
 
  ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

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

1 บริษัท เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ 
จ ากัด 
99/9 หมู่ท่ี 1 ต.ค าอาฮวน    
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000    
โทร 083-5996655 

-เจ้าหน้าท่ีการตลาด 
-ช่างยนต์ 
-พนักงานขาย 
-พนักงานฝ่ายผลิต 
-เจ้าหน้าท่ีควบคุมการผลิต 

2 
21 
4 
4 
2 

ช/ญ 
ช 
ช 

ช/ญ 
ช/ญ 

27+ 
21+ 
22+ 
22+ 
24+ 

ป.ตรี 
ปวช.+ 
ปวช. 
ม.6 

ปวส.+ 

12,000+/ด 
12,000+/ด 
10,000+/ด 
10,000+/ด 
12,000+/ด 

-มีประสบการพิจารณาพิเศษ 

2 บริษัท พรีเมียร์ควอลิต้ี  สตาร์ช 
จ ากัด 
185 ม.14 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-643818-9 

-วิศวกรเครื่องกล 
 (หัวหน้าส่วนยานยนต์) 
-วิศวกรเครื่องยนต์ 
(หัวหน้าส่วนบอยเลอร์) 
-หัวหน้า หน่วยงานประปา 
-เจ้าหน้าท่ีประปา 
-เจ้าหน้าท่ีน้ าเสีย 
-เจ้าหน้าท่ีบรรจุ,จัดส่ง 
-วิศวกรส่งแวดล้อม 
-รปภ. 

1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ช 
 
ช 
 
ช 
ช 
ช 
ช 
ช 
ช 

30+ 
 

30+ 
 

25-30 
25+ 
25+ 
25+ 
27+ 
30+ 

ป.ตรี 
 

ป.ตรี 
 

ป.ตรี 
ม.3+ 
ม.3+ 
ม.3 
ป.ตรี 
ม.3+ 

18,000+ 
 

18,000+ 
 

15,000 
323/ว 
323/ว 
323/ 

18,000 
323/ว 

 

3 โครงการกังหันบ่อทอง ณ ภูย่างเดียว 
บริษัท บ่อทองวินด์ ฟาร์ม จ ากัด 
(โครงการกังหันลม) 
104/1 ม.3 ต.ร่มเกล้า 
อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 
โทร 087-8760593 
 

-Electrical Engineer 
(วิศวกรไฟฟ้า) 
-Planning Engineer 
(วิศวกรฝ่ายวางแผน) 
Construction manager 
(ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง) 
Draftsman 
(เจ้าหน้าท่ีเขียนแบบ) 

1 
 
1 
 
1 
 
1 

ช 
 
ช 
 
ช 
 
ช 

25+ 
 

25+ 
 

25+ 
 

20+ 

วิศวกรรม 
ไฟฟ้า 
ป.ตรี 

 
ป.ตรี 

 
ปวส. 

 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 

-มีประสบการณ์การผลิตไฟฟ้า 
-ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 
-จบสาขาโยธา หรือไฟฟ้า 
-เคยผ่านงานเกี่ยวกับสถานไฟฟ้า 
(รายละเอียดงานในทุกต าแหน่ง
อยู่ใน Facebook  
สนง.จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร) 
 

4 บ.เทิดไท แอนด์ โค จ ากัด 
พื้นท่ีปฏิบัติงาน ประจ าโครงการ
ก่อสร้าง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
ถนนสาย ง2/ง3 ต.ศรีบุญเรือง 
(เส้นไฟแดง แยก ธกส.ผ่านตาดแคน 
หนองหอย) โทร 063-5356966 
แอดไอดีไลน์/ID Line :hrtherdthai  

-หัวหน้าช่างส ารวจ 
 
-ช่างส ารวจ 

1 
 
1 

ช 
 
ช 

20+ 
 

20+ 

ปวช.,ปวส. 
 

20+ 

400-500/ว 
 

400-500/ว 

-มีความรู้หรือใช้กล้องส ารวจ 
อย่างน้อย 2-3 ปี  
-พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่ 
-มีท่ีพักให้ 

5 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 
-ไซต์งาน จ.อ านาจเจริญ 
-ไซต์งาน จ.ร้อยเอ็ด 

6 หจก.เอส.พี คอนกรีตมุกดาหาร 
471 หมู่ท่ี 3  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  49000 
โทร 082-1167577/042620881 

-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 ์

7 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 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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  ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

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

8 ชญาพัฒน์  นวดเพื่อสุขภาพ 
70/2 (ติดทิพยประกันภัย) 
ถ.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000  โทร 063-2154427 

-พนักงานนวดแผนไทย 4 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ประกันมือ 200 บาท 
-มีท่ีพัก และอาหารฟรี 
-หากต้องการท างานจริง 
แต่ยังนวดไม่เป็น 
สนใจเรียนรู้มีสอนให้ 

9 บ.มิตรศิลป์ วิน 
70/4-8 ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 062-2014511 

-ช่างบริการ 
-พนักงานขับรถยนต์ 

1 
1 

ช 
ช 

20+ 
25+ 

ม.3+ 
ม.3+ 

323/ว 
323/ว 

-เวลาท างาน 
-วันจันทร์ – วันเสาร์ 
-ทดลองงาน 3 เดือน 
 

10 บ.สหเรือง จ ากัด 
76 ม.8 ต.บางทรายใหญ่ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-660401-2 

-เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 1 ช 20+ ป.6+ 323/ว -บ้านพัก น้ า และไฟฟ้าฟรี 
-ชุดฟอร์ม รองเท้า และอุปกรณ์ 
Safety  
-ประกันสังคม 

11 ร้านพุทธาแบบเหล็ก 
เยื้องๆ ปตท.บ้านค าอาฮวน 
ต.ค าอาฮวน  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000  
โทร 095-2690795       

-ช่างเชื่อม 1 ช 23+ ไม่จ ากัด 310/ว -ขับรถยนต์ได้พิจารณาพิเศษ 
-เงินพิเศษค่ายกของ 
-เบี้ยขยัน 

12 บ. นับหน่ึง บิซิเนส จ ากัด  
(ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นโอชิเน  
สาขามุกดาหาร)     
9  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000                          

-บริการ 1 ช/ญ 21-35 ม.3 12,000/ด -ข้าวฟรี 2 มื้อ 
-ประกันสังคม 

13 ร้านมุกดาหารชัตเตอร์ 
104/4-5 ถ.วิวิธสุการ  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 088-3779393 

-พนักงานขาย 1 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง -เวลาท างาน 
08.00-17.00 
-มีใบขับขี่ 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

14 ร้าน T&N คาร์แคร์ 
288 ม.7 ต.บางทรายใหญ่ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 065-8253551 

-พนักงานประจ าร้าน 
-ช่างยนต์,ช่างแอร์รถยนต์ 

3 
1 

ช/ญ 
ช 

18-35 
18-35 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-เวลาท างาน 07.45-17.30 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

15 หจก.นพผดุงมาร์ท ปตท.ศูนย์ไหม 
345/1 ม.3 ถ.มุกดาหาร – ค าชะอี 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 091-0027520 

-พนักงานประจ าร้าน 
สะดวกซื้อ  7-ELEVEN 

5 ช/ญ 18-30 ม.3+ 323/ว  

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

-ผู้ช่วยบัญชี/จัดซ้ือ 
-ท่ีปรึกษาการขาย 
 

1 
10 
 

ช/ญ 
ช 
 

23+ 
23+ 

ปวส.+ 
ปวช.+ 

10,000+/ด 
ตามตกลง 

เวลาท างาน 
-08.00-18.00 
-สาขาบัญชีและอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
วันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน 

17 โรงแรมเคียงพิมาน 
26 ถ.ด ารงค์มุกดา ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000  
ทางเข้าตลาดเทศบาล 2 
โทร  042-615284-6 

-แม่บ้าน 2 ญ 25+ ไม่จ ากัด 323/ว  

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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  ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

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

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

-พนักงานเสิรฟ์ 
-ผู้ช่วยกุ๊ก 
-กุ๊ก พ่อครัว แม่ครัว 

1 
1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

 

18+ 
20+ 
20+ 

 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

300/ว 
300/ว 
300/ว 

เวลาท างาน 
กะเช้า 8.30-15.00 น. 
กะเย็น 17.00 - 03.00 น. 
อัตราค่าจ้างขึ้นอยู่กับ 
คุณภาพงาน รักงานบริการ 
มีความเอาใจใส่ 
มีความรับผิดชอบ ขยัน สะอาด 
มีประสบการณ์ 
เลี้ยงอาหาร 1-2 มื้อ 
มีประกันสังคม  มีท่ีพักให้ 

19 ร้านเฮง เฮง เฮง 
62/18 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล 
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 
โทร 093-6423691 

-พนักงานบัญชี 1 ญ 28-35 ม.6+ 9,000/ด -เวลาท างาน 08.00-18.00 
-ท างานวันจันทร์ – วันเสาร์ 
-ทดลองงาน 1 เดือน 
 

20 โรงแรม เวียงโขง 
189 ถ.ส าราญชายโขงใต้ 
ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000 
โทร 042-612111, 096-6860045 

-แม่บ้าน 2 ญ 20+ ไม่จ ากัด 323/ว -เวลาท างาน 07.00-16.00 

21 สถานีเดินรถ นครชัยแอร์ มุกดาหาร 
ถนนรอบ บขส. มุกดาหาร   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 
โทร 098-8384565 

-พนักงานล้างรถทัวร์ 1 ช 20+ ม.3+ 10,000 -ขับรถยนต์ได้ 
-มีใบขับขี่ 
-หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 
-เบี้ยขยัน 10 เบอร์เซ็นของเดือน 
-มีท่ีพักให้ 

22 คุณยุทธนา 
(สวนยางพารา) 
265 ม.11 ต.หนองแวง  
อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 081-6193760 

-กรีดยางพารา 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีท่ีพักให้ 
สวนยาง 20 ไร่ 
บ้านเหล่าหลวง 
ยางพารากรีดแล้วประมาณ 7 ปี 
 

23 บริษัท สยามนิสสันมุกดาหาร 
เลขท่ี 115/2  ถ.ชยางกูร ข 
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 

-ท่ีปรึกษาการขาย 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง -มีค่าคอมมิชชั่น 
-ขับรถยนต์ได้ 
-มีใบขับขี่ 

24 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 
สาขามุกดาหาร 
89/8  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล 
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร
49000 
โทร 095-2079910 

-เจ้าหน้าท่ีติดตามหน้ีสิน
ภาคสนาม 

2 ช/ญ 25+ ปวส.+ 15,000+ -มีประสบการณ์ท างานสินเชื่อ 
อย่างน้อย 1 ป ี

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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