือทางานไปกลับ ก็ได้)

2

ตำแหน่งงำนว่ำง ประจำเดือน มกรำคม 2564
ที่

บริษัท/สถานระกอบการ

10 บ.เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ จากัด
99/9 หมู่ที่ 1 ต.คาอาฮวน
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 083-5996655
11 บริษัท คิงส์ คอนกรีต มุกดาหาร
333 ม.2 บ้านเหมืองบ่า ต.คาอา
ฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
042-041227 / 083-5996655

ตาแหน่งงาน

วุฒิ

ค่าจ้าง
12,000+
12,000+

เงื่อนไขและสวัสดิการ

-เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยการตลาด
-เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

2
1

ช
ญ

25+
27+

ปวส.
ป.ตรี

-พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
-พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
(ดูแลรถโม่)
-พนักงานโกยหิน ทราย
-พนักงานฝ่ายผลิต
-ช่างควบคุมงานก่อสร้าง
-วิศวกรคุมงานก่อสร้าง

1
1

ช
ช

25+
25+

ปวส+ ตามตกลง -ดูแลเครื่องจักร คุณภาพ
ปวส.+ ตามตกลง

1
3
1
1

ช
ช
ช
ช

25+
25+
25+
25+

ปวช.+ ตามตกลง
ม.6+
350+
-มีใบอนุญาตขับขี่
ปวช. 9,700/ด
ป.ตรี 15,000 -มีบัตรวิศวกร

1

ช

25-35

ม.3ปวส

-พนักงานคอมพิวเตอร์ IT

1

ช

25+

ป.ตรี

-พนักงานต้อนรับ SA

1

ช

25+

ปวชป.ตรี

-ผู้ช่วยเชฟซูชิ
-พนักงานเสริฟ

1
1

ช
ช

22-35
22-35

ม.3+
ม.3+

323 บ/ว
323 บ/ว

-สวัสดิการตามกฎหมาย

-พนักงานขับรถส่งสินค้า

2

ช

25+

ม.3+

323/ว+

-พนักงานยกของ

5

ช

20+

ไม่
จากัด

323/ว+

-สวัสดิการตามกฎหมาย
-มีใบขับขี่ ท.2
-ร่างกายแข็งแรง

-พนักงานรายวันทั่วไป

10

ช

20+

ม.3+

323/ว

- สวัสดิการตามกฎหมาย

12 หจก.โรจน์อนัญการโยธา
(ประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้าง)
72/9 ซ.ตาดแคน 18 ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-661107-8
13 บริษัท มิตรศิลป์ วิน จากัด
-พนักงานขับรถ(สต๊อก)
(สาขามุกดาหาร)
70/4-7 ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000 โทร 062-2014511

14 บริษัท นับหนึ่ง บิซิเนส จากัด
(ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นโอชิเน)
9 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร : 06-4376-0000 ,
042-620-808
15 บริษัท พรสินก่อสร้าง จากัด
4/49 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.
มุกดาหาร 49000 โทร. 042620849
16 บริษัท นาคิเทค จากัด
108 หมู่ที่ 10 ต.คาป่าหลาย
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 093-2986293

อั ตรา เพศ อายุ(ปี )

-มีใบขับขี่ส่วนบุคคล
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านการขับรถ
จักรยานยนต์ 6 ล้อ 10 ล้อ มี
ใบขับขี่ เดินทางไปต่างจังหวัดได้
ขยัน อดทน ความซื่อสัตย์
รับผิดชอบต่อหน้าที่
หน้าที่ นาส่งรถจักรยานยนต์
และอะไหล่อุปกรณ์ต่างให้กับ
สาขาและลูกค้าได้
ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านเทคนิค
1-3 ปี
-จบสาขาวิศวกรรมคอมฯ หรือที่
เกี่ยวข้อง
-มีความรู้การติดตั้งและใช้งาน
โปรแกรมต่างๆ ระบบ Network
ตามตกลง -รับรถ ให้บริการลูกค้า ตรวจเช็ค
สภาพรถก่อนเข้า-ออก ประเมิน
ราคาซ่อม ให้คาปรึกษาปัญหา
รถจักรยานยนต์

ตาแหน่งงานอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีห่ รือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

3

ตำแหน่งงำนว่ำง ประจำเดือน มกรำคม 2564
ที่
บริษัท/สถานระกอบการ
17 Overseas Study Hub

ตาแหน่งงาน
ประชาสัมพันธ์

อั ตรา เพศ อายุ(ปี )

วุฒิ

ค่าจ้าง

1

ช/ญ

22+

ป.ตรี

12,000

1

ช

22+

ปวช.+

325 บ/ว

-พนักงานร้านกาแฟ
(Part time)
-ผู้ช่วยแม่ครัว (สาขา 1)

2

ช/ญ

18-25

ม.6+

2

ญ

20-35

ม.6+

- พนักงานกราฟฟิค AI,PS
- พนักงานฝ่ายผลิต
- ช่างเย็บเสื้อกีฬา

1
2
2

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

18+
18+
18+

ม.3+
ม.3+

พนักงานยกของ

1

ช

พนักงานประจาร้าน

1

-พนักงานทั่วไป
-พนักงานขับรถ 6 ล้อ
พนักงานขับรถ

(ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ)

เลขที่ 16 ซ.ชุนหบัญชา
ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.มุกดาหาร อ.
เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 096-3859181
(ใกล้ร้านวิวหวานคาเฟ่)
18 บริษัท บิสซิเนส ไอเดีย จากัด
พนักงานเช็คเกอร์
(สาขามุกดาหาร)
(BI Logistic บริการขนส่งสินค้า)
เลขที่ 29/9-29/10 ต.มุกดาหาร
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โทร. 042-044-215
โทร. 099-614-1553

19 ชั่งทองฟาร์ม แอนด์ คาเฟ่ สาขา 2
(รพ.มุกดาหาร) จาหน่ายอาหาร
เครื่องดื่ม และของฝาก
24 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร.065-8801995
20 ร้าน BEYA SPORT มุกดาหาร
(ผลิตเสื้อผ้ากีฬา)
เลขที่ 71 ถ.สมุทรศักดารักษ์
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

เงื่อนไขและสวัสดิการ
-เวลาทางาน
จ.-ศ. (15.00-21.00 น.)
ส.-อา. (08.00-20.00 น.)
-ทาตารางงานรายวัน บริการ
ลูกค้า ให้ข้อมูลข่าวสาร

-ตรวจสอบสินค้าเข้าคลังสินค้า
,เช็คสินค้าออกจากคลังสินค้า
-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
แบบพื้นฐานได้
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
-ยกของหนักได้
-เวลาทางาน 08.30-17.30 น.
-หยุดวันอาทิตย์ (นักขัตฤกษ์)
*ผ่านทดลองงานปรับเป็นแบบ
เงินเดือน
35-40/ชม. -เวลาทางาน เช้า 6.30-12.30 น.
กะบ่าย 11.00-17.00 น.
300บ/ว -เวลาทางาน 8.00-17.00 น.

ไม่จากัด

9,000
7,000+
7,000+

-เวลาทางาน 08.00-17.00 น.
-มีเบี้ยขยัน
-มีเบี้ยขยัน

20+

ไม่จากัด

323 บ/ว

-เวลาทางาน 8.00-17.00 น.
-วันหยุด 1 วัน/สัปดาห์

ญ

18+

ม.6+

323 บ/ว+ -เวลาทางาน 08.00-17.00 น.
-ยินดีรับ นักเรียนจบใหม่ ร่วม
โครงการ Co-payment

2
1

ช
ช

20-40
25+

ม.6+
ไม่
จากัด

323/ว
323/ว

1

ช

30+

ม.3+

330 บ/ว

โทร.095-6625045, 093-9696296

21 ร้านแพรไหม
(จาหน่ายเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์)

75/1 ถ.สมุทรศักดารักษ์
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-611276
22 ร้านใบหม่อน
(จาหน่ายอาหาร และสินค้าเบ็ดเตล็ด)
114 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร.081-9540729
23 ร้านปวีณา ก่อสร้าง
ประเภทกิจการขายวัสดุก่อสร้าง
272 ม.3 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง
จ.มุกดาหาร โทร 089-9223855
24 หจก.เคเค มุกดาหารก่อสร้าง
(รับเหมาก่อสร้าง)
200 ม.5 ต.กุดแข้ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร โทร.099-4596555
(ติดปั้มน้ามันทรายขาว ESSO บ้านพังคอง)

ตาแหน่งงานอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีห่ รือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

-สวัสดิการตามกฎหมาย
-มีใบขับขี่ ท.2
-เวลาทางาน 07.30-17.00 น.
-มีใบขับขี่ ท.2 ท.3 หรือ ท.4

4

ตำแหน่งงำนว่ำง ประจำเดือน มกรำคม 2564
ที่

บริษัท/สถานระกอบการ

ตาแหน่งงาน

อั ตรา เพศ อายุ(ปี )

วุฒิ

ค่าจ้าง

เงื่อนไขและสวัสดิการ

25 โรงแรมริเวอร์ซิตี้
28 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร. 042-615444

-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

3

ญ

23+

26 บริษัท โชติรส เอ็นดีพี จากัด
(จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม)
ถ.ชยางกูร ก ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 062-6123020
27 ร้านลูกเกต (จาหน่ายเสื้อผ้าไทย
ตลาดอินโดจีน ใกล้ร้านเสงี่ยม)

Sale ประจาพื้นที่

2

ช/ญ

20-35

ปวช.+ ตามตกลง คุณสมบัติ
-สามารถทางานล่วงเวลาได้
-มีความอดทนสูง
-สามารถทนแรงกดดันจากการ
ปฏิบัติงาน
-พร้อมเรียนรู้งาน มีประสบการณ์
และพร้อมเริ่มทางานทันทีจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ
ม.6+ 10,000 ค่าคอมมิชชั่นสูงสุด 7,200 บ/ด

-พนักงานขาย

1

ญ

20+

ป.6+

323 บ/ว

1

ญ

25+

ป.6+

323 บ/ว

-บาริสต้า

1

ช

20-25

ม.6+

9,000

-พนักงานเสริฟและบริการ

4

ช=2
ญ=2

18+

ไม่
จากัด

323 บ/ว

-พนักงานออกแบบตกแต่ง
ภายใน
-พนักงานขาย/PC แนะนา
สินค้า
-หัวหน้าแผนกขาย

1

ช/ญ

24+

ป.ตรี

1

ช/ญ

21+

1

ช/ญ

30+

8/8 ถ.สาราญชายโขงใต้ ต.ศรีบุญเรือง
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
-แม่บ้านพี่เลี้ยงเด็ก

โทร.063-2892614

28 บริษัท คอปส์ วิคตอรี่ จากัด
(ร้านกาแฟพอใจ วัดภูมโนรมย์)
519 หมู่ที่ 9 ต.นาสีนวล อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 0989965936
29 ร้านปูเลบุฟเฟ่ต์ทะเลเผาและ
หมูกะทะ
182 หมู่ที่ 7 ต.บางทรายใหญ่
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 090-2344459
30 บ.ศิริมหาชัย มุกดาหาร จากัด
(ห้างสรรพสินค้า HOME ONE)
88/11 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 091-0190171

31 หจก. เค.ซี.จี.ปิโตรเลี่ยม
200 หมู่ที่ 11 ถ.ชยางกูร
ต.หนองแวง อ.นิคมคาสร้อย
จ.มุกดาหาร 49000
โทร.089-5774554
32 ร้านคลังสานักงาน
69/9 ถ.ดารงค์มุกดา ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-615431

ทางาน จันทร์-เสาร์
เวลา 08.00-17.00 น.
มีใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์
มีรถของบริษัทให้ใช้งาน

-เวลาทางาน 07.45 น-18.00
น.
-ขายสินค้าหน้าร้าน ดูแลร้าน
จัดสินค้า
-ทางานไปกลับ ทางานใน
วันหยุด ค่าแรง 2 เท่า มีโอที
โบนัส
เวลาทางาน 08.00-17.00 น.
มีสอนงานให้ หากมี
ประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
เวลาทางาน เข้างานเป็นกะ
เริ่มงาน 09.00 น.

ตามตกลง -ยินดีรับ นศ.จบใหม่
-หรือมีประสบการณ์พิจารณา
ม.6 ตามตกลง พิเศษ
-ยินดีรับ นศ.จบใหม่
ปวส.+ ตามตกลง -หรือมีประสบการณ์พิจารณา
พิเศษ

-มีประสบการณ์งานขาย
พิจารณาพิเศษ มีทัศนคติที่ดี
ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
-ขับรถยนต์ได้ มีประสบการณ์

-เจ้าหน้าที่การตลาด/ขาย

1

ช

25+

ปวส.+

12,00015,000/ด

-พนักงานบัญชี
(รับ นศ.จบใหม่ ร่วมโครงการ
Co-payment)

1

ญ

24+

ป.ตรี

15,000/ด -สวัสดิการตามกฎหมาย

ตาแหน่งงานอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีห่ รือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

5

ตำแหน่งงำนว่ำง ประจำเดือน มกรำคม 2564
ที่

บริษัท/สถานระกอบการ

33 โรงพยาบาลมุกอินเตอร์ เนชั่นแนล
87 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-611222,091-8654012
34 บ. เอ็นเทคโพลิเมอร์ จากัด
319 ม.16 ถ.ชยางกูร ต.คาป่าหลาย
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 098-5854454
35 หจก.มุกดาหาร บีเอ็มซี คอนกรีต
333 ม.6 บ.คาเม็ก ต.คาอาฮวน
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 064-9796596
36 ร้านแซ่บริมโขง
168 ถ.สาราญชายโขงเหนือ
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000 โทร. 086-2338555
37 บ. สุวรรณปัฎนะ รับเบอร์ จากัด
สาขาโพนทราย
261 ม.7 ต.โพนทราย อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-612534,094-2893858

38 ร้านโยสปอร์ตมุกดาหาร
65 ถ.มุกดาหาร – ดอนตาล
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000 โทร 089-6221197
39 หจก.โชคนาชัย ปิโตรเลียม
55 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 082-3246249

40 บ. โชกุน 71 จากัด
99/11 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 084-2045914
41 บริษัท เฟมัส กรุ๊ป จากัด
(โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล)
78 ถ.สองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-612020

ตาแหน่งงาน

อั ตรา เพศ อายุ(ปี )

วุฒิ

ค่าจ้าง

เงื่อนไขและสวัสดิการ
จบหลักสูตรไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมบารุงเครื่อง
ทาความเย็นเบื้องต้นได้

-ช่างไฟฟ้าประจาสานักงาน

1

ช

20-25

ปวส.+

-พนักงานซักรีด
-แม่บ้าน
-Shipping officer
ตัวแทนดาเนินพิธีการศุลกากร
-Production Engineer

1
1
2

ญ
ญ
ญ

18-25
18-25
23-35

ม.6
ม.6
ป.ตรี

9,69011,500/ด
9,690/ด
9,690/ด
15,000/ด

1

ช

24-45

ป.ตรี

15,000++/ด

-พนักงานขับรถโม่ปูน

1

ช

25+

ไม่จากัด

9,000/ด -สวัสดิการตามกฎหมาย

-พนักงานเสริฟ

3

ช/ญ

18+

ไม่จากัด

323 บ/ว -รักในงานบริการ
-ยิ้มแย้มแจ่มใส
-ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

-ช่างไฟฟ้าทั่วไป
-ช่างปรับแต่งเครื่องยนต์
-ช่างซ่อมและปรับแต่ง
เครื่องจักรกล
-พนักงานควบคุมเตาอบยางแท่ง
-ผู้ควบคุมเครื่องบาบัดน้าเสีย
พนักงานควบคุมเครื่องจักร
ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
-เจ้าหน้าที่การตลาด
-พนักงานบัญชี

2
2
2

ช
ช
ช

20-25
20-25
20-25

ปวช.
ปวช.
ปวช.

9,690/ด -สวัสดิการตามกฎหมาย
9,690/ด
9,690/ด

2

ช

20-25

ปวช.

9,690/ด

2
2
1
2

ช
ช
ช/ญ
ช/ญ

20-25
20-25
20+
20+

ปวช.
ปวช.
ปวช.+
ปวช.+

9,690/ด
9,690/ด
9,690/ด -สวัสดิการตามกฎหมาย
9,690/ด

-เจ้าหน้าที่เก็บเงิน,แคชเชียร์
-พนักงานขาย(มินิมาร์ท)
-พนักงานหน้าลาน
-พนักงานขับรถเทเลอร์ดั้ม

1
1
1
1

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช

20-40
20-40
20-40
40+

แคชเชียร์
ม.6
ม.6
ไม่จากัด

-พนักงานขับรถพ่วงดั้ม

1

ช

40+

ไม่จากัด

-พนักงานล้างจาน
-พนักงานเชคเกอร์

1
1

ญ
ช/ญ

20+
20+

ม.6+
ม.6+

-สจ๊วต (พนักงานล้างจาน)

2

ช/ญ

18+

ไม่จากัด

9,690/ด
9,690/ด
9,690/ด
13,00017,000
13,00017,000

-สวัสดิการตามกฎหมาย

-สวัสดิการตามกฎหมาย
-มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท ท4
-ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
-มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา

9,690/ด -สวัสดิการตามกฎหมาย
9,690/ด
ตามตกลง -ทางานเป็นกะได้

ตาแหน่งงานอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีห่ รือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

6

ตำแหน่งงำนว่ำง ประจำเดือน มกรำคม 2564
ที่

บริษัท/สถานระกอบการ

ตาแหน่งงาน

อั ตรา เพศ อายุ(ปี ) วุฒิ

ค่าจ้าง

เงื่อนไขและสวัสดิการ
เวลาทางาน 8.00-17.00 น.
วันจันทร์-เสาร์
ทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจาวัน
,สรุปกาไร-ขาดทุน ประจาเดือน
ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สรรพกร , สนง.ประกันสังคมฯลฯ
-สวัสดิการตามกฎหมาย

42 บริษัท โฮมฮัก สตีล จากัด
79/7 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร.042-611269/094-4950195

- พนักงานบัญชี
(สาหรับ นศ.จบใหม่ร่วมโครงการ
Co-payment)

1

ญ

20+

ปวส.ป.ตรี

11,500

43 หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ แอนด์
เทคโนโลยี
191 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-614548,084-4285164
44 เดอะพิซซ่าคอมปะนี (สาขา
มุกดาหาร)
99/11 โรบินสันมุกดาหาร
ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
45 ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กดี เฮ้าท์
488 หมู่ที่ 3 ถ.มุกดาหาร-กุฉิ
นารายณ์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร โทร. 081-7394989
46 บ. ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด
(สื่อสารโทรคมนาคม)
สนง.ใหญ่ 46/4-6 ถ.เพลินจิต
ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 080-7419996
47 ร้านครัวชาววัง
74 ถ.สาราญชายโขง ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 092-5452324
48 ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์
เซ็นเตอร์ มุกดาหาร
99/11 ถนนชยางกรู ข ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-672311 ต่อ612613

-ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์
(ช่างคอมพิวเตอร์)
-พนักงานขาย

2

ช

22+

ปวส.

2

ช/ญ

22+

ปวช.

9,00012,000/ด
9,000+/ด

-พนักงานบริการหน้าร้าน
-พนักงานในครัว
-พนักงานส่งพิซซ่า

5
1
3

ช/ญ
ช/ญ
ช

20-25
20-30
20-25

ม.3+
ม.3+
ม.3+

-พนักงานขับรถ 6 ล้อ
-พนักงานติดรถส่งของ
-พนักงานขับรถกระบะ

2
2
3

ช
ช
ช

36+
36+
36+

-ผู้จัดการสาขา

1

ช/ญ

25+

ป.ตรี

17,000+ -มีค่าคอมมิชชั่น
-มีภาวะผู้นา บริหารจัดการงานได้ดี
บุคลิกภาพดี มีความตั้งใจ
กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่

-พนักงานเสริฟ

1

ช/ญ

18-45

ม.6+

9,690/ด -สวัสดิการตามกฎหมาย

-พนักงานขายสินค้าออนไลน์

2

ช/ญ

23+

ม.6+

9,750+

-สวัสดิการตามกฎหมาย

5

ช/ญ

20+

ปวส.+

323/ว

-สวัสดิการตามกฎหมาย

1

ช/ญ

30-45

ม.6+

1

ช/ญ

30-45

ม.6

9,690+/ด -เวลาทางาน 08.00-17.00
-ค่าคอมมิชชั่น
9,690+/ด -สวัสดิการตามกฎหมาย

1

ช/ญ

30-45

ม.6+

9,690+/ด

49 บริษัท มิตซูมุกดาหาร มอเตอร์ จากัด -ที่ปรึกษาการขาย
เลขที่ 92 ถ. ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-661033
50 บริษัท วัชรดิสทริบิวชั่น จากัด
-พนักงานขาย – หน่วยรถ
(ประเภทกิจการ การขายเครื่องดื่ม) (ขายไอศกรีมเนสเล่)
33 ซ.ทิพย์นาม ถ.ดารงค์มุกดาหาร -พนักงานขาย – หน่วยรถ
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร (ขายสินค้าเจ้าสัว)
49000 โทร 042-630540,
-พนักงานขาย – หน่วยรถ
062-1516499
(ขายสินค้า BJC)

ตามตกลง -รักงานบริการ พร้อมเริ่มงานได้เลย
ตามตกลง -ทางานเป็นกะ ไม่มีโรคประจาตัว
ตามตกลง -มีรถจักรยานยนต์ +พรบ+
ทะเบียน+มีใบอนุญาตขับขี่

ไม่จากัด ตามตกลง -มีใบอนุญาตขับขี่รยถนต์
ไม่จากัด ตามตกลง -สุขภาพดี
ไม่จากัด ตามตกลง -ไม่ติดยาเสพติด

ตาแหน่งงานอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีห่ รือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

7

ตำแหน่งงำนว่ำง ประจำเดือน มกรำคม 2564
ที่

บริษัท/สถานระกอบการ

ตาแหน่งงาน

อั ตรา เพศ อายุ(ปี ) วุฒิ

ค่าจ้าง

เงื่อนไขและสวัสดิการ

51 บริษัท ประเสริฐผลพัฒนารุ่งเรือง
มอเตอร์ จากัด
88/88 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 062-9020888
52 หจก.ดัชมิลล์มุกดาหาร
(จาหน่ายนมดัชมิลล์)
31 ซ.ตาดแคน 7 ถ.ตาดแคน
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000 โทร 061-1091816
53 ห้างหุ้นส่วนจากัด พิตรพิบูล
149 ม.3 ต.กุดแข้ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร 095-6289551

-ที่ปรึกษาการขาย

1

ช/ญ

23+

ม.6+

12,000/ด -สวัสดิการตามกฎหมาย

-พนักงานขาย

6

ช/ญ

20+

ม.3+

300-400/ว -เวลาทางาน
08.00-17.00

-พนักงานขับรถ 10 ล้อ
-พนักงานขับรถแบ็คโคร
-ช่างปูน
-แรงงานทั่วไป

1
1
1
1

ช
ช
ช
ช

25+
25+
25+
18+

ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด

54 บมจ.ไมด้า แอสเซ็ท (สาขามุกดาหาร)
88/7-8 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 066-1140256
55 ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์
เซ็นเตอร์ มุกดาหาร
99/11 ถนนชยางกรู ข ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 065-9290478
56 บริษัท นับหนึ่ง บิซิเนส จากัด
(ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นโอชิเน )
9 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 084-3761250
57 บ.มุกดาหารพลาสติก จากัด
(ประเภทกิจการผลิตถุงพลาสติก)
108 ม.10 ต.คาป่าหลาย
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000 โทร 042-620730
58 บริษัท มุกดา ว.จากัด
ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร.081-3693344
59 ร้านชอบเจริญการช่าง
8 ซ.ตาดแคน 11 ถ.ตาดแคน
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000 โทร.083-2881222 /
042-612200
60 ห้างหุ้นส่วนจากัด ไบโอพลังไทย
(โครงการบ่อทองวินฟาร์ม)
กังหันลม อ.นิคมคาสร้อย
จ.มุกดาหาร โทร. 064-4616158

-พนักงานขาย
-พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ

10
2

ช/ญ
ช

18+
25+

ม.3+ ตามยอดขาย -สวัสดิการตามกฎหมาย
ปวช.+ 17,000/ด

พนักงานขายสินค้าออนไลน์

1

ช/ญ

20-30

ปวช.+
การตลาด
หรือที่
เกี่ยวข้อง

ตามตกลง -สวัสดิการตามกฎหมาย
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง

ตามตกลง -บุคลิกภาพดี
-รักงานบริการ
-พูดจาฉะฉาน กล้าแสดงออก

-พนักงานเสริฟ

2

ช/ญ

20-30

ม.3+

323/ว

-สวัสดิการตามกฎหมาย

-พนักงานฝ่ายผลิต

6

ช/ญ

25-38

ป.6

323/ว

07.30-19.30

-เสมียน
-พนักงานขับรถ 6 ล้อ

1
1

ช/ญ
ช

25+
25+

ปวช.+
ไม่จากัด

323/ว
323/ว

-มีประสบการณ์ทางาน
-มีใบขับขี่ ท.2

-ช่างซ่อมรถยนต์
-ช่างเชื่อม
-ผู้ช่วยช่าง

1
1
1

ช
ช
ช

21+
21+
20+

ปวช.+
ปวช.+
ม.3+

-ช่างไม้
-ช่างปูน
-คนงานทั่วไป

15
15
15

ช
ช
ช

25+
25+
20+

ไม่จากัด 450-550/ว สวัสดิการตามกฎหมาย
ไม่จากัด 450-550/ว
ไม่จากัด 350/ว

10,500/ด -สวัสดิการตามกฎหมาย
10,500/ด -มีท่ีพัก
323/ว

ตาแหน่งงานอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีห่ รือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037
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ตำแหน่งงำนว่ำง ประจำเดือน มกรำคม 2564
ที่

บริษัท/สถานระกอบการ

ตาแหน่งงาน

61 บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จากัด
- หัวหน้างานควบคุมและ
319 ม.16 ถ.ชยางกูร ต.คาป่าหลาย รับประกันคุณภาพ
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
- เลขานุการ
โทร 098-5854454
- Marketing

- Human Resource Development
(ทรัพยากรบุคคล)
62 บริษัทพรีเมียร์ ควอลิตี้ สตาร์ช จากัด - วิศวกรเครื่องกล(หัวหน้าส่วน
ต.คาป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร บอยเลอร์)
49000
- เจ้าหน้าที่ประปา
โทร 086-6345600
- เจ้าหน้าที่น้าเสีย
- เจ้าหน้าที่บรรจุ,จัดส่ง
- วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- หัวหน้างานไบโอแก๊ส
- สมุห์บัญชี
- เจ้าหน้าที่ผลิตไฟฟ้า PM
เครื่องยนต์
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ขับรถตัก
- จป.วิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่เทคนิคก่อสร้าง
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
- เจ้าหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบ
- เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคยานยนต์
63 ห้างหุ้นส่วนจากัด กรเดชมุกดาหาร -พนักงานฝ่ายผลิตกลางคืน
109 หมู่ที่ 8 ต.บางทรายใหญ่
-พนักงานฝ่ายขาย
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 042-674208, 062-1166-500 -พนักงานผู้ช่วยขาย

อั ตรา เพศ อายุ(ปี ) วุฒิ

ค่าจ้าง

เงื่อนไขและสวัสดิการ

2

ญ

25+

ป.ตรี

1

ช/ญ

27+

ป.ตรี+

2

ญ

ไม่เกิน
30

ป.ตรี

1

ญ

ป.ตรี

1

ช

ไม่เกิน
50
30-45

ป.ตรี

ตามตกลง - สาขาเคมี,วิศวกรรมเคมี,โพลิเมอร์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามตกลง - ภาษาอังกฤษระดับดีมาก
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
,Microsoft ระดับดี
- มีประสบการณ์โดยตรง 1-2ปี
ตามตกลง - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ อังกฤษ
ธุรกิจ,การเงิน,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ระดับดีมาก
ตามตกลง - ประสบการณ์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 5 ปี ขึ้นไป
18,000+ - สวัสดิการตามกฎหมาย

1
2
1
1
1
1
1

ช
ช
ช
ช
ช
ช/ญ
ช

25
25
25
27+
22+
22+
27+

ป.6+
ม.3+
ม.3
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.

323/วัน
323/วัน
323/วัน
18,000+
18,000+
15,000+
12,000

1
1
1
2
1

ช/ญ
ช
ช/ญ
ช
ช

25+
ป.ตรี
12,000
25+ ไม่จากัด 323/วัน
23+
ป.ตรี
12,000
20+ ม.6-ปวช. 323/วัน
27+
ป.ตรี
12,000

4
1
4
3

ช
ช
ช
ช

22+
25-30
18+
23+

ม.3+
ปวส.
ม.3+
ม.3+

3

ช

18+

ม.3+

323/วัน
323/วัน
323/ว+ -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
323/ว+ -มีใบขับขี่ ท.2 /มีความสามารถ
ด้านบริหารการตลาด
323/ว+ -ทางานเป็นทีม จดจาเส้นทางใน
การขายน้าแข็ง
-วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
โบนัสประจาปี เงินสนับสนุน
ในงานต่างๆ ของพนักงาน
มีประกันสังคม

ตาแหน่งงานอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีห่ รือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

9

ตำแหน่งงำนว่ำงต่ำงจังหวัด
ที่

บริษัท/สถานระกอบการ

ตาแหน่งงาน

1 บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
15 ซอยลาซาล49 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
- ลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โทร 02-3615346, 082-7785071
- ลูกค้าสัมพันธ์

อั ตรา เพศ อายุ(ปี ) วุฒิ
4

ช/ญ

22+

ป.ตรี

4

ช/ญ

22+

ป.ตรี

5

ช/ญ

22+

ป.ตรี

1

ช/ญ

22+

ป.ตรี

2
2
2

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

22+
22+
22+

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

3

ช/ญ

22+

ป.ตรี

10

ช/ญ

18+

ปวช.ปวส.

20

ช/ญ

18+

- เจ้าหน้าที่บุคคล
- พนักงานบัญชี
- พนักงานจัดซื้อ
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
วิชาชีพ
- BUSSINESS ANALYST
- พนักงานคุมเครื่อง
- ผู้ช่วยพิมพ์
- พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
- software engineer

ม.3-ม.6
10
3

ช/ญ
ช/ญ

18+
22+

2

ช/ญ

22+

4
2
4
6

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

22+
22+
22+
22+

4

ช/ญ

20+

5

ช/ญ

18+ ม.3-ปวส.

- IT SUPPORT
- เจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต
- พนักงานผสมสี
- คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
- วิศวกร

ม.3-ม.6
ป.ตรี
ป.ตรี

- พนักงานจัดส่ง

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวช.-ป.
ตรี

- ช่างพิมพ์

2 บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ - พนักงานทั่วไป
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
138 หมู่4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย
จ.เพชรบุรี 76140
โทร 032-561475,032-447766 ต่อ
25903
3 บ.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) - พนักงานฝ่ายผลิต
จากัด
789 หมู่1 ถนนมิตรภาพ ต.นากลาง
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร 044-708900

900

ช/ญ

18+

500

ช/ญ

18-35

ค่าจ้าง

เงื่อนไขและสวัสดิการ

ตามตกลง - สาขาบริหารธุรกิจ,การจัดการ
หรือการตลาด
ตามตกลง - สาขาบริหารธุรกิจ,การจัดการ,
การตลาด,ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,
ภาษาเวียดนาม
ตามตกลง - สาขาบริหารธุรกิจ,การจัดการ
หรือการตลาด
ตามตกลง - สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือ
รัฐศาสตร์
ตามตกลง - สาขาบัญชี
ตามตกลง - ทุกสาขา
ตามตกลง - สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
ตามตกลง - สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12,000 - สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล
อิเล็กทรอนิคส์
- ตาไม่บอดสี
ตามตกลง - สวัสดิการตามกฎหมาย
- ตาไม่บอดสี
ตามตกลง - ตาไม่บอดสี
ตามตกลง - สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตามตกลง - สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตามตกลง
ตามตกลง - ตาไม่บอดสี
ตามตกลง - สาขาที่เกี่ยวข้อง
ตามตกลง - สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล
,อิเล็กทรอนิคส์
ตามตกลง - มีใบขับขี่รถยนต์ และรู้เส้นทางใน
กรุงเทพฯและปริมณฑล
ตามตกลง - ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์
ไม่บอดสี

ม.3–ป.
ตรี
ป.6+ ตามกฎหมาย - สวัสดิการตามกฎหมาย
กาหนด

ม.3+

325+/วัน - ญ น้าหนักไม่เกิน 70 กก สูงไม่ต่า
กว่า 150 ซม
- ช ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
หรือเรียน รด.

ตาแหน่งงานอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีห่ รือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

