
 

ต าแหน่งงานว่างในจังหวดัมุกดาหาร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดกิาร 

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

-เจ้าหน้าท่ีการตลาด 2 ช/ญ ไม่จ ากัด ป.ตรี เหมาจ่ายราย
สัปดาห์ 

ตามเวลาท่ีลูกค้านัดหมาย 
08.00-17.30 น. 

2. บ.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จ ากัด  
เลขท่ี 185 ม.14 ต.ค าป่าหลาย  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000   

-จนท.ฝึกอบรมและสรรหา
ว่าจ้าง 
-จนท.บุคคลค่าแรง 

1 
 

1 

ช/ญ 
 

ช/ญ 

25 
 

25 

ปวส. 
 

ปวส. 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 

จันทร์ – เสาร์ 08.00 -17.00 

3. 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 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

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

 จนท.การเงิน 1 ญ 25+ ปวส.-ป.ตรี  -มีประสบการณ์การเงินการบัญชี 
2 ปี ขึ้นไป 
 

4. 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 
 

ปวช. ป.ตรี 

15,000 -สวัสดิการตามกฎหมาย 
08.30-16.30 น. มีใบขับขี่
รถยนต์,รถจักรยานยนต์ 

        
        
5. กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต จ ากัด

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

-ฝ่ายการตลาด 
(ออกพบลูกค้า) 
-ฝ่ายการตลาด 

4 
 

2 

ช/ญ 
 

ช/ญ 

20+ 
 

20+ 

ปวช.-ป.ตรี 
 

ปวช.- ป.ตรี 

ตามเงื่อนไข 
 

ตามเงื่อนไข 

08.00-17.00 น. 
 
08.00-17.00 น. 

6. - ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
สาขามุกดาหาร 
(สมัครที่ สนง.จัดหางานจังหวดั
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 

7. ร้านสนิทภัณฑ์ ถนนประคองพันธ์ 
(ตลาดเทศบาล 1) ต.มุกดาหาร     
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานขายของหน้าร้าน 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 300/ว -มีประสบการณ์งานขาย ขาย
ของหน้าร้าน แบกหามได้ 
(อาหารกระสอบละ 30 ก.ก.) 
ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาต 

8 บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ 
จ ากัด (สาขามุกดาหาร)  82      
เดอะเบส อพาทเม้นท์  ถ.เมืองใหม่  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000     

-พนักงานขาย  (รับผิดชอบ  
งานขายต าบล) 

4 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง  

        
        

9. 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 

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

1 



 

ต าแหน่งงานว่างในจังหวดัมุกดาหาร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดกิาร 

10. 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 

        
        

11.   P- MART SUPERSTORE      
ศูนย์บจก. พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์   
(สาขามุกดาหาร) 

-พนักงานฝ่ายขาย 
 
-พนักงานบัญชี/การเงิน 
 
-พนักงานแคชเชียร์ 
-พนักงานจัดเรียงสินค้าและ
ห้องเย็น 
-พนักงานฝ่ายบุคคล 
 
-พนักงาน LPS  
-ผู้จัดการประจ าสาขา 
 
-ผช.ผจก.ฝ่ายขาย 
 
ผช.ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการ 

5 
 

1 
 

4 
5 
 

1 
 

1 
จ านวน
มาก 

จ านวน
มาก 
หลาย
อัตรา 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
ช 
 

ช/ญ 
 
ช 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 
ช/ญ 

18+ 
 

18+ 
 

18+ 
18+ 

 
18+ 

 
18+ 
18+ 

 
18+ 

 
18+ 

ม6 ขึ้นไป 
 

ปวส. ขึ้นไป 
 
ม.6 ขึ้นไป 
ม.6 ขึ้นไป 

 
ป.ตรี ขึ้นไป 

 
ป.ตรี 

ม.6++ 
 

ม.6++ 
 

ม.6++ 

9,500 
 
9,500+ 
 
9,500 
9,500 
 
10,000 
 
9,500 
30,000+ 
 
20,000+ 
 
20,000+ 

-มีประสบการณ์ด้านการขาย
ท างานเป็นกะ 
-ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป   
ท างานเป็นกะ 
-รักงานด้านการบริการ 
-สามารถเข้าห้องเย็นและไม่เป็น
ภูมิแพ้ 
-มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป 
ท างานเป็นกะ 
ท างานเป็นกะ 
มีประสบการณ์ด้านสินค้าปลีก 
 
มีประสบการณ์ด้านสินค้าปลีก 
 
มีประสบการณ์ด้านสินค้าปลีก 
 

12. PEPSI บริษัท อุบล เอ เอส แอนด์  
ดี จ ากัด ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
เป๊ปซ่ี (สาขามุกดาหาร) 
โทร.085-4798981,085-
4799042 

-พนักงานขาย 3 ช 20+ ม.3-ป.ตรี ขึ้นอยู่กับการ
บรรลุยอดขาย 

ขับรถจักรยานต์ยนต์ได้       
และมีใบขับขี่ 

        

        

13. ร้านดูโอเวดดิ้ง  (เช่าชุดวิวาห์)   
เลขท่ี 80/6 ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.
ศรีบุญเรือง 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 

14. 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 

         
15. 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 1 ช 30+ ป.ตรี 10,000++ -มีประสบการณ์ด้านการจัดการ 
       โรงงาน 

16. ร้านเกม Signature Gaming เลขท่ี 
13/1 ถนนสองนางสถิต ต.
มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานดูแลร้านเกม 1 ช/ญ 18-30 ม.6+ 6,000-
8,000 

-ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 
-รักงานบริการ 
-ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา 
-บุคลิกดี มีความรู้ซ่อมคอม    
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ)ชั้น 1โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวดัมุกดาหาร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดกิาร 

17. ร้านต าสะหวัน 
เดอะเบส เรสซิเด้น  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(ร้านอาหาร) 

-พ่อครัว/แม่ครัว 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง เวลาท างาน 7.00-21.00 น. 
 -ผู้ช่วยพ่อครัว 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -พนักงานเสริฟ  ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  

18 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โง่นค า ชิปป้ิง 
39/15  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร 49000(น าเข้า
ส่งออก) 

-ช่างซ่อมรถบรรทุก 
-เลขานุการ(พูดภาษาจีน   
 หรือ อังกฤษได้)  

1 
1 

ช 
ช/ญ 

30+ 
21+ 

ม.6+ 
ปวส.+ 

10,000+ 
ตามตกลง 

-มีประสบการณ์ท างาน 
-พูดภาษาจีน หรือ อังกฤษได้    
 ท าบัญชีได้พิจารณาพิเศษ 

 -พนักงานบัญชี,ท่ัวไป 2 
 

ญ 
 

25+ 
 

ปวส.+ 
 

ตามตกลง 
 

 

19. 3BB-มุกดาหาร (ผู้ให้บริการ 
Internet) 33/9 ถนนชยางกูร     
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 

-พนักงานการขาย            
และการตลาด 

2 ช/ญ 20-30 ปวส.-ป.ตรี. 8,000+ค่า
คอมมิชชั่น 

-ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ 
-สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบขับขี ่

       -สามรถปฏิบัติงานท่ี อ.เมือง  
       หรือ อ.ค าชะอีได้ 

20 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 

21 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 

22 โรงแรม เวียงโขง   
189 ถ.ส าราญชายโขงใต้   
ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000   

-พนักงานต้อนรับ 
 
-หัวหน้าแม่บ้าน 
-แม่บ้าน 

1 
 

1 
1 

ญ 
 

ญ 
ญ 

18+ 
 

30+ 
23+ 

ปริญาตรี 
 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

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

สวัสดิการตามก าหมาย 

23 บริษัท สหเรือง จ ากัด 
76 ม.8 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร 
(โรงงานน้ าตาล) 

-พนักงานแม่บ้าน 
-พนักงานท าสวน 
 

1 
1 
 

ญ 
ช 
 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

 

ป.6+ 
ป.6+ 

 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-มีประสบการณ์จะพิจารณา  
เป็นพิเศษ 
 

24 บริษัท มุกดาหาร ฮอนด้าคาร์ จ ากัด 
42-42/1 ถนนชยางกรู ข  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000   

-ธุรการขาย 
-ช่างบริการ 

1 ญ 
 

25 ปวส.-ป.ตรี 9,000 08.00 – 17.00น. 
วันจันทร์ – วันเสาร์ 
-สวัสดิการตามกฎหมาย 

25 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. 
       
       

26 บ.ตลาดสดพรเพชร  (อยู่บริเวณ
ตลาดสดพรเพชร) 66 ถนนศรี     
บุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000  

-เจ้าหน้าท่ีส่วนบุคคล 1 ช 20+ ปวช.-ปวส. ตามตกลง -สวัสดิการตามกฎหมาย 
ท างานเกี่ยวกับเอกสาร 

27 M Sport Factory       
4 ถ.ประคองพันธ์  ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานขาย(ตลาดราตรี) 3 ญ 18+ ไม่จ ากัด 300 /ว สวัสดิการตามกฎหมาย 
 -พนักงานเย็บผ้าช านาญงาน 10 ญ 20+ ไม่จ ากัด 350 /ว  
      (หรือตาม

ชิ้นงาน) 
 

28 อู่วิชัยยนต์  
653 ม.9 ต าบลนาสีนวน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-ช่างสีรถยนต์ 2 ช 18+ ไม่จ ากัด 320/ว 08.00-17.00 น. 
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29 
 

โรงแรมอุดมทรัพย์ 
29 หมู่ท่ี8 ถ.ด ารงค์มุกดา   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000   

-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า   1 ช 20-35 ม.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านโรงแรม
พิจารณาพิเศษ เข้ากะได้ 

30 หจก.เพาเวอร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง 
เซอร์วิสเลขท่ี  88 ซ.สามัคคี 3   
ถ.วงค์ค าพา ต.มุกดาหาร อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000 (ออกแบบ
รับเหมาระบบไฟฟ้า สื่อสาร ปรับอากาศ) 
 

-ช่างไฟฟ้า 
-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

5 
7 

ช 
ช 

20+ 
18+ 

ปวส.+ 
ม.3+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีประสบการณ์ท างานพิจารณา
พิเศษ สามารถเดินทางไปท างาน
ต่างจังหวัดได้ (สุรินทร์ กาฬสินธุ์) 

 -พนักงานการเงินและบัญชี 1 ญ 20-35 ปวส.+ 300 บ/ว  

   (สาขามุกดาหาร)       

31 บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์ จ ากัด    
43  ถ.ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
(จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 

-เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 15,000+มี -มีประสบการณ์ด้าน Graphic 
Design ใช้ Photoshop หรือ 

      ประสบการณ์ Illustrator ได้ ตัดต่อวิดีโอได้ 

      +ค่าคอมฯ มีความรู้ด้านเว็บไซต์ facebook  
Line  

32 ร้านพุทธาแบบเหล็กให้เช่า-ขาย 
แบบเหล็ก,น่ังร้าน สาขามุกดาหาร 
ท่ีตั้ง  ติดข้างโรงเรียนบ้านเหมืองบ่า  
ต.ค าอาฮวน  อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
 

-ช่างเชื่อมโลหะ   1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถบริการยกแบบเหล็ก-
น่ังร้านให้ลูกค้าได้ มี
ประสบการณ์ท างานเงินเดือนจะ
พิจารณาพิเศษ 

33 โรงแรมทรัพย์มุกดา ภูมิเพลส 
เลขท่ี33/777  ถ.ชยางกรู ข  ต.
มุกดาหาร    อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
49000            

-พนักงานต้อนรับและ
แคชเชียร์ 

1 ญ 22+ ปวส. 7,000 16.00-24.00น. 
สวัสดิการตามกฎหมาย 

34 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประทุมมา
ประดิษฐกรรมเฟอร์นิเจอร์  
86 ม.4 ถ.มุก–ดอนตาล ต.นาสีนวน        
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
 

-ช่างเฟอร์นิเจอร์ 5 ช 20+ ไม่จ ากัด 300-500 08.00-17.00น. 
มีประสบการณ์จะพิจารณา    
เป็นพิเศษ 

35 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมพรรุ่งเรืองกิจ 
64/4 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
(จ าหน่ายน้ ามันหล่อลื่น) 

-พนักงานบัญชี 2 ญ 25+ ปวช.+ ตามตกลง มีความรู้ด้านบัญชี-07.30-
17.00. 

 -พนักงานขายสินค้า
น้ ามันเครื่อง ปตท. 
-พนักงานช่างยนต์ 

2 
 

2 

ช 
 

ช 

25+ 
 

25+ 

ปวช.+ 
 

ปวช+ 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 

-รถยนต์เป็นของตนเอง           
มีประสบการณ์ด้านการขาย 
ซ่อมช่วงล่างรถยนต์ได้ 

        

36 คลินิกทันตกรรมวีสไมด์ 
ถ.พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 

-ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ญ 20+ ม.6,NA,PN ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 

        

        

37 บ.ซี.ซี.เอส เซลล์แอนด์เซอร์วิส จก. 
44/7-8  ถนนพิทักษ์พนมเขต  
ต าบลมุกดาหาร  อ าเภอเมือง
มุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  
49000 (จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า) 

-พนักงานบัญชี 1 ญ 20+ ปวช.+ 9,000  มีประสบการณ์ท างานพิจารณา
พิเศษ   
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ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดกิาร 

38 หจก.มุกดารุ่งเรืองก่อสร้าง 
57 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร   
(รับเหมาก่อสร้าง) 

-วิศวกรโยธา 
 
 
-โฟร์แมน 
 

1 
 
 

1 

ช 
 
 
ช 
 

30+ 
 
 

27+ 
 

ป.ตรี+ 
(ก่อสร้าง/

โยธา) 
ปวช+ 

(ก่อสร้าง/โยธา) 

15,000 
 
 

9,000 

-ควบคุมการท างานก่อสร้างให้
เป็นไปตามแบบแผน 
-มีประสบการณ์การท างานอย่าง
น้อย 2 ปี 
-ท างาน 8.00น. – 17.00น. 

39 หจก.ต.ศรีเจริญทรัพย์1991  
(น้ าด่ืมพิมุข)เลขท่ี 226 หมู่ท่ี 14  
ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร   

-พนักงานขับรถส่งน้ า 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 

        

        

40 บริษัท เมดิแคร์เฮล กรุ๊ป จ ากัด    
32  ถ.วิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร.02-3188073 ต่อ 124 
 (คลินิกเวชกรรม) 

-ผู้จัดการสาขามุกดาหาร 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ 20,000+ สูง 155 ซม.ขึ้นไป  

       มีประสบการณ์งานคลินิก/สปา/ 

       งานขาย มีทักษะการบรหิารและ 
บุคลกิภาพด ี

41 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิลเทม 
จ ากัด (เทสโก้ โลตัส มุกดาหาร)  
35 ถนนชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000       

-หัวหน้าแผนกอาหารสด 1 ช 25+ ม.6+ 13,000 -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
 -หัวหน้าฝ่ายอุปโภค บริโภค 1 ช 25+ ม.6+ 13,000 -เข้ากะได้ 
 -พนักงานจัดเรียงสินค้า 

 (กะกลางคืน) 
2 ช 20+ ม.3 300 บ/ว  

42 บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป 
จ ากัด (มิสเตอร์โดนัท โรบินสัน 
มุกดาหาร) 

-พนักงานท าขนม 1 ช/ญ 18+ ม.3+  40บ/ชม. -สวัสดิการตามกฎหมาย 
 ท างานเข้ากะได้        

43 บ.เคพีเอ็น สมาร์ทติวเตอร์ริง จ ากัด  
44/3-4 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

-พนักงานธุรการขาย 1 ช/ญ 23+ ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านงานขายจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

       -สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 

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

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

  (เหล้า 285 และ เบียร์ช้าง)      -สามารถท างานต่างจังหวัดได้ 
45 บ.เวนดิ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(ศูนย์ย่อยมุกดาหาร) 112/8  
ถ.พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร (บริการตู้เติม
เงิน เอเจ เติมสบาย) โทร. 042-
043369 / 094-9047242 

-พนักงานฝ่ายขาย 3 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง -ลักษณะงาน ประชาสัมพันธ์ 
ออกบู๊ท 

       -เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 

46 ร้านวากิว อาหารญี่ปุ่น  
ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 

Tel. 042-040244 , 
0972247377 

 

พนักงานเสริฟประจ า 2 ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง -มีใจรักงานบริการ 
-ยิ้มแย้มแจ่มใส 
-รักความสะอาด 
-รับผิดชอบงานของตัวเอง 
-แยกเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน (อย่า
เอามาร่วมกัน) 
-มีความกระตือรือร้น ร่าเริงใน
การท างาน 
-กิริยาวาจาสุภาพ 

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

-พนักงานขายขนมขบเค้ียว 
(หน่วยรถจักรยานยนต์) 

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

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ)ชั้น 1โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 
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48 ร้านมิตรดนัยพานิช     
33/28-29  ถ.ชยางกูร ข.  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000 (จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า /
คอมพิวเตอร์) 

-ช่างติดตั้งแอร์/ซ่อมบ ารุง 3 ช 20 + ปวส. 9,000+ สวัสดิการตามกฎหมาย 
มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
 

 -ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 ช 20-35 ปวช+ 
เอกเทคนิค

คอมพิวเตอร์ 

ตามตกลง 

49 บริษัท PMC คอนเทรดเตอร์ จ ากัด 
56 ถ.พัฒนาการ ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร49000   

-พนักงานจดหน่วยไฟฟ้า 4 ช 25+ ม.6+ 7,500 ท างาน 8 วัน/เดือน 

       (ระหว่างวันท่ี 16-25 ของ
เดือน) 

50 ร้านอาหารนัดพบริมโขง 
91 ถ.ส าราญชายโขงใต้  
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 

-หน้าเขึยง(ผู้ช่วยกุ๊ก) 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 300 -เวลาท างาน 10.00-22.00 น. 
 -พนักงานเสริฟ 10 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 250 -มีท่ีพัก เล้ียงอาหาร 3 มื้อ 
 -พนักงานล้างจาน 3 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 200  
        

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

-ผู้จัดการศูนย์บริการ 
-พนักงานขาย 

1 
2 

ช/ญ 
ช/ญ 

25+ 
20+ 

ป.ตรี 
ปวช.+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

สวัสดิการตามกฎหมาย 

        
        

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

-พนักงานช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 25+ ปวช+ 300/ว -สวัสดิการตามกฎหมาย 
 -พ.รักษาความปลอดภัย 1 ช 30+ ม.6+ 300/ว -เข้ากะได้ มีประสบการณ์ 
        

53 ร้าน เอ็น วาย เซอร์วิส 
19/1  ถ.มาลัยรัฐ   ต.ธาตุเชิงชุม   
อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 
(รับเหมางานระบบ-ก่อสร้าง ท างาน
ท่ีด่าน ตม.มุกดาหาร) 

-ช่างไฟฟ้า 3 ช 18-40 ม.3-ปวส. 300-400/ว ท างานจันทร์-เสาร์  
 -ช่างประปา 1 ช 18-40 ม.3-ปวส. 300-400/ว เวลา 8.00-17.00 น. 
 -ช่างเชื่อม 2 ช 18-40 ม.3-ปวส. 300-400/ว สวัสดิการ : โอที 35 บ/ชม. 
 -ผู้ช่วยช่าง 3 ช 18-40 ป.6-ปวส. 300-400/ว เบี้ยเลี้ยง+ค่าท่ีพัก ออก

ต่างจังหวัด  
54 บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จ ากัด 

291 หมู่ท่ี 6  ถ.เลี่ยงเมือง  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 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 างานต่างจังหวัดได้ 

55 บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ 
จ ากัด (สาขามุกดาหาร)    

-พนักงานขาย 4 ช/ญ 20+ ปวช+ ตามตกลง 
 
 

 

56 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด  
331 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(ห้างสรรพสินค้า) 

-พนักงานขาย PC     10 ช/ญ 20+ ม.3+ 300 บ/ว มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
        
        
        

57 บ.ตลาดพรเพชร  (อยู่บริเวณตลาด
พรเพชร) 66 ถนนมุกดาหาร-ดอน
ตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.
มุกดาหาร 49000 

-เจ้าหน้าท่ีส่วนบุคคล 1 ช 20+ ปวช. ตามตกลง -สวัสดิการตามกฎหมาย 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวดัมุกดาหาร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดกิาร 

58 บริษัท มิตรศิลป์ วิน จ ากัด  
70/4-7 ถนนวิวิธสุรการ   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000    

-เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 9,000+ ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์
พิจารณาพิเศษ  -เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชี 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 9,000+ 

 -ผจก.ฝ่ายส่งเสริมการขาย 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง 

 -เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 10,000+ 

       

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

-ท่ีปรึกษาฝ่ายขาย 5 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ท างานจะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

 -ช่างบริการ 
(ซ่อมบ ารุงรถบรรทุก) 

5 ช 18+ ปวช.+ 
(ช่างยนต์) 

ตามตกลง -มีค่าคอมมิชชัน 
-เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 

60 เซเว่นสาขาเมืองใหม่ 7-ELEVEN 
ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานประจ าร้าน 5 ช/ญ 19+ ม.3+ ตามตกลง -ท างานเข้ากะได้ 

        

        

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

-ผู้จัดการแผนกการตลาด 
-ช่างบริการ 

1 
2 

ช 
ช 

35 
21 

ป.ตรี 
ปวส.ช่างยนต์ 

ตามตกลง 
9,000+ 

ท างาน 6 วัน จันทร์ – เสาร์     
เวลา 08.00-17.00 น. 

 -ธุรการบริการ 1 ญ 21 ปวส. บริหาร 9,000+  
 -ธุรการอะไหล่ 1 ญ 21 ปวส. บริหาร 9,000+  
 -ธุรการขาย 

-ท่ีปรึกษาการขาย 
1 
5 

ญ 
ช/ญ 

21 
22 

ปวส.บริหาร 
ปวช.-ปวส. 

9,000+ 
9,000+ 

 

62 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 

 

         
63 บริษัท เอสแอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด 

(มหาชน)   
77/11  บี๊กซีมุกดาหาร  ชั้น 1  
ถ.ขยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  49000 (ร้านเบเกอรี่) 

พนักงานขายประจ าร้าน 2 ญ 18-25 ม.3+ ตามตกลง รักงานบริการ  มีรถจักรยานยนต์
ส่วนตัว มีท่ีพักในเมือง มีความ
คล่องแคล่ว ว่องไว  กระตือรือร้น
ในการท างาน  ท างานเข้ากะได้ 

       

64 บมจ.ไมด้าแอสเซ็ท 
เลขท่ี 88/7-8  ถ.เมืองใหม่  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 (จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า) 

-พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ 2 ช 25+ ม.6+ 16,500 เวลาท างาน 8.30-17.00 น. 
 -พนักงานเก็บเงิน 2 ช 25+ ม.6+ 12,000  
 -ตัวแทนขาย 5 ญ/ช 20+ ไม่จ ากัด ค่าคอมฯ+ค่า

เช่าบ้าน 
 

65 บุญโฮม กระจก อลูมิเนียม 
 (บจก.ออร์กุญเจริญ) 
199/8  ถ.เล่ียงเมืองมุกดาหาร    
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 (ผลิตประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม) 

-พนักงานฝ่ายผลิต   2 ช 18-30 ม.3-6 300 บ/ว เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 
        
        

66 ร้านโยสปอร์ตมุกดาหาร 
65  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000 (ร้านขายอุปกรณ์กีฬา) 

-พนักงานบัญชี 1 ญ 20+ ปวช.+ 10,000+ -มีประสบการณ์ท างาน 
 -พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง -ใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตได้  เนน้ต้อง

ขับรถยนต์ได้หรอืรถจกัรยานยนต์ได้ 
       -ขับรถยนต์ได้ ไปท างาน ตจว.ได้ 

67 บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด 
75/5  ถ.ชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
(ประกันวินาศภัย) 

-เจ้าหน้าท่ีรับประกันภัย 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 13,000 -ท างานจันทร์-ศุกร์ มี OT วัน
เสาร์  

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ)ชั้น 1โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวดัมุกดาหาร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 
ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดกิาร 

68 บริษัท พิจิตรเพชรออโต้คาร์ จ ากัด     
ตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์(Ford)   
99/9 ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000   

-หัวหน้าช่าง 
-พนักงานอะไหล่  (ดูแลคลัง
อะไหล่) 

1 
1 

ช 
ช 

30-45 
25-45 

ปวส 
ปวส.      

9,000 
9,000 

สาขาช่างยนต์   
ทุกสาขา 
ท างาน จันทร์-เสาร์ 
08.00-17.00น.  -พนักงานขายรถยนต์ 3 ช/ญ 25-45 ปวช.-ป.ตรี 9,000 

69 บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร จ ากัด 
(ห้างฯ HOME ONE) 
88/11 ถ.ชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(จ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ของตกแต่ง
บ้าน) 

-พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ  
 -พนักงานคลังสินค้า 3 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง  ท างานเป็นกะได้  
 -พนง.ป้องกันความสูญเสีย 1 ช 23+ ป.ตรี ตามตกลง   
 -เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสต๊อก 1 ช/ญ 21+ ปวส.+ 10,000+ -มีประสบการณ์  
 -รถร่วมบริการส่งสินค้า 1 ช 21+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -(มี พนง.ขับรถ+เด็กติดรถ)  
 -หัวหน้าแผนกจัดส่ง 1 ช 30+ ปวส.+ ตามตกลง   
 -เจ้าหน้าท่ีขายวัสดุหลัก 2 ช/ญ 25+ ปวส+ 12,000 -มีประสบการณ์ขาย 1 ปี  

ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 
 

 -หน.แผนกขาย
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

1 ช/ญ 25+ ม.6+ ตามตกลง -ประสบการณ์หัวหน้าขาย 3 ปี  

 -หน.จุดรับสินค้า 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี 10,000 -มีประสบการณ์  
 -หน.แผนกฟิตติ้งเครื่องครัว 1 ช/ญ 30+ ปวส. ตามตกลง -มีประสบการณ์  

70 หจก.ทรัพย์ธารา ก่อสร้าง 
(กิจการรับเหมาก่อสร้าง) 
147 ถ.ส าราญชายโขงเหนือ  
ต.มุกดาดาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
061-6356653 

-พนักงานขับรถบรรทุก 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 9,000 -เบี้ยเลี้ยงวันละ 100 บ. 
 -พนักงานขับรถผสมปูน 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 9,000 -ประกันสังคม 
 -ช่างโยธา 1 ช/ญ 20+ ปวช.+ 9,000 -ท างานท่ี จ.อุบลฯ 2  เดือน 
 -ช่างกล 

-พนักงานบัญชี 
1 
1 

ช/ญ 
ญ 

20+ 
20+ 

ปวช.+ 
ปวส. 

9,000 
9,000 

 

71 ณัฐะ พลาสติกรีไซเคิล 
281ม.1 ต.หนองแวงอ.นิคมค า
สร้อย 
จ.มุกดาหาร 49130 โทร.092-
5722831   

-พนักงานคัดแยก 10 ช/ญ 20-30 ไม่จ ากัด 3 บ./กิโล  
        

72 ร้านอาหาร เมืองนครา 
229 หมู่ท่ี 7  ถ.เลี่ยงเมือง 
ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  49000 

-พนักงานเสริฟ 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 (ครัวรวม) 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  ต าแหน่งที่สมัครพิจารณาพิเศษ 
 -เชฟ (อาหารฟิวชั่น) 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -บาริสต้า 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -ผู้ช่วยเบเกอรี่ 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
 -แม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  

73 ร้านสยามช้างไทย เลขท่ี 500 ม.6 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 081-3551646 

-ดูแลเด็ก 1 ญ 30+ ไม่จ ากัด 10,000 - ท างานเวลา 13.00 – 21.00 
น. 
หรือพักอยู่ประจ า มีท่ีพักให้ 
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็น
พิเศษ 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ)ชั้น 1โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 
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74 บริษัท ประเสริฐผลพัฒนารุ่งเรือง
มอเตอร์ จ ากัด 
88/88  ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000    
(จ าหน่ายรถยนต์มือสอง) 

-พนักงานขายรถยนต์   3 ช/ญ 20-35 ปวช.+ ตามตกลง -มีค่าคอมมิชชั่น มีใบขับขี่รถยนต์ 

 -ธุรการ/การตลาด 
 

1 ญ 21-35 ปวส.+ ตามตกลง สามารถท างานนอกสถานท่ีได้ 

75 ร้านไอศกรีม เดลี่ควีนสาขาบี๊กซี ชั้น 
1  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  อ.
เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

-พนักงาน PART TIME 
 ขายไอศกรีม 
 

1 ญ 18+ ม.3+ 38 บ/ชม. เข้ากะได้ เวลาท างาน 9.00-
18.00 น. /12.0-21.00 น. 

76 ร้าน D&Y Music & Restaurant 
38/1หมู่ท่ี 2 ต.บางทรายใหญ่  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000    

-แม่ครัว 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -อาหารฟรี 3 มื้อ 
 -พนักงานเสริฟ 3 ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง เวลาท างาน 10.00-24.00 น. 

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

-พนักงานผู้ช่วยนัก 
โภชนาการ 

2 ญ 25-40 ม.6+ ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

 -เจ้าหน้าท่ีการตลาด 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามตกลง  
 -พยาบาลการตลาด 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามตกลง  
 -เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

-ยานพาหนะ/ เวรเปล 
1 
2 

ญ 
ช 

22-35 
28-35 

ป.ตรี 
ม.3 -ปวช 

ตามตกลง 
9,000 

 

78 ร้านพีพีเลิฟคาร์ ล้าง อัด ฉีด 
9/8 ถ.ตาดแคน ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานล้างรถ 1 ช 18+ ไม่จ ากัด 7,500/เดือน เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 
หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน  
สามารถขับรถยนต์ได้ 

79 บ.พงษ์มณี อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จก. 
88  ถนนตาดแคนพัฒนา  ต าบล
มุกดาหาร   อ าเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร 49000 

-แม่บ้าน 1 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 

 -คนสวน 1 ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง  

80 บ.พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จ ากัด   
222 หมู่ท่ี 14  ต.ค าป่าหลาย   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(การผลิตและการส่งไฟฟ้า) 

-หัวหน้าแผนกบัญชี 1 ช/ญ 35+ ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์ ปิดงบได้ฯ 

 -หัวหน้าแผนกทรัพยากร
บุคคล 

1 ช/ญ 35+ ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์ด้านพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 -เจ้าหน้าท่ีบุคคล 1 ช/ญ 30+ ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ PayroolBPlus 
81 โรงแรมเคียงพิมาน 26 ซ.ด ารงค์

มุกดา ต.มุกดาหาร อ.เมือง          
จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานต้อนรับ 2 ช/ญ 18-30 ปี ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง สามารถท างานเป็นกะไก้ 3 กะ 
 
 
 

82 บริษัท เอ็ม.วี.เอส คอนซัลแท้นส์ 
จ ากัด สาขามุกดาหาร 
(ท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม) 
ติดต่อโทร 0863572480 
ID Line:civiltuy 

-วิศวกรโยธา 
โฟแมนก่อสร้าง/ส ารวจ 

4 
6 

ช 
ช 

25+ 
25+ 

ป.ตรี 
ปวส+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีประสบการณ์ 0-3 ปี 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ)ชั้น 1โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037  -พนักงานเขียนแบบAutoCad 2 ช/ญ 20+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง  
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวดัมุกดาหาร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดกิาร 

83 บริษัท ชัยรักษ์มอเตอร์ จ ากัด  
9/2 ถ.มุกดาหาร – ดอนตาล 
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
(จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 

-พนักงานขาย+บัญชี 2 ช/ญ 20-30 ปวช.+ 300 บ/ว -ประจ าสาขา นิคมฯ และค าชะอี 
 -ช่างบริการ 2 ญ 20+ ปวช.+ 300 บ/ว -ประจ าสาขา นิคมฯ และค าชะอี 
        

84 หจก.เมืองทองทวีทรัพย์  
(รับเหมาก่อสร้าง) 39/17 
ถ.ค าสายทองวิทยา ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 087-
2507525 

-เสมียน 1 ญ 25+ ปวช.+ 9,000 -ท างาน 8.30น. – 17.30น. 
        
        

85 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด   
188  หมู่ 10  ต.บางทรายใหญ่   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000   
(ผลิตยางแท่ง (STR) 

-พนักงานถอด ชั่ง อัด 
 แท่งยาง 

3 ช 18+ ไม่จ ากัด 330+ ท างานเข้ากะได้ มีค่ากะ 

 -พนักงานล้างถังอบยาง 2 ช 18+ ไม่จ ากัด 330+ ค่าประสิทธิภาพ  
       สวัสดิการ  เสื้อยูนิฟอร์ม,รองเท้า 

เซฟต้ี,ของขวัญวันเกิด 
86 บ.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จ ากัด  

เลขท่ี 185 ม.14 ต.ค าป่าหลาย  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000   

-หัวหน้าแผนกทรัพยากร
บุคคล 

1 ช/ญ 30-45 ป.ตรี 18,000+ -มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน มี
ประสบการณ์ 5 ปี 

 -เจ้าหน้าท่ีบัญชีอาวุโส 1 ช/ญ 37+ ป.ตรี 18,000+ -มีประสบการณ์ท างาน 
        

87 บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จ ากัด 
319 หมู่ท่ี 16  ต.ค าป่าหลาย   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
(ผลิตยางพารา) 
(ส่งใบสมัครงานผ่านอีเมล์ ได้ท่ี 
butsakorn@nteq-polymer.com 

-วิศวกรไฟฟ้า 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 15,000 + -มีประสบการณ์ตามสายงาน 3ปี 
 -วิศวกรเครื่องกล 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 15,000 + -เข้ากะได้ 
 -พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 15,000 +  
        

88 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 

89 มุกดาหารฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด 
42,42/1 ต.มุกดาหาร อ.เมือง       
จ.มุกดาหาร 

-พนักงานธุรการ 
-พนักงานช่าง 
-พนักงานรับรถ 

1 
3 
2 

ญ 
ช 

ช/ญ 

25+ 
25+ 
25+ 

ปวส.ขึ้นไป 
ปวส.ขึ้นไป 
ปวส.ขึ้นไป 

9,000 
9,000 
9,000 

08.00-17.00น. 

90 บริษัท มิตรศิลป์ วิน (ขาย
รถจักรยานยนต์) 70/4-8             
ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร           
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานการเงิน 
-ช่างศูนย์บริการ 
-ตรวจสอบภายใน(ตรวจสอบ
เอกสาร) 
-พนักงานขาย 

1 
1 
1 
1 
1 

ญ 
ช 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 
20+ 
20+ 
20+ 

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

ตามเงื่อนไข
บริษัท 

07.50-16.50 

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

-ช่างกราฟฟิก 
-พนักงานบัญชี 

1 
1 

ช/ญ 
ญ 

20+ 
20+ 

ม.6+ 
ปวส.+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

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

-พนักงานบริการ(ครัว) 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 300/ว -ท างานเข้ากะได้ 
        
        
        

93 บริษัท ราชสีมา เอส.ดี.โอ.จ ากัด   
54  ถ.แก้วเสนา  ต.วารินช าราบ   
อ.วารินช าราบ  จ.อุบลราชธานี  
34190(ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า 
P&G) 

-พนักงาน PC   1 ญ 20+ ม.3+ 9,000 -เวลาท างาน 9.00-17.00 
เคยท างาน Pc  มีประสบการณ์
จัดเรียงสินค้า 
ท างานเวียนร้าน ในต่างอ าเภอได้ 
เช่น ค าชะอี เลิงนกทา 

       
       

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ)ชั้น 1โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวดัมุกดาหาร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดกิาร 

94 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 4/9  ถ.ชยางกูร ก   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 (ค้าปลีก-ส่ง) 

-พนักงานจุดบริการลูกค้า  
(ผู้พิการ) 

1 ช/ญ 18-30 ม.6+ 9,300 -เวลาท างาน 6.00-15.00 น. 
13.00 - 22 .00น. 

        

95 หจก.บี.เคเม็ททอลชีท  มุกดาหาร   
118  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000   
(จ าหน่ายหลังคาเหล็ก) 

-พนักงานบัญชี 2 ญ 20-35 ปวส.-ป.ตรี 300-350 /ว หยุดวันอาทิตย์ เวลาท างาน 
8.00-17.00 น. 

96 บ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส 
จ ากัด เลขท่ี 87/1 ชั้น 1-6,8-11 
อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ออลซี
ซ่ันเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

-เจ้าหน้าท่ีให้บริการสินเชื่อ 
(ประจ า Tesco Lotus สาขา
มุกดาหาร นครพนม)  

5 ช/ญ 20+ ม.6-ป.ตรี 11,000- 
13,000 

-หน้าท่ี : เสนอผลิตภัณฑ์บัตร
เครดิต สินเชื่อเงินสด สินเชื่อ
รถยนต์ ประกันสุขภาพ ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันรถยนต์ ให้กับ
ลูกค้า, 

       -สวัสดิการ : ค่าใบอนุญาต 
1,000 บ/ด, ค่าคอมมิชชั่นไม่
จ ากัดตามความสามารถ,ประกัน
ชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกัน
สุขภาพ ปรับเงินเดือนประจ าปี 
โบนัส กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
-เวลาท างาน : 9.00-18.00 
น./10.00-19.00น./11.00-
20.00น. 

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

-พนักงานธุรการ 3 ญ 20-35 ปวช.+ 9,000-
15,000 

-ท างานท่ี จ.มุกดาหาร หรือ      
จ.สกลนคร ฝ่ายขายมีค่า
คอมมิชชั่น+โบนัส  -พนักงานขาย 20 ช/ญ 20-45 ม.3+ 9,000-

15,000 
 -หัวหน้าฝ่ายขาย 5 ช/ญ 20-40 ปวส.+ 15,000-

20,000 
        

98 บริษัท เฟมัส กรุ๊ป จ ากัด (โรงแรม
มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล)เลขท่ี 78 
ถ.สองนางสถิตย์ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  49000   

-พนักงานเสริฟ 
-พนักงานต้อนรับ 
-พนักงานฝ่ายบุคคล 
 

2 
2 
1 
 

ญ 
ญ 

ช/ญ 
 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ปวส.-ป.ตรี 
 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

 

08.00-17.00 น. 
08.00-17.00 น. 
 

99 บริษัท พรสินก่อสร้าง จ ากัด 
4/49  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000 (ขายวัสดุก่อสร้าง) 
 

-พนักงานขับรถหกล้อ  
-พนักงานยกของ,ส่งของ 
-ช่างเชื่อม,ช่างซ่อม 
-แม่บ้าน ไปกลับ 

4 
4 
5 
2 

ช 
ช 
ช 
ญ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

9,000 
9,000 
9,000 
9,000 

08.00-17.30น. 

100 หจก.ดัชมิลล์มุกดาหาร 
31 ซ.ตาดแคน 7  ถ.ตาดแคน   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
4900 

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

101 โรงแรม เดอลัดดา 
72 ถ.ส าราญชายโขงใต้  
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
 

-ช่างซ่อมบ ารุง(ไฟฟ้า 
 ประปา) 

1 ช 25+ ปวช.+ 300-400 เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 

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