(1)

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ

อายุ(ปี)

วุฒิ

ค่าจ้าง (บาท)
9,000+

เงื่อนไขและสวัสดิการ

1. มุกดาหารเฮลท์แล็บ สหคิลนิก
-พนักงานธุรการ
23/1 ถ.พิทักษ์พนมเขต
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-042259, 061-0235599
-เทคนิคการแพทย์

1

ญ

20+

ปวช.-ปวส.

1

ช/ญ

22+

ป.ตรี

2. บริษัท ซันเมดิคอลซัพพลาย จากัด -พนักงานการเงินและบัญชี
(ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์
และเวชภัณฑ์)
ที่ตั้ง ติดร้านถ่ายเอกสารสี่แยกไฟแดง
รพ.มุกดาหาร โทร. 097-0647103
3. น้องไอซ์รีสอร์ท
-แม่บา้ น
11/1 ถ.ศรีบุญเรือง ต.ศรีบุญเรือง
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 093-3272975
4. หจก. ศักดาอะไหล่ยนต์
-เสมียนขาย
14/5 ถ.ชยางกูร ก. ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-615331

1

ช/ญ

18+

ปวส.+

-สาขาคอมพิวเตอร์ , บัญชี ,
มีค่าล่วงเวลา ชม.ละ 60 บ ,
ปรับเงินเดือนประจาปี ขึ้นปีละ
500-1,000 บ.
15,000+ -สาขาเทคนิคการแพทย์ ,
มีใบประกอบวิชาชีพ , ค่าใบ
ประกอบวิชาชีพ 2,000 บ ,
ค่าประสบการณ์ , ค่าล่วงเวลา
ชม.ละ 100 บ , ปรับเงินเดือน
ประจาปี ขึ้นปีละ 1,000 บ.
9,000+ มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ

1

ญ

28+

ไม่จากัด

9,000+

1

ช/ญ

20-40

ปวช.+

5. บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหารจากัด
(ห้างสรรพสินค้าโฮมวัน)
88/11 ถนนชยางกรู ข ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 096-6862281
6. บริษัท ประเสริฐผลรุ่งเรืองพัฒนา
มอเตอร์ จากัด
88/88 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 062-902-0888,083-9908264
7 บริษัท เจษฎา 92 จากัด

-พนักงานขาย
-หัวหน้าแคชเชียร์

1
1

ช/ญ
ญ

21-40
25-40

ม.6+
ปวส.+

-พนักงานขาย
-ผู้ช่วยฝ่ายขาย

3
1

ช/ญ
ช/ญ

20+
20+

ม.6+
ม.6+

1
1
10
5

ญ
ช/ญ
ช
ช

18+
18+
20+
20+

ม.6+
ม.6+
ไม่จากัด
ไม่จากัด

5

ช/ญ

20+

ม.3+

8,000 บ/ด มีค่าคอมมิชชั่น
เวลาทางาน 08.00-17.00 น.
วันจันทร์-เสาร์

1

ญ

30-45

ป.ตรี

15,000 บ/ด ทางานเวลา 08.00-17.00น.
(จันทร์-เสาร์) ทดลองงาน 3 ด.
ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง

-พนักงานธุรการ
-การตลาดออนไลน์
-ฝ่ายผลิตและประกอบ
99 ถ.ชยางกูร ก ต.มุกดาหาร อ.เมือง -ช่างเชื่อม
จ.มุกดาหาร โทร. 042-042656,
087-2345111
8 บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลล์ จากัด -ที่ปรึกษาการขาย
188 ม.7 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โทร. 042-639362
9 บจก.นิชชา เนเชอรัล (Shipping) -พนักงานบัญชีการเงิน
307/10 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 089-2061501
(จาหน่าย ออกแบบและติดตั้งถังน้า
ประปาหอสูง ปั้มน้า ระบบประปาฯ)

เวลาทางาน 7.50-17.00 น. /
16.50-08.00 น.

323 บ/ว -ลักษณะงาน แนะนาสินค้า/
อะไหล่ , ลงบัญชีรับ-จ่าย
-หยุดวันอาทิตย์
-ประกันสังคม
-มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
323 บ/ว -มีค่าคอมมิชชั่น+ยูนิฟอร์ม
10,000+ค่า -ทดลองงาน 119 วัน
ตาแหน่ง -สลับวันหยุด
-เวลาทางาน 08.00-17.00 น /
09.00-18.00 น.
10,000+ ขับรถยนต์ได้
10,000+ ใช้โซเชียลมีเดียได้พิจารณาพิเศษ

323 บ/ว
323 บ/ว
323 บ/ว
323 บ/ว

ตาแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

สวัสดิการ ที่พัก อาหารกลางวัน
เสื้อยูนิฟอร์ม(เมื่อผ่านทดลองงาน)
ทางาน จันทร์-เสาร์ (08.0017.00 น.) หยุดวันอาทิตย์ วัน
นักขัตฤกษ์

(2)

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

10 บริษัท ไพโอเนียร์ โกลบอล ซัพพลาย
จากัด (WOODY EXPRESS)
113 ม.7 ถ.ชยางกูร ต.บางทรายใหญ่
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
(ภายในปั้ม PTM มุกดาหาร)
โทร. 081-1618086
11 บริษัท มิตรศิลป์ วิน จากัด
70/4-7 ถนนวิวิธสุรการ
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-633341-3

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ

อายุ(ปี)

วุฒิ

-พนักงานบัญชีคลังสินค้า

1

ช/ญ

25+

-พนักงานคลังสินค้า

2

ช/ญ

25+

-พนักงานต้อนรับแผนกบริการ
-ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
-พนักงานบัญชี
-ส่งเสริมการขาย

1
3
1
1

ช
ช
ญ
ช

25+
25+
25+
25+

ป.ตรี
บัญชี/ที่
เกี่ยวข้อง
ปวส.
บัญชี/ที่
เกี่ยวข้อง
ปวช+
ม.3-ปวส
ปวส.+
ปวข.+

12 ร้าน ช.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง
-พนักงานส่งของ/หล่อเสาปูน
521 หมู่ที่ 6 บ้านด่านคา
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 089-2736408
13 ร้านพุทธาแบบเหล็ก
-พนักงานทั่วไป
เยื้องๆ ปตท บ้านคาอาฮวน
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร 095-2690795

2

ช

20-45

ไม่จากัด

1

ช

23+

14 รพ.มุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
- นักเทคนิคการแพทย์
87 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
- เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักโภชนาการ
โทร 042-611222/ 091-8654012

1

ช/ญ

1

ญ

15 บ.พรีเมียร์ควอลิตี้ สตาร์ช จากัด
(ผลิตแป้งมันสัมปหลัง)
185 ม.14 ต.คาป่าหลาย อ.เมือง
จ.มุกดาหาร โทร.086-6345600

ค่าจ้าง (บาท)

เงื่อนไขและสวัสดิการ

ตามตกลง -มีความรู้เรื่องงานบัญชี
คลังสินค้าพิจารณาพิเศษ
-มีภูมิลาเนาอยู่ จ.มุกดาหาร
ตามตกลง -มีความรู้เรื่องงานคลังสินค้า
พิจารณาพิเศษ
-มีภูมิลาเนาอยู่ จ.มุกดาหาร
323 บ/ว -จบสาขาช่าง,คอมฯ,บัญชี
323 บ/ว -จบเครื่องกล,ช่าง
ตามตกลง -จบบัญชี
ตามตกลง -จบการจัดการ,อื่นๆ
-ทดลองงาน 3 เดือน
323 บ/ว หยุดวันอาทิตย์
เวลาทางาน 8.00-17.00 น.
ร่างกายแข็งแรง

310 บ/ว -ลักษณะงาน ช่างเขื่อม+ยกของ
ผ่านงานปรับ -ขับรถยนต์ได้พิจารณาพิเศษ
เป็น 323/ว -ปรับค่าจ้างทุกปี มีเบี้ยขยัน
-หยุดทุกวันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ป.ตรี
22-35
ตามตกลง -ทางานเข้ากะได้ ,
(นักเทคนิค
มีใบประกอบวิชาชีพ
การแพทย์)
25-35 ประสบการณ์ ตามตกลง -ทางานเข้ากะได้ , มีประสบการณ์
สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล
ประกันสังคม , ตรวจสุขภาพประจาปี ,
โบนัส , วันหยุดพักผ่อนประจาปี

ด้านการ
ทาอาหาร

-พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)

1

ญ

22-35

-เจ้าหน้าที่บรรจุ, จัดส่ง
-จนท.ผช.ช่างเทคนิคก่อสร้าง
-วิศวกรสิ่งแวดล้อม
-หัวหน้างานไบโอแก๊ส
-จนท.ผลิตไฟฟ้า PM เครี่องยนต์
-จนท.ประชาสัมพันธ์
-จนท.ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร
-จนท.แคชเชียร์-ตาชั่ง
-นิติกร (นักกฎหมาย)

1
2
1
1
1
1
1

ช
ช
ช
ช
ช
ช
ช

25+
20+
27+
22+
27+
25+
27+

1
1

ญ
ช

20+
30-35

ปวช.+
10,000
ป.ตรี ตามโครงสร้าง -สาขานิติศาสตร์

25-35
21+
21+
21+

ป.ตรี
ไม่จากัด
ม.6+
ม.6+

20-40
25-35

ไม่จากัด
ไม่จากัด

-ผช.เลขานุการบริษัท
-พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
-พนักงานขาย (มุกดาหาร)
-พนักงานขาย (ดอนตาล)

16 บริษัท ชัยรักษ์มอเตอร์ จากัด
9/2 ถ.มุกดาหาร - ดอนตาล
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 081-6614652/ 042-632748
17 ครัวป้าแจ๋ว (นางบาเพ็ญ จักรพล) -แม่ครัว
ศูนย์อาหารตลาดวัฒนธรรมพรเพชร -เด็กเสิร์ฟ
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000 โทร 092-4935858

ป.ตรี ช
1
ช
1 ช/ญ
1 ช/ญ
1
1

ญ
ญ

ม.6

ตามตกลง -มีใบประกาศผู้ช่วยพยาบาล
-สามารถทางานเป็นกะได้
ม.3+
323/ว -จบสาขาวิจัยและพัฒนา
ม.6+,ปวช. 323/ว
ป.ตรี
18,000/ด -จบสาขาสิ่งแวดล้อม
ป.ตรี
18,000 -จบสาขาสิ่งแวดล้อม ,
ปวส.
12,000 ไฟฟ้ากาลัง , เครื่องกล
ป.ตรี
12,000
ป.ตรี
12,000 -จบสาขาเกษตรกรรม

บริษัท

15,000+ -มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
323 /ว -ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
323 /ว -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
323 /ว
300/ว
300/ว

ตาแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

-เลี้ยงอาหารเที่ยง
-สลับวันหยุด

(3)

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

18 ร้านเจ๊าะแจ๊ะป้ายสวย
206 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 042-611894
19 มายแฮน นวดเพื่อสุขภาพ
42/52 ถ.พิทักษ์พนมเขต
(หน้าโรงแรมพลอยพาเลซ) อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร 097-9788750
20 บริษัท โซนาต้าเทรดดิ้ง จากัด
44/9 ถ.ชยางกูร ก ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 042-611399

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ

-พนักงานกราฟฟิกดีไซน์

1

-พนักงานนวดแผนไทย,
นวดไทย,นวดเท้า,นวดน้ามัน

5

อายุ(ปี)

วุฒิ

ช/ญ

23+

ปวส.+

9,000+ค่า -มีประสบการณ์ 6 เดือน-1 ปี
ประสบการณ์

ญ/

20-50

ไม่จากัด

200-500/ว -เวลาทางาน 10.00-22.00น.
-มีที่พักฟรี,น้า,ไฟ,ฟรี ข้าวสารฟรี
-แบ่ง50เปอร์เซ็นของค่าชั่วโมง
ตามตกลง -มีประกันสังคม
10,000

สาว
ประเภท

2

-พนักงานขับรถ 6 ล้อ
-พนักงานขาย

ค่าจ้าง (บาท)

เงื่อนไขและสวัสดิการ

1
2

ช
ช

25+
18-35

ไม่จากัด
ไม่จากัด

21 บมจ.ทิพยประกันภัย
-เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน
70-1 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-614-712-3

1

ช/ญ

22-40

ป.ตรี

8,000+ค่า -มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่
คอมมิชชั่น -ประสานงานติดต่อกองทุน
หมูบ่ ้าน เสนอผลิตภัณฑ์บริษัท

22 หจก.เอ.ซี.แทรกเตอร์
(จาหน่ายรถแทรคเตอร์)
379 ม.1 ถ.ชยางกูร ต.คาอาฮวน
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทร 089-4220404
23 บริษัท นับหนึ่ง บิซิเนส จากัด
(ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นโอชิเน
สาขามุกดาหาร)
9 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000

-ที่ปรึกษาการขาย
-พนักงานขายอะไหล่
-ช่างบริการ

4
3
2

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

20-40
23-40
23-40

ม.3+
ม.3+
ม.3+

ตามตกลง -เวลาทางาน 08.00-17.00 น.
ตามตกลง -หยุดวันอาทิตย์
ตามตกลง

-บริกร/เสิร์ฟ
-ผู้ช่วยเชฟชูชิ
-ผู้ช่วยเชฟครัวร้อน

2
1
1

ช/ญ
ช
ช

20-35
22-40
22-40

ม.3+
ม.3+
ม.3+

ตามตกลง -10.00-21.00 น.
ตามตกลง 11.00-22.00

24 ร้านมิตรดนัยพาณิชย์
33/28-29 ถ.ชยางกูร ข.
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000 (บริเวณหน้า บขส.)
โทร 063-8791815
25 หจก.เพาเวอร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง
เซอร์วิส
88 ซ.สามัคคี 3 ถ.วงค์คาพา
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000
โทร 094-5389819
26 ร้านโยสปอร์ต มุกดาหาร
65 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 089-6221197

-พนักงานขาย (Sale)

2

ช

20+

ไม่จากัด

12,000

-พนักงานสโตร์
-พนักงานทั่วไป
-ช่างไฟฟ้า
-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

1
4
3
4

ช
ช/ญ
ช
ช

25+
25-50
25+50
18+

ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
ม.3+

323/ว
323/ว
350/ว
323/ว

-ช่างเย็บผ้า
(ตัดเย็บกางเกงวอร์ม เสื้อกีฬา)
-พนักงานการตลาด
-พนักงานบัญชี

5

ช/ญ

ไม่จากัด

ไม่จากัด

ตามตกลง -มีประสบการณ์ พิจารณาพิเศษ

1
1

ช/ญ
ช/ญ

18+
18+

ปวส.+
ปวส.+

ตามตกลง
ตามตกลง

ตาแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037

-มีประกันสังคม
-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
-มีประสบการณ์ขาย
-ทดลองงาน 3 เดือน
-หยุดทุกวันอาทิตย์
-ขับรถยนต์ได้,รู้อุปกรณ์เบื้องต้น
-ขับรถยนต์ได้
-ไม่มีทดลองงาน
-เวลาทางาน 08.00-17.00

