
ต าแหน่งงานเดือนกรกฎาคม2563 
  ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

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

1 หจก.เคียงโขง เรสซิเด้นซ์ โฮเทล 
388 หมู่ท่ี 6  ถ.เล่ียงเมือง   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
49000 
โทร 091-4708971 

-พนักงานขายกาแฟ 2 ญ 18+ ม.6 9,000/ด เวลาท างาน 07.00-17.00 

2 บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด 
(สาขามุกดาหาร) 
188 ม.7 ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง
มุกดาหาร 49000 
042-639362 

-พนักงานขาย 4 ช/ญ 24-30 ปวช.-ปวส. ตามตกลง เวลาท างาน 08.00-17.10 

3 บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จ ากัด 
319 หมู่ท่ี 16  ต.ค าป่าหลาย 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-699439 

-ช่างไฟฟ้า 3 ช 20+ ปวช.+ 423/ว ท างานเป็นกะ 
-07.00-16.00 
-07.00-16.00 
13.00-22.00 
22.00-07.00 

4 หจก.ต้นทรัพย์สมบูรณ์ 
122/12 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 080-4565424 

-พนักงานขาย 
 
 

13 
 

ช 
 

23+ ปวช.+ 8,000+/ด เวลาท างาน 
-08.00-18.00 
วันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน 
 

5 บริษัท โซนาต้าเทรดดิ้ง จ ากัด 
44/9  ถ.ชยางกูร  ก  ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร 042-611399 

-พนักงานขาย 
 
-พนักงานขับรถ 
 
-พนักงานเสมียน 

2 
 
2 
 
1 
 

ช 
 
ช 
 

ญ 

20+ 
 

20+ 
 

20+ 
 

ม.3+ 
 

ม.3+ 
 

ปวช.+ 

10,000 – 
22,000/ด 
9,000-

14,000/ด 
9,000+/ด 

 

-ประกันสังคม  ปรับเงินเดือน
ประจ าปี 
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ 
-ชุดยูนิฟอร์ม  เงิน Incentive/-
โบนัส 
-ท างาน จันทร์-เสาร์ 

6 หจก.เพาเวอร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง 
เซอร์วิส 
88 ซ.สามัคคี 3  ถ.วงค์ค าพา 
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร 042-611144 

-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
-ช่างไฟฟ้า 

5 
5 

ช 
ช 

18+ 
20+ 

ม.6+ 
ม.3+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-ทดลองงาน 3 เดือน 
-ไซด์งาน จ.อ านาจเจริญ 
-ไซด์งาน จ.ร้อยเอ็ด 

7 หจก.เอส.พี คอนกรีตมุกดาหาร 
471 หมู่ท่ี 3  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  49000 
โทร 082-1167577, 042-620881 

-ช่างเชื่อม 
-ช่างประกอบ 
-ช่างเครื่อง–ช่างยนต์ 
-พนักงานควบคุมเครื่องจักร 

1 
1 
1 
1 

ช 
ช 
ช 
ช 

22-40 
22-40 
22-40 
22-40 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-เวลาท างาน 
08.00-17.00 
หยุด 1 วัน/สัปดาห ์

8 หจก.ยางนิยมยานยนต์    
68/8 ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000  
042-611189 

-พนักงานแอร์รถยนต์ 
-พนักงานช่วงล่าง 
-พนักงานติดฟิล์มรถยนต์ 

2 
2 
2 

ช 
ช 
ช 

28+ 
28+ 
30+ 

ปวช.+ 
ปวช.+ 
ปวช.  

400+ 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-เวลาท างาน 
-07.30-17.00 

9 หจก.ทรัพย์อุดมพรร่มเย็น 
(ร้านสมศักดิ์) 
97/1 ถ.ยุทธพัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 084-0836606 

-แรงงานท่ัวไป 
(ยกสินค้าส่งลูกค้า,จัดเก็บ
สินค้า,บรรจุสินค้า) 

4 ช 18+ ป.6+ 350/ว 07.30-18.00 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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 ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

10 บริษัท นับหน่ึง บิซิเนส จ ากัด 
(ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นโอชิเน 
 สาขามุกดาหาร) 
ส านักงานใหญ่ 33  ถ.มุกดาหาร-
ดอนตาล  ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  49000 
โทร 093-3202375 

-ผู้ช่วยเชฟ ชูชิ 2 ช 22-40 ม.3+ 12,000/ด -เวลาท างาน  
-10.00-21.00 
-11.00-22.00 
-มีอาหาร 2 มื้อ เท่ียง,เย็น 
-วันหยุด 1 วัน/สัปดาห์ 
 
 

11 ร้านสมบูรณ์อิเล็คทริค 
29/9 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
089-8148058 

-พนักงานขาย 3 ช 21+ ไม่จ ากัด ตกลง -เวลาท างาน 
07.30-17.30 

12 บ.รุ่งกิจมอเตอร์เซล  
48/4 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-614411 

-พนักงานขาย 2 ญ 25-30 ม.6+ 323/ว -เวลาท างาน 
-08.00-17.00 
-ประกันสังคม,เบี้ยขยัน 
-โอที 
-ค่าคอมมิชชั่น 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

13 ร้านชมพูการเกษตร 
3 ซ.ยุทธพัฒน์  ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 082-3064890 

-พนักงานขับรถ  
-แรงงานท่ัวไป 
 

2 
2 

ช 
ช 

20+ 
18+ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

323/ว 
323/ว 

-เวลาท างาน 
07.30-17.30 

14 บจก.สยามชัย  เซอร์วิส 
50 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 087-0943332 

-พนักงานขาย 4 ช/ญ 21+ ม.3+ ค่าคอมมิชชั่น
รายตัว+ 

ค่าเป้า+เงิน
พิเศษ  

(โบนัสขาย) 

-มีค่าคอมมิชชั่น, 
-โบนัสจากขาย 
-ทดลองงาน 3 เดือน 
-ผ่านทดลองงานได้ค่าจ้าง 
 9,000 /เดือน 

15 ร้านแพรไหม 
75/1-2 ถ.สมุทรศักดิ์ดารักษ์ 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
4900 โทร 042-611276 

-พนักงานท่ัวไป 
(จัดเก็บสินค้า,ยกสินค้าส่ง
ลูกค้า) 

2 ช 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -เวลาท างาน 
08.00-18.00 น. 

16 บ.พรประเสริฐโมโตเมค 
393  หมู่ 3  ต.บางทรายใหญ่   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร.042-674165,087-1104008 
 

-ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 10 ช 20+ ไม่จ ากัด 323/ว -เวลาท างาน 
08.00 -17.00 น.   
หยุดวันอาทิตย์    
 

17 The Sun ชาบู 
35/2 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 093-5613669 

-พนักงานเสิร์ฟอาหาร 
-แม่ครัว,พ่อครัว 
-แคชเชียร์ 

5 
4 
2 
 

ช/ญช/
ญ 
ญ 

18+ 
25+ 
20+ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-เวลาท างาน 
-12.00-21.00 

18 บ.สยามดีเอซ ซีคอนสตรัคชั่น จ ากัด 
307 ม.4 ถ.มุก-ค าชะอี อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 091-8831468 

-พนักงานขับรถโม่ 
-พนักงานขาย 

3 
1 

ช 
ช/ญ 

18+ 
18+ 

ม.6+ 
ม.6+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-เวลาท างาน 08.00-17.00 
-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 
-รู้จักพื้นทีเขตจังหวัดมุกดาหาร 

19 หจก.มุกดาหาร บีเอ็มซี คอนกรีต 
(จ าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ) 
บ้านค าเม็ก ต.ค าอาฮวน อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-612650,064-9796596 
 

-พนักงานขับรถโม่ปูน 3 ช 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบขับขี่ ประเภท ท2 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 

2 



 
  ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

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

20 ร้านอินโดบ้านนา แอนด์ สตูดิโอ 
37/18  ถ.ด ารงค์มุกดา  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000  
โทรสาร /โทร 042-614134 
(หลังตลาดเทศบาล 2  
ใกล้โรงเเรมเคียงพิมาน)   

-พนักงานกราฟิกดีไซน์  1 ญ 18+ ปวช.+ 323+/ว -ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 

21 บ.เฮ็ดโฮมเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
44/35 ถ.พิทักษ์พนมเขต 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 081-5456656 

-โฟแมน 1 ช 23+ ปวช.+ 12,000+/ด -จบสาขาก่อสร้าง 
-ตรงต่อเวลา ขยัน สู้งาน 

22 ร้านชาบูอินดี้มุกดาหาร 
55  ถ.เลี่ยงเมือง-โคกสุวรรณ 
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 (ปั้มน้ ามันเซลล์ โชคน าชัย)    
โทร 042-041665 

-แคชเชียร์ 
-พนักงานเสิร์ฟ 
-พนักงานครัว 
-พนักงานล้างจาน 

1 
2 
2 
2 

ญ 
ญ 

ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
18+ 
20+ 
18+ 

ปวช.+ 
ม.3 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-รับใบสมัครได้ท่ี ปั้มน้ ามันเซลล์ 
โชคน าชัย 

23 ร้านแว่นตา เจ้านาย (สาขาบิ๊กซี) 
77/11 บี๊กซี มุกดาหาร  ถ.ชยางกูร  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร
49000 โทร 094-2905259 

-พนักงานขาย 2 ญ 23+ ม.6 ตามตกลง -เวลาท างาน  
08.40-19.00 

24 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พิตรพิบูล 
149 ม.3 ต.กุดแข้ อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 095-6289551 

-แรงงานก่อสร้าง 
-พนักงานขับรถสิบล้อ 
-พนักงานขับรถแมคโคร 
-ช่างซ่อมเครื่องจักร 
-ช่างเชื่อม 
-เสมียน 

10 
5 
5 
2 
2 
1 

ช/ญ 
ช 
ช 
ช 
ช 
ญ 

20+ 
20-50 
20-50 
20-50 
20-50 
20+ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ม.6+ 

9,000+/ด 
10,000/ด 
10,000/ด 
10,000/ด 
10,000/ด 
8,000/ด 

-เวลาท างาน 
08.00-17.00 
-มีท่ีพักฟรี  
-อาหาร 3 มื้อฟรี 
 
-ทดลองงาน 3 เดือน 

25 นาเวียงแกริเวอร์วิว รีสอร์ท 
บ้านนาเวียงแก ต.นาสีนวน  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 089-7100625 
 

-ช่างท่ัวไป 
-รักษาความปลอดภัย 
 

1 
1 

ช 
ช 

20+ 
20+ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

323/ว 
323/ว 

-คนในพื้นท่ีพิจารณาพิเศษ 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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