
ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 

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

เง่ือนไขและสวสัดิการ 

1. สวนน้้าม่ังค่ัง  
180 หมู่ 2 ต.ค้าอาฮวน อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 
โทร.083 – 456 3565, 
098-6544289 

-ผู้ช่วยแม่ครัว 
-ไลน์การ์ด 
-พนักงานร้านกาแฟ 
-พนักงานต้อนรับ/บริการลูกค้า 
-พนักงานท่ัวไป 

5 
4 
2 
4 
4 

ญ 
ช 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

20-40 
18-35 
20-30 
18-35 
18-35 

ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 

323/ว 
323/ว 
323/ว 
323/ว 
323/ว 

-เวลาท้างาน 08.00 – 17.00 น. 
-เวลาท้างาน 08.00 – 17.00 น.-
เวลาท้างาน 08.00 – 17.00 น.-
เวลาท้างาน 08.00 – 17.00 น.-
เวลาท้างาน 08.00 – 17.00 น. 

2. ร้านวิรินทร์แจ่วฮ้อน 
8/1 ถนน.ชาภูบาล ต้าบลในเมือง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร(หลัง
บ้านพักศาล) 
สนใจติดต่อ 082-6596624 
 

- พนักงานบริการ 2 ญ 18+ ม.3+ 330/ว - เวลาท้างาน 8:30-21.30 น. 
- ไม่จ้าเป็นต้องมีประสบการณ์ 
(ต้องการคนท่ีอยากท้างานจริงๆ  
-ลักษณะงาน เตรียมของ จัดของ
ในร้าน 
-มีอาหารเลี้ยง2มื้อ กลางวัน-เย็น 

3. บจก.นาคิเทค 
108 หมู่ 10 ต.ค้าป่าหลาย อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 
โทร.093 – 298 6293 

-พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช 20-40 ม.3ขึ้นไป 323/ว ท้างานกะได้,ทดลองงาน 4 เดือน 
สลับวันหยุดได้, 
กะดึกมีค่ากะ 35/วัน 

4. บจก.เอ็นเทคโพลิเมอร์ 
319 หมู่ 6 ต.ค้าป่าหลาย อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  
โทร.098 – 5854454 

-พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช 20-40 ม.3ขึ้นไป 323/ว ทดลองงาน 119 วัน 
ท้างานกะได้ 

5. บจก.ทรัสต์ รับเบอร์ 
109 หมู่  12 ต.กกแดง อ.นิคมค้า
สร้อย จ.มุกดาหาร  
โทร.042 – 040 287 

-พนักงานฝ่ายผลิต 10 ช/ญ 20-40 ม.3ขึ้นไป 323/ว ทดลองงาน 3 เดือน 
ท้างานกะได้ 

6. 
 

บจก.เฮงลิสซ่ิง 
29/20 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
โทร 02- 1539587 ต่อ 0260 

เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า 2 ช/ญ 21-30 ป.ตรี 11,000/ด -มีค่าคอมมิชชั่น 
หยุดวันอาทิตย์ 
ท้างาน08.00 – 17.00 น. 

7 บ้านวิศวะ หมู่บ้านวิศวะ ตาดแคน12 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
สนใจติดต่อ : 080-514-6666 
ID LINE : nu_min_ 
 

คนคุมงานก่อสร้างประจ้า
หมู่บ้าน 

1 ช 22-38 ปวส.
ก่อสร้าง 

ตาม
โครงสร้าง

และเงื่อนไข
ของทาง
บริษัท 

- ขยัน อดทน 
- มีความรับผิดชอบ 
- ขับรถยนต์ได้ 
 

8 ร้าน siam car care (ตั้งอยู่สี่แยก
ศูนย์ไหม) ต.มุกหาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 
สมัครท่ีร้านได้เลย ติดต่อ 
0836767986 
 

พนักงานล้างรถ 2 ช 30-40 ไม่จ้ากัด 300-350/ว หยุดทุกวันอาทิตย์ 

9 โรงแรม B2 มุกดาหาร 
ตลาดเทศบาล 2 ต.มุกดาหาร       
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
สนใจติดต่อ 042-040123 
 

แม่บ้านท้าความสะอาดห้องพัก  1 ญ 20-45 ม.3+ 323/ว ผ่านทดลองงาน ปรับเงินเดือน
ตามความสามารถ พร้อมกับ
สวัสดิการตามกฎหมาย  
สมัครงานได้ทุกวัน เวลา 08.00 
น. - 17.00 น. เท่าน้ัน 
 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  โทร  0-4261-3037 

 

 
 



(2) 

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

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

เง่ือนไขและสวสัดิการ 

10 บ.เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ จ้ากัด 
99/9 หมู่ท่ี  1  ต.ค้าอาฮวน    
อ.เมือง   จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 083-59966552 

-เจ้าหน้าท่ีการตลาด 
 
 
-พนักงานขาย(ขับรถส่งน้้าแข็ง) 
 
 
 
-พนักงานฝ่ายผลิต (กะกลางวัน) 
-พนักงานฝ่ายผลิต (กะกลางคืน) 
 

2 
 
 
5 
 
 
 

10 
10 

ช 
 
 
ช 
 
 
 
ช 
ช 
 

27+ 
 
 

25–40 
 
 
 

20-40 
20-40 

 

ป.ตรี 
การตลาด 

 
ม.6+ 

 
 
 

ป.6+ 
ป.6+ 

 

12,000+ 
ค่าKPI 

 
9,750+ค่า

KPI  
 
 

325/ว 
325/ว 

- มีประสบการการขายและ
การตลาดพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีใบขับขี่รถยนต์ 
- มีประสบการณ์การขายมาก่อน
พิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
- มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 พิจารณา  
- มี OT และค่าอื่นๆ 
- มี OT  ค่ากะ และค่าอื่นๆ 
 

11 บริษัท คิงคอนกรีต มุกดาหาร จ้ากัด 
333 ม.2 บ้านเหมืองบ่า ต.ค้าอาฮวน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000    
042-041227   

- พนักงานควบคุมเครื่องโกย 
หิน ทราย 
- ช่างยนต์ 
- พนักงานตรวจสอบสินค้า 
- พนักงานรายวัน 

1 
 
1 
1 
2 
 

ช 
 
ช 
ช 
ช 

25+ 
 

25+ 
25+ 
25+ 

ม.6+ 
 

ปวช.+ 
ปวส.+ 
ปวส.+ 

12,000 
 

12,000 
12,000 
323/ว 

-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
 
-สาขา วิศวะโยธา,ก่อสร้าง 

12 บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์ จ้ากัด 
43  ถ.ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  
โทร 042-615333 ต่อ 205  

-หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี 15,000 -เวลาท้างาน 08.30 -17.30 
วันจันทร์ – วันเสาร์ 
-ขับรถยนต์ได้พิจารณาพิเศษ 
-มีความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ 
 

13 โรงพยาบาลมุกอินเตอร์ เนชั่นแนล 
87 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-611222,091-8654012 

- นักเทคนิคการแพทย์ 
 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ช่วยนักโภชนาการ 
 
 
 
-พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) 
 

1 
 
1 
 
 
 
1 

ช/ญ 
 

ญ 
 
 
 

ญ 

22-35 
 

25-35 
 
 
 

22-35 
 

ป.ตรี (นักเทค
การแพทย์) 

 

ประสบการ
ณ์ด้านการ
ท้าอาหาร  
 
ม.6 

 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 
 
 
 

ตามตกลง 

-ท้างานเข้ากะได้ , 
มีใบประกอบวิชาชีพ 
-ท้างานเข้ากะได้ , มีประสบการณ์ 
สวัสดิการ  ค่ารักษาพยาบาล 
ประกันสังคม , ตรวจสุขภาพ
ประจ้าป ี, โบนัส , วันหยุดพกัผ่อน
ประจ้าป ี
-มีใบประกาศผู้ชว่ยพยาบาล 
-สามารถท้างานเป็นกะได ้

14 บริษัท ไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ้ากัด  (ปั้ม คาลแท็ก ไกล้สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว)  
42 หมู่ท่ี 7 ถ.ชยางกูร  ข.            
ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง            
จ.มุกดาหาร  49000   
โทร 083-4969636,064-0320992  

-พนักงานขับรถบรรทุก 
เทรลเลอร์ 

5 ช 30-55 ไม่จ้ากัด ตามตกลง -ค่าเท่ียว 
-มีใบอนุญาตขับรถประเภท 3 
หรือประเภท 4 
-มีความรู้เกี่ยวกับการขน 
ส่งผลไม้สด 

15 หจก.ดัชมิลล์มุกดาหาร 
31 ซ.ตาดแคน 7  ถ.ตาดแคน   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000  โทร 061-1091816   

-พนักงานขายสินค้า 6 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย ประกัน
รายได้ 15,000 บ. 
โบนัส 13 ครั้ง/ปี อบรมฟรี   
ชุดท้างานฟรี ทุนการศึกษาบุตร 
ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  โทร  0-4261-3037 

 

 
 
 



(3) 

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 

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

เง่ือนไขและสวสัดิการ 

16 ครัวป้าแจ๋ว (นางบ้าเพ็ญ  จักรพล) 
ศูนย์อาหารตลาดวัฒนธรรมพรเพชร 
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 092-4935858 
 

-แม่ครัว 
 
-เด็กเสิร์ฟ 

1 
 
1 

ญ 
 

ญ 

20-40 
 

25-35 

ไม่จ้ากัด 
 

ไม่จ้ากัด 

300/ว 
 

300/ว 

-เลี้ยงอาหารเที่ยง 
-สลับวันหยุด 

17 มายแฮน นวดเพื่อสุขภาพ 
42/52 ถ.พิทักษ์พนมเขต  
(หน้าโรงแรมพลอยพาเลซ) อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 097-9788750 
 

-พนักงานนวดแผนไทย, 
นวดไทย,นวดเท้า,นวดน้้ามัน 

10 ญ/สาว
ประ 

เภท 2 

20-50 ไม่จ้ากัด 200-500/ว -เวลาท้างาน 10.00-22.00น. 
-มีท่ีพักฟรี,น้้า,ไฟ,ฟรี ข้าวสารฟรี 
-แบ่ง50เปอร์เซ็นของค่าชั่วโมง 

18 บริษัท รักษาความปลอดภัยอินโดจีน
การ์ด จ้ากัด                    
188 หมู่ท่ี 10 บ้านพังคอง   
ต.บ้านโคก  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000  โทร 064-9369795      
              

-รักษาความปลอดภัย 
-แม่บ้าน 

10 
10 

ช 
ญ 

20+ 
20+ 

ม.3+ 
ม.3+ 

323/ว 
323/ว 

-ประกันสังคม 

19 ร้านศิรนันต์ผ้าไทย 
80/6  ถ.สมุทรศักดารักษ์  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000              
โทร 042-612899  092-9392916 
          

-การตลาด 1 ช/ญ 20+ ปวส. 330/ว -ทดลองงาน 1 เดือน 

20 หกจ.เอ.ซี.แทรกเตอร์ 
(จ้าหน่ายรถแทรคเตอร์) 
379 ม.1 ถ.ชยางกูร ต.ค้าอาฮวน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 089-4220404 
 

-ท่ีปรึกษาการขาย 
-พนักงานขายอะไหล่ 
-ช่างบริการ 
 

4 
3 
2 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

20-40 
23-40 
23-40 

ม.3+ 
ม.3+ 
ม.3+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-เวลาท้างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย์ 

21 
 
 

บริษัท นับหน่ึง บิซิเนส จ้ากัด 
(ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นโอชิเน  
สาขามุกดาหาร) 
9 ถ.เล่ียงเมือง ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
 

-บริกร/เสิร์ฟ 
-ผู้ช่วยเชฟชูชิ 
-ผู้ช่วยเชฟครัวร้อน 

2 
1 
1 

ช/ญ 
ช 
ช 

20-35 
22-40 
22-40 

ม.3+ 
ม.3+ 
ม.3+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-10.00-21.00 น. 
11.00-22.00 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
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เง่ือนไขและสวสัดิการ 

22 บริษัท  ซีทูจีดิสทริบิวชั่น จ้ากัด 
108/1 ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000  
โทร 086-8626915    

พนักงานขาย 3 ช 25+ ม.6+ 15,000+ -มีประสบการณ์ด้านการขาย 
พิจารณาพิเศษ 
-เป็นคนพื้นท่ี จ.มุกดาหาร 
-มีความอดทน 

23 ร้าน มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย สาขาโลตัส 
35 ถนนชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-041515 

-พนักงานจัดเรียงสินค้า 6 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง -เวลาท้างาน 09.45 – 19.00 
-มีเบ้ียขยัน 

24 ร้านมิตรดนัยพาณิชย์ 
33/28-29  ถ.ชยางกูร ข.             
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 (บริเวณหน้า บขส.)  
โทร 063-8791815       

-พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ไม่จ้ากัด 12,000 -มีประกันสังคม 
-ทดลองงาน 3 เดือน 
-หยุดทุกวันอาทิตย์ 

25 บริษัท ทรัพย์ธาราก่อสร้าง จ้ากัด 
147 ถ. ส้าราญชายโขงเหนือ  
ต. มุกดาหาร อ. เมือง จ. มุกดาหาร  
โทร. 0929161553 

-พนักงานฟาร์ม/ก่อสร้าง 5 ช/ญ 18+ ไม่จ้ากัด 300+ มีท่ีพัก มีเบ้ียเลี้ยง 
เป็นคนซ่ือสัตย์  ขยัน  อดทน
ท้างาน 

26 บริษัท คูโบต้าเจริญชัย จ้ากัด 
291 ม.3 ต.บางทรายใหญ่ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 088-5864209 

-ท่ีปรึกษาการขาย 3 ช/ญ ม.6+ ม.6+ 9,000-
12,000/ด 

เวลาท้างาน-08.00-17.00 

27 บ.พรีเมียร์ควอลิตี้  สตาร์ช จ้ากัด  
(ผลิตแป้งมันสัมปหลัง) 
185 ม.14 ต.ค้าป่าหลาย อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  โทร.086-6345600 

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

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
 

ป.ตรี 

ช 
ช 
ช 
ช 
ช 
ช 
ช 
 

ญ 
ช 
 
 
ช 

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

 
20+ 

30-35 
 
 

25-35 

ม.3+ 
ม.6+,ปวช. 

ป.ตรี 
ป.ตรี 
ปวส. 
ป.ตรี 
ป.ตรี 

 
ปวช.+ 
ป.ตรี 

 
 

ป.ตรี 
 

323/ว 
323/ว 

18,000/ด 
18,000 
12,000 
12,000 
12,000 

 
10,000 

ตาม
โครงสร้าง

บริษัท 
15,000+ 

 

-จบสาขาวิจัยและพัฒนา 
 
-จบสาขาสิ่งแวดล้อม 
-จบสาขาสิ่งแวดล้อม ,           
ไฟฟ้าก้าลัง , เครื่องกล 
 
-จบสาขาเกษตรกรรม 
 
 
-สาขานิติศาสตร์ 
 
 
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี 

28 บริษัท พรสินก่อสร้าง จ้ากัด 
4/49  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร.  042-620849 

-พนักงานขับรถ 10 ล้อ 6 ล้อ    2 ช 20 ม.3+ 323 บ/ว -สวัสดิการตามกฎหมาย 
-มีใบขับขี่ ท.2 
-มีค่าเท่ียว 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  โทร  0-4261-3037 

 

 
 
 
 

(5) 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 

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

เง่ือนไขและสวสัดิการ 

29 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี  
สาขามุกดาหาร 
146 ม.16 บ.เหมืองบ่า ต.ค้าอาฮวน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 096-8352660     

-พนักงานขับรถ 6 ล้อ 
-พนักงานดูแลด้านขนส่งสินค้า 
 
 
 
-พนักงานขับรถ 4 ล้อ 
 

1 
1 
 
 
 
1 

ช 
ช/ญ 

 
 
 
ช 

21-45 
25-45 

 
 

21-45 

ไม่จ้ากัด 
ปวช. 

 
 
 

ไม่จ้ากัด 

410/ว 
325/ว 

 
 
 

390/ว 

-ใบขับขี่รถยนต์ ท.2 
-บุคคลค้้าประกันและเงินประกัน 
2,000 บาทขึ้นไป 
-ทดลองงาน 3 เดือน 
-ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 
-ทดลองงาน 3 เดือน 

30 บริษัท อุบล เอ เอส ดี จ้ากัด 
146 ม.16 บ.เหมืองบ่า ต.ค้าอาฮวน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 096-8352660     

-พนักงานผู้ช่วยขาย 1 ช 21-45 ม.3 340/ว -คนในพื้นท่ีพิจารณาพิเศษ 
-สามารถท้างานล่วงเวลาได้ 

31 บริษัท  ศิริมหาชัย มุกดาหารจ้ากัด 
(ห้างสรรพสินค้าโฮมวัน)   
88/11 ถนนชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 091-0190171 

-ผู้จัดการฝ่ายขายปลีก 
-หัวหน้าแผนกขาย 
-พนักงานขาย 

1 
1 
5 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

25-35 
30+ 
21+ 

ป.ตรี 
ปวส. 
ม.6+ 

 
 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
-เคยท้างานขายพิจารณาพิเศษ 
-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ 

32 คลินิกหมอรัฐ 
113 ม.7 ถ.ชยางกูร ข 
ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 094-3839669 

-แม่บ้านคลินิก 
-ผู้ช่วยคลินิก 

1 
1 

ญ 
ญ 

32-40 
25-35 

ไม่จ้ากัด 
ปวส.-ป.ตรี 

10,000/ด 
11,000/ด 

-ขับรถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่ 
-อัธยาศัยดี รักงานบริการ  

33 ร้านเจ๊าะแจ๊ะป้ายสวย 
206 ถ.วิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร. 042-611894   

-พนักงานกราฟฟิกดีไซน์ 1 ช/ญ 23+ ปวส.+ 9,000+ค่า 
ประสบการณ์ 

-มีประสบการณ์  6 เดือน-1 ปี 

34 บริษัท มุกดาหารไบโอแก๊ส 
269 ม.4 ต.หนองแคน อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49140 
โทร 093-5387970 

-พนักงานดูแลระบบ 2 ช/ญ 20-35 ม.6-ป.ตรี 323/ว เวลาท้างาน-08.00-20.00 

35 หจก.เอส.ที.มุกดาหาร 
(สถิตธรรมการไฟฟ้า) 
42/5 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 088-5582556 

-พนักงานท่ัวไป 
-เสมียน 

1 
1 

ช 
ญ 

20+ 
20+ 

ม.3+ 
ปวช.ปวส. 

323/ว 
ตามตกลง 

เวลาท้างาน 07.30-17.00 

36 หจก.เพาเวอร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง 
เซอร์วิส       
88 ซ.สามัคคี 3  ถ.วงค์ค้าพา   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 
โทร 094-5389819 

-สโตร์ 
-พนักงานท่ัวไป 
-ช่างไฟฟ้า 
-ผช.ช่างไฟฟ้า 

1 
4 
3 
4 

ช 
ช/ญ 
ช 
ช 

25+ 
25-50 
25+50 
18+ 

ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ม.3+ 

 

323/ว 
323/ว 
350/ว 
323/ว 

-ขับรถยนต์ได้,รู้อุปกรณ์เบื้องต้น 
-ขับรถยนต์ได้ 
-ไม่มีทดลองงาน 
-เวลาท้างาน 08.00-17.00 

37 นาเวียงแก ริเวอร์วิว รีสอร์ท   
183 หมู่ท่ี 3  บ้านนาเวียงแก   
ต.นาสีนวน  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 089-7100625 

-แม่บ้าน 
-ผู้ช่วยกุ๊ก 

3 
2 

ญ 
ช/ญ 

20-35 
20-35 

 

ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

 

-เลี้ยงอาหาร 2 มื้อ 
-ทดลองงาน 1-2 เดือน 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  โทร  0-4261-3037 

 

 
 
 

(6) 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 

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

เง่ือนไขและสวสัดิการ 

38 ร้านอาหารแพจ้าวส้าราญ 
75 ซ.สุพร ถ.สุทธิมรรค 
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 042-043065 
 

-พนักงานเสิร์ฟ 
-ผู้ช่วยกุ๊ก 
-แม่บ้าน 

4 
2 
1 

ญ 
ช/ญ 
ญ 

20 
25+ 
25+ 

ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 

9,000/ด 
9,000/ด 
9,000/ด 

เวลาท้างาน 16.00-24.00 
-15.00-24.00 
-15.00-24.00 

39 ร้านอาหารเปาบุ้นจิ้น      
81/1  ถ.พิทักษ์พนมเขต   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000          
โทร 088-1789393     

-พนักงานปิ้งหม่าล่า 
-พนักงานเสิร์ฟ 
-หน้าเขียง ผู้ช่วยกุ๊ก 
-กุ๊ก เชฟ พ่อครัว 
 

1 
2 
1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

25+ 
25+ 
25+ 
30+ 

ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 

323/ว 
323/ว 
323/ว 
323/ว 

-เวลาท้างาน 16.45 - 02.30 น. 
-มีทีพัก 
-ประกันสังคม 
-เลี้ยงอาหาร 

40 บริษัท อีสานออโตโมบิล จ้ากัด  
(ซูซูกิมุกดาหาร) 
52/22  ถนนชยางกรู  ข   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
โทร 042-040144 / 063-0210099 

-ท่ีปรึกษาการขาย (เซลล์) 5 ช/ญ 20+ ม.6,    
ปวช,ปวส 

ตามตกลง 
 
 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็น
พิเศษ  มีความรับผิดชอบ 
-สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ 
-มีใบขับขี่รถยนต์ 

41 บริษัท เอสจี แคปิตอล  
สาขามุกดาหาร 
44 ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 085-5876318 

-พนักงานจัดสินเชื่อ 2 ช/ญ 21+ ปวส.,ป.ตรี 8,000/ด++ -มีประสบการณ์จัดไฟแนนซ์ 
-มีรถยนต์เป็นของตัวเอง 
-คอมมิชชั่น,ค่าครองชีพ2,000/ด 
-ค่าน้้ามัน 6,000/ด 
-ค่าโทรศัพท์ 1,000/ด 
เวลาท้างาน 08.30-17.300 

42 บริษัท ค็อกพิท สหกิจ จ้ากัด      
เลขท่ี  62/1  ถนนชยางกรู ข   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 (ติดป้ัม ปตท. 3 แยก ธกส.) 
โทร 093-0254999     

-ช่างเชื่อมเหล็ก 
-ช่างแอร์รถยนต์ 
-ช่างติดฟิล์มรถยนต์ 
-พนักงานล้างรถยนต์ 

2 
2 
2 
1 

ช 
ช 
ช 
ช 

25-40 
25-40 
25-40 
25-40 

ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 

350/ว 
350/ว 
350/ว 
323/ว 

-ทดลองงาน 3 เดือน 
-ประกันสังคม 
เวลาท้างาน 08.00-17.00 

43 หจก.ท่าทรายทรัพย์ทรายทอง  2001 
196 หมู่ท่ี 1  ต.นาสีนวน  อ.เมือง
มุกดาหาร  จ.มุกดาหาร  49000  
 

-พนักงานขับรถพ่วง 
-พนักงานขับรถตัก 
-พนักงานขับรถแบคโฮ 
-พนักงานขับรถโม่ 
-พนักงานขับรถซ้ืออะไหล่ 

1 
1 
1 
1 
1 

ช 
ช 
ช 
ช 
ช 

25+ 
25+ 
25+ 
25+ 
25+ 

ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

 

-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
 

44 บมจ.อีซ่ีบาย (Umay+สาขาโรบินสัน
มุกดาหาร) 
99/11 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 093-3245494 

-เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค 2 ญ 23-28 ป.ตรี 15,000+ -เวลาท้างานเป็นกะ  
-09.00-18.00 
-10.00-19.00 
 

45 บริษัท มุกดา ว.จ้ากัด 
44/9 ถ.ชยางกูร ก  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000     
โทร 042-611399  

-พนักงานขับรถ 6 ล้อ 
-พนักงานส่งไอศกรีม 
-พนักงานขาย 
 
-พนักงานยกสินค้า (ยกของ) 

1 
2 
2 
 
2 

ช 
ช 
ช 
 
ช 

25+ 
18-35 
18-35 

 
18-35 

ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 

 
ไม่จ้ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
10,000-

22,000/ด 
323/ว 

-มีประกันสังคม 
-ปรับเงินเดือนประจ้าปี 
-ชุดยูนิฟอร์ม 
-มีเงิน Incentive 

46 บริษัท อวยชัยแทรกเตอร์ จ้ากัด              
264 หมู่ 14 บ้านสามขาเหนือ ต.ค้า
ป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 094-2650808 

-พนักงานฝ่ายขาย 
 

3 ช/ญ 20+ ไม่จ้ากัด 9,000+ ทดลองงาน  4 เดือน 
เบี้ยขยัน  ประกันสังคม  โบนัส 
ค่าคอมมิชชั่น  เงินรางวัลท้ายอด 
ชุดยูนิฟอร์ม 4 ชุด 

 

ต้าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีหรือสถานประกอบการ 
ส้านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  โทร  0-4261-3037 

 

 



(7) 

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 

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

เง่ือนไขและสวสัดิการ 

47 บริษัท วินเนอร์เฮ้าส์กรุ๊ป จ้ากัด 
14/4  ซอยศรีประเสริฐ  ถ.ด้ารงค์
มุกดา  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000      
โทร 088-5957986,0910600839        

-วิศวกร 1 ช ไม่เกิน 25  ป.ตรี ตามตกลง -ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 

48 บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จ้ากัด  
(โรงแรม Hopinn มุกดาหาร)       
18  ถ.ชยางกูร  ข   ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
  042-630399 / 0922587318       
             

-พนักงานต้อนรับ 1 ญ 22-35 ปวส.,ป.ตรี 9,600/ด -ค่าอาหาร 1,200 
-ค่ากะดึก+เงินพิเศษ 
 
 

49 โรงเรียน K.D.S & Limbus Kids 
สาขามุกดาหาร  
บริเวณตลาดดานัง  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 099-4569989,093-4566289 

-ผู้ช่วยสอน 1 ญ 22+ ป.ตรี 323/ว -ทดลองงาน 3 เดือน 
-เวลาท้างาน 09.00-18.00 

50 หจก.วังนครา  การ์เมนท์     
59/1  ซ.ร่วมใจ  1  ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
โทร. 098-5868909     

-ช่างเย็บผ้า 
-ช่างรีดกาว 
-พนักงานบัญชี 
-นางแบบ 

2 
2 
1 
1 
 

ช/ญ 
ช/ญ 
ญ 
ญ 

25-45 
25-45 
25+ 
25+ 

ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ปวส.+ 
ไม่จ้ากัด 

10,000+ 
10,000+ 
11,000+ 
10,000+ 

1. มีโบนัสรายเดือน 
2. มีโบนัสรายปี 
3. มีประกันสังคม 
4. ท้างานวันหยุด ได้พิเศษ            
   วันละ 500 บาท 
5. โอทีชั่วโมงละ 50 บาท 
ทดลองงาน1เดือน วันละ350บ. 

51 ร้าน ช.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง 
521 หมู่ท่ี 6  บ้านด่านค้า   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
โทร. 089-2736408 

-พนักงานส่งของ/หล่อเสาปูน   2 ช 18-45 ไม่จ้ากัด 323 บ/ว หยุดวันอาทิตย์   
เวลาท้างาน  8.00-17.00 น. 
ร่างกายแข็งแรง   

52 B&N บ้านน็อคดาวน์      
3 หมู่ท่ี 10 บ้านแฝก  ต.โพนงาม   
อ.ค้าชะอี  จ.มุกดาหาร   
โทร.093-5099914 

-งานเชื่อมเหล็ก 
-งานไฟฟ้า 
-งานไม้ 
-งานประปา 
-งานสี 
-งานปูกระเบื้อง 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ช 
ช 
ช 
ช 
ช 
ช 

25+ 
25+ 
25+ 
25+ 
25+ 
25+ 

ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 

300-500/ว 
300-500/ว
300-500/ว
300-500/ว
300-500/ว
300-500/ว 

-สามารถเดินทางไปท้างาน 
ต่างจังหวัดได้ 
-มีประสบการณ์ท้างาน 

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

-พนักงานขับรถ 6 ล้อ 
-พนักงานขาย 
-พนักงานยกสินค้า 

1 
2 
2 

ช 
ช 
ช 

25+ 
18-35 
20+ 

ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 

ตามตกลง 
10,000 
323/ว 

-มีประกันสังคม 

54 บริษัท อุดมสุข 2018 จ้ากัด 
42/33 ถ.พิทักษ์พนมเขต  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 042-44389,080-
5658445,090-3732886             

-พนักงานการตลาด 1 ช 21-30 ปวช.+ 10,000+ -ประกันสังคม 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  โทร  0-4261-3037 

 

 
 



 
(8) 

ต าแหน่งงานว่างต่างจังหวัด ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
 

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

เง่ือนไขและสวสัดิการ 

1 บริษัท แคนนอน ไฮ–เทค  
(ประเทศไทย) จ้ากัด  
ตั้งอยู่ท่ีเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมนวนคร 2  
789 ม.1 ต.นากลาง อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา 30380 
โทร 092-2524927,044708900 ต่อ
5493,หรือ 044-708900ต่อ 
2503,2504 
 

-พนักงานฝ่ายผลิต 500 ช/ญ 18-35 ม.3+ 325-327-
329/ว 

รายได้ 
-ค่าครองชีพ 300-600 บาท 
-ค่าอาหาร 330 บาท 
-เบี้ยขยัน 800 บาท 
-เบี้ยขยันพิเศษ 500 บาท 
(6 เดือนแรก) 
-ค่ากะ 50 บาท /วัน 
กะกลางคืน 
OT เฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง  
(2-3 วัน/ สัปดาห์) 
สวัสดิการ 
-เงินตอบแทนเมื่อครบสัญญา 
-ค่ารักษาพยาบาล 20,000/
บาทต่อปี รวมครอบครัว 
-รถรับ–ส่งปรับอากาศ 
(47สาย) 
-ชุดยูนิฟอร์ม 3 ชุด ฟรี 

2 บริษัท เอ็น.ซ.เอส.โกลด์เบรด จ้ากัด 
(ผลิตและจ้าหน่ายขนมปังเบเกอรี่) 
ส้านักงานใหญ่ 2/11-12  
ถ.รามค้าแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ 10510 
โรงงานผลิต 115/1 ม.8 ต.ชากบก 
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 
โทร 063-2048019 หรือ  
02-9174028-9ต่อ105 (คุณวัฒนชัย) 
 

-พนักงานขาย 
-พนักงานขับรถ 
-พนักงายฝ่ายผลิต 

5 
5 
20 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

20-40 
20-40 
20-40 

ม.3+ 
ม.3+ 
ม.3+ 

12,000+/ด 
12,000+/ด 
12,000+/ด 

-ประกันสังคม/ประกันอุบัติเหตุ 
-เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, 
ค่าคอมมิชชั่น,วันหยุดพักผ่อน
,ประจ้าปี ค่าดูแลรถ (เฉพาะ
พนักงาขับรถ) 
-ปรับเงินเดือนประจ้าปี/ 
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจ้าปี  

3 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทแลนด์)จ้ากัด 
(โรงแรมแปรรูปไก่ปรุงสุกส่งออก
ต่างประเทศ) 
44 ม.5 ต.กระโทก อ.โชคชัย  
จ.นครราชสีมา 30190 
โทร 089-5374445 คุณนัสทกรณ์ 
089-5374446 คุณจิรายุ 
089-5374448 คุณอัมรินทร์ 
เบอร์ส้านักงาน 044-446900 ต่อ 
231,242 

-พนักงานฝ่ายผลิต 250 ช/ญ 18+ ไม่จ้ากัด 325/ว -OT ชั่วโมงละ 61 บาท 
-ค่ากะกลางคืน 30 บาท/วัน 
หอพักฟรี,รถรับส่งฟรี 
-โบนัสประจ้าปี 
-ชุดยูนิฟอร์ม ,อุปกรณ์การ
ท้างานฟรี  
-ประกันชีวิตทุน 200,000บาท 
-ซ้ือผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
ราคาถูก 
-รางวัลอายุการท้างานนาน 
-ทุนการศึกษาบุตร 
-สวัสดิการอื่นๆ 
 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  โทร  0-4261-3037 

 

 


