
ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
************************** 

ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
1 บริษัท ชัยรักษ์มอเตอร์ จ ากัด 

9/2 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  
โทร 08 1661 4652 

-ช่างซ่อม 
-พนักงานขาย 
 

1 
4 

ช 
ช/ญ 

23+ 
20+ 

ปวช.+ 
ปวช.+ 

323บ/ว 
323บ/ว 

ช่างซ่อม 1 อัตรา (สาขาค าชะอี) 
พนักงานขาย 1 อัตรา (สาขามุกดาหาร 1 ) 
พนักงานขาย 1 อัตรา (สาขามุกดาหาร 2 ) 
พนักงานขาย 1 อัตรา (สาขาค าป่าหลาย) 
พนักงานขาย 1 อัตรา (สาขาหว้านใหญ่) 

- เวลาท างาน 08.00-17.00 น. หยุดวัน
อาทิตย์ ทดลองงาน 4 เดือน 

2 บจก.อีซูซุตังปัก อ านาจเจริญ สาขามุกดาหาร 
66/1 ถ. ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร  
โทร 08 5479 9819 

-ที่ปรึกษาการขาย รถเล็ก 2 ช/ญ 20+ ปวช.+ 10,000บ/ว -ขับรถยนต์ได้ 
-มีใบอนุญาตขับข่ี 

3 หจก.วังนครา การ์เมนท์ 
ร้านผ้าไทย ผ้าฝ้าย 
59/1ซ.ร่วมใจ1 ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
IDLine tann1706 โทร 09 8586 8909  

-ช่างเย็บผ้า 3 ช/ญ 25-50 ป.6+ 10,000 บ/ด -มีเบี้ยขยันทุกเดือน 
-มีโบนัสรายปี 
-มีโอที ชั่วโมงละ100บาท 
-ท างานวันหยุดจ่ายเพ่ิมวันละ500บา 
 

4 ร้านสหกิจคาร์เซอร์วิสแอนด์ยางยนต์ 
55 ถ.ชยางกูร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  
โทร 0 4261 2461 
 

-พนักงานบัญชี 
 
 
-แผนกช่างเครื่อง 

1 
 
 
3 

ช/ญ 
 
 
ช 

23+ 
 
 

23+ 

ปวส.-ป.ตรี 
 
 

ม.6+ 

10,000 บ/ด 
 
 

323 บ/ว 

-ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง Word, Excel 
-ปิดงบการเงินได้ พิจารณาเป็นพิเศษ 
-สามารถขับรถยนต์ได้ 
-มีประสบการณ์ 
-ทดลองงาน 3 เดือน  

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 

 

 

1 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
************************** 

ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
5 โรงเรียน เค.ดี.เอส. 

42/40 ถ.พิทักษ์พนมเขต 
ตลาดดานัง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
 โทร 09 3456 6289 

-ผู้สอน 3 ญ 22-35 ป.ตรี ตามโครงสร้าง
ขององค์กร 

-จบ ป.ตรีตรีขึ้นไป ไม่จ ากัดสาขา  
-เป็นผู้มีความสนใจจริงจังด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การศึกษา และการพัฒนา
สมอง (ช่วงอายุ 1.6 - 12 ขวบ) โดยใช้ของ
เล่น บอร์ดเกม เป็นเครื่องมือหลักในการสอน  

6 โฮมสเตย์อินโดไชน่า (สะพานไทย-ลาว) 
320 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
มุกดาหาร โทร 08 5457 552 

-แม่บ้าน 2 ญ 25+ ไม่จ ากัด 320 บ/ว -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

7 Tops Super Market โรบินสนั  
สาขามุกดาหาร 
63/2 ถ. ชยางกูร อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
มุกดาหาร โทร 08 0237 7841  
ไลน์ไอดี 08 0237 7841 
 

- (หัวหน้าแคชเชียร์) 
(Cashier Supervisor) 
-พนักงานแผนกผักและผลไม้ 
(Produce)  
-พนักงานแผนกอาหาร (Food)  
-พนักงานแผนสินค้าบริโภค  
(Non Food) 
-พนักงานแผนกจัดสินค้า (Picker)  

1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
ช/ญ 

 
ช/ญ 

20+ 
 

20+ 
 

20+ 
20+ 

 
20+ 

ปวส. 
 

ม.6/ปวช.+ 
 

ม.6/ปวช.+ 
ม.6/ปวช.+ 

 
ม.6/ปวช.+ 

ตามโครงสร้าง 
 
ตามโครงสร้าง 
 
ตามโครงสร้าง 
ตามโครงสร้าง 
 
ตามโครงสร้าง 

-มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์,การเงิน,บริการ
ลูกค้า ที่เก่ียวข้อง 1 ปีขึ้นไป 
- สามารถเข้ากะได้ หมุนเวียนวันหยุดได้ 
- สามารถท างานเป็นกะได้ 
- มีใจรักงานบริการ ชอบพบปะผู้คน 
* มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ * 
 

8 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
331 ถ. ชยางกูร อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
มุกดาหาร  
โทร 08 7017 9920  

-พนักงานจัดเตรียมสินค้า 
-พนักงานช่วยขาย PC. 
-พนักงานซ่อมบ ารุง (ประจ าอาคาร) 
-AE ขายโครงการ (มีรถยนต์ส่วนตัว) 

1 
3 
1 
1 

ช 
ช/ญ 
ช 

ช/ญ 

23+ 
20+ 

25-35 
23-40 

ปวส. 
ม.3+ 
ปวช.+ 
ปวส.+ 

11,000 บ/ด 
10,000 บ/ด 
11,000 บ/ด 
11,000 บ/ด 

-สามารถได้คอมพิวเตอร์ได้ 
 
-มีใบรับรองช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 
-มีประสบการ์พิจารณาพิเศษ 
-ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 3 เข็ม ขึ้นไป 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
************************** 

ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
9 บริษัท อีซ่ีบาย จ ากัดมหาชน (Umay+)  

ประจ าสาขาโรบินสัน 
99/11 ห้องเลขท่ี RMH-2F-SA-228 ชั้น 2F,  
ถ. ชยางกูร อ.มืองมุกดาหาร มุกดาหาร  
โทร 09 3324 5494 

-เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
-เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

1 
1 

ญ 
ญ 

23-28 
23-28 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

15,000 บ/ด 
15,000 บ/ด 

-ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป   
(ไม่จ ากัดสาขา) 

10 
 
 
 

 

บริษัทเอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จ ากัด 
122 ม.10 บ.โค้งส าราญ ต.ค าอาฮวน 
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  
โทร 09 3128 1177 

-เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล  
 
 
-พนักงานปลูก 
 
-Graphic Designer 

1 
 
 

20 
 
1 

ช/ญ 
 
 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 

23+ 
 
 

25+ 
 

23+ 

ป.ตรี 
 
 

ป.6+ 
 

ปวส.+ 
 

ตามตกลง 
 
 

ตามตกลง 
 
ตามตกลง 

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, 
Excel, PowerPoint ได้ดี 
- มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน 
-รับวัคซีน Covid-19 ครบก าหนด 
- พร้อมเริ่มงานได้ทันที 
-ระดับการศึกษา : ปวส - ปริญญาตรี สาขาที่
เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, 
Illustrator,Premiere Pro,After 
Effects,Lightroom ได้ 
มีความรู้ สามารถใช้กล้องถ่ายภาพ - วิดิโอ 

11 โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์  
18 ซอยวิถีสวรรค์ ถนนเมืองใหม่ อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
โทร 06 5678 3187 
 

-ครูปฐมวัย 
-ครูผู้ช่วย 
 

1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

23+ 
23+ 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

- มีใบประกอบวิชาชีพครู 
-รับผิดชอบหน้าที่ครูประจ าชั้น 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
-มีความรับผิดชอบ ความอดทน ใจเย็น รู้และ
เข้าใจในพัฒนาการเด็กนักเรียน  

 
ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
12 ร้านอาหารโอชิเน  มุกดาหาร 

9 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง
มุกดาหาร  จ.มุกดาหาร   
โทร.06 4376 0000, 09 3320 2375 

-เช็คเกอร์  
-บริการ/เสิร์ฟ  

1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

21-35  
21-35 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด  

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีความขยัน อดทนต่อแรงกดดันได้ดี รักงาน
บริการ  อาหารฟรี  2 มื้อ  ทิปรายวัน อ่ืนๆ 
**ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน โควิด-19 

13 บริษัท ซีทูจี ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 
108/1 ถนนชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
โทร 08 8605 5399 

-พนักงานขายหน่วยรถ 3 ช 25+ ม.6+ 10,000 บ/ด - มีประสบการณ์ งานขายหน่วยรถ  
-ประกันสังคม 
- สวัสดิการตามกฎหมายก าหนด 
เขตมุกดาหาร - ยโสธร - อ านาจเจริญ 
 

14 โรงเรียนมุกดาหารมอนเทสซอรี 
39 ถ. ชยางกูร อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
มุกดาหาร  
โทร 09 3142 9000 

-เจ้าหน้าที่ประจ า office (Admin ) 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง -จบ ป.ตรีทุกสาขา 
-มีความรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ 
ภาษาอังกฤษ 
-ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ 
 

15 บริษัท เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ จ ากัด 
99/9 หมู่ที่  1  ต.ค าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร   
จ.มุกดาหาร  โทร.09 3091 0162 , 
 08 3599 6655 

-ช่างซ่อมบ ารุง 
-เจ้าหน้าที่การตลาด 
 
 

1 
3 

ช 
ช/ญ 

27+ 
27+ 

ปวส. 
ป.ตรี 

12,000 บ/ด 
12,000 บ/ด 

- มีประสบการการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

 

16 ร้านแม็กการยาง 
(ทางเข้าโรงงานน้ าตาลสหเรือง)  
ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 08 7568 9815 

-พนักงานร้านยาง 2 ช 21+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
-มีอาหารและที่พักให้ 
-ขอคนตั้งใจท างาน  
-มีความรับผิดชอบ 
  

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
15 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 

87 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล  ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 042-611222 ต่อ 537 /091-8654012 
E-Mail: hr@mukinter.com 

-นักกายภาพบ าบัด 
 
 
 
 
 
 
-ผู้ช่วยเภสัชกร 

1 
 
 
 
 
 
 
1 

ช/ญ 
 
 
 
 
 
 

ช/ญ 

ไม่เกิน 
35 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 
35 

ป.ตรี 
 
 
 
 
 
 

ป.ตรี 

ตาม
โครงสร้าง 

 
 
 
 
 

ตาม
โครงสร้าง 

 
 
 
 

– จบหลักสูตรปริญญาตรี สาขา
กายภาพบ าบัด 
– สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 
– มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft 
Office เป็นอย่างดี 
– มีประสบการณ์ในการท างานด้าน
กายภาพบ าบัดอย่างน้อย 1 ป ี
– มีใบประกาศผู้ช่วย PN,NA 
– อายุไม่เกิน 35 ป ี
– สามารถท างานเป็นกะได้ 
– หากมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับ
ห้องยา หรือคลังยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
ช่องทางการรับสมัคร 
1. ส่ง Resume มาท่ี E-Mail : 
hr@mukinter.com 
2. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เบอร์ 
042-611222 ต่อ 537 โทรศัพท์มือถือ  
091-865-4012 
 

16 บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ ากัด 
40 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร  
โทร 06 3824 2556 

-พนักงานขาย 10 ช/ญ 20-45 ม.3+ 9,000 บ/ด -เวลาท างาน 08.20-17.00 
-ขายซิมเติมเงิน แจกซิมเติมเงินตามหมู่บ้าน 
จัดบูธตามตลาดนัด 

  

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
17 บริษัท ซูซูกิอีสาน ออโตโมบิล จ ากัด 

52/22 ถ.ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  
โทร. 06 3021 0088  

-พนักงานขาย 3 ช/ญ 20+ ม.6+ ตามตกลง - อัธยาศัยดี รักงานบริการ 
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ 
- มีประสบการณ์งานขายพิจารณาพิเศษ 

18 คลินิกทันตกรรมวีสไมล์ มุกดาหาร 
103/1, ถ. พิทักษ์พนมเขต   
อ.เมืองมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร 
โทร 09 7236 6677 

-ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 10,000บ/ด 
 

-จบผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือ ผู้ช่วยพยาบาล 
(PN หรือ NA) หรือ มีประสบการณ์ด้านนี้
โดยตรง  
-มีเบี้ยขยัน -มีเงินเพ่ิมกรณีท างานล่วงเวลา  
-มีวันหยุดทุกสัปดาห์ 
-มีวันหยุดประจ าปี สงกรานต์ ปีใหม่         
วันแรงงาน  
-ช่วงทดลองงานมี ค่าแรงรายวันให้ 

19 หจก.ลานทอง ค าอาฮวน 
(ปั๊ม ปตท. ลานทอง สาขาค าอาฮวน) 
555/1 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 
ต. ค าอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  
โทร 042-640168 

-พนักงานเติมน้ ามัน 3 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323 บ/ว  

20 บริษัท คิงส์ คอนกรีต มุกดาหาร จ ากัด 
บ้านเหมืองบ่า 333 ม.2 ต าบล ค าอาฮวน 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
โทร 09 0254 4000 
 

-พนักงานการเงิน 1 ญ 25-40 ป.ตรี 12,000 บ/ด -ป.ตรี สาขาการเงิน บัญชี 
-มีความรู้ด้านการบริหารจัดการเงิน (Cash 
Flow) 
-สามารถใช้โปรแกรม Exprassl ได้ 
-ขับข่ีรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์- 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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