
ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
************************** 

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

33 ซ.ทิพย์นาม ถ.ด ารงค์มุกดา ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร. 042-630540 , 
062-1516499 

-พนักงานคลังสินค้า 1 ช 25+ ม.3+ ตามตกลง มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 /ดูแลควบคุมสต๊อก
สินค้า/เบิกจ่ายสินค้าในคลัง / ขับรถ       
โฟล์คลิฟท์ได้ /มีค่าสต๊อก / มีประกันสังคม / 
ชุดยูนิฟอร์ม/ปรับเงินเดือน/ 

2 บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จ ากัด    
(โรงแรม Hopinn มุกดาหาร) 
18  ถ.ชยางกูร  ข   ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  โทร.0922587318 

-พนักงานต้อนรับ 1 ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี 9,690 ค่าอาหาร 1,200 บ/ด , ค่ากะดึก ,เงินพิเศษ 
incentive /หยุด6วัน/เดือน(ไม่รวมวันหยุด
พิเศษ) 
***เนื่องจากช่วงนี้ เป็นช่วงสถานการณโ์ควิด  
รบกวนท่านท่ีสนใจโทรสอบถามกอ่นเข้ามาสมัคร 
 

3 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นเนล  
87 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล  ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 091-8654012 
E-Mail hr@mukinter.com 

-พยาบาลไตเทียม 
 
 
-พยาบาลวิชาชีพ IPD 
 
 
-พยาบาลวิชาชีพ ER 
 
 
-เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ 
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ป.ตรี 
พยาบาล
ศาสตร์ 
ป.ตรี 

พยาบาล
ศาสตร์ 
ป.ตรี 

พยาบาล
ศาสตร์ 
ม.3+ 

ตาม
โครงสร้าง 

 
ตาม

โครงสร้าง 
 

ตาม
โครงสร้าง 

 
ตาม

โครงสร้าง 

- มีใบประกอบวิชาชีพ/ มีใบรับรองผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง      
ไตเทียม 
 
     มีใบประกอบวิชาชีพ  
     สามารถท างานเป็นกะได้ 
     มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 
มีใบประกาศผู้ช่วยพยาบาล/สามารถท างาน
เป็นกะได้/ มีประสบการณ์การท างานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 

 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
4 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด 

188  หมู่ 10  ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร 
โทร. 042-620954 

พนักงานคัดแยกสิ่งแปลกปลอม 1 ช 18 ไม่จ ากัด ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 

5 บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จ ากัด 
122 ม.10 บ้านโค้งส าราญ ต.ค าอาฮวน         
อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร. 0931281177 

แม่ครัว/พ่อครัว 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง มีประสบการณ์การท างานที่หลากหลาย ไทย 
ฝรั่ง อีสาน เป็นต้น มีความรับผิดชอบ สะอาด 
มีที่พักฟรี  สวัสดิการตามกฎหมาย 

6 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จ ากัด  
146 หมู่ที่ 16 บ้านเหมืองบ่า  ถ.ชยางกูร  ก   
ต.ค าอาฮวน  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
096-8342660 

พนักงานขายสินค้าเนสเล่ 2 ช/ญ 25+ ม.6-ป.ตรี ตามตกลง -มีความขยัน ตรงต่อเวลา อดทนและซ่ือสัตย์ 
-มีภูมิล าเนาหรือแหล่งที่พักในจังหวัด
มุกดาหาร  
-รายได้ดี มีค่าคอมมิชชั่น 
-มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

7 ศูนย์พัฒนาการกีฬากอล์ฟจังหวัดมุกดาหาร
(Mukdahan Golf Club) 
ตั้งอยู่ที่ส านักงานทางหลวงชนบทมุกดาหาร 
(ร.พ.ช.เดิม) ถนนตาดแคน-หนองหอย  
ชุมชนตาดแคน ติดกับโรงเรียนนวมินทร์ฯ) 
โทรศัพท์ 081-662-7172 และ0898411108 
 

-เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
-คนงานสนามกอล์ฟ(คนสวน) 
-แคดดี ้

1 
1 

จ านวน
มาก 

ช/ญ 
ช 

ฃ/ญ 

20+ 
25-45 
20+ 

ปวช.+ 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

10,000 
10,000 

ตามตกลง 

 
-ร่างกายแข็งแรง 
*ทุกต าแหน่ง มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเมือง
มุกดาหาร หรือเขตติดต่ออ าเภอเมือง สะดวก
ในการเดินทางมาท างานไป-กลับในแต่ละวัน /
วันหยุดท างานสัปดาห์ละ 1 วัน 
 

8 บจก.อีซูซุตังปัก อ านาจเจริญ สาขามุกดาหาร 
66/1 ถ. ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 
โทร. 094-908 4949 

พนักงานช่างยนต์   1 ช 20+ ปวส.+ 11,000+ สวัสดิการตามกฎหมาย 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
9 บริษัท ธงทอง รับเบอร์ จ ากัด  

(ผลิตยางพารา) 
โรงงานตั้งอยู่บ้านค าฮี  ต.โพนทราย  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
Line ID : zamur-a-iii   
หรือส่ง Resume มาท่ี : 
meepooh_fan@hotmail.com 

1. จป.วิชาชีพ(มีบัตร)       
2. พนักงานผลิต       
3. ช่างซ่อมบ ารุงทั่วไป 
4. ช่างไฟฟ้า     
5. พนักงานบัญชี 
6. หัวหน้าแผนกสโตร์วัตถุดิบ     
 

2 
20 
2 
2 
2 
1 
 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

20-50 
20-50 
20-50 
20-50 
20-50 
20-50 

ป.ตรี+ 
ไม่จ ากัด 
ปวช.+ 
ปวช.+ 
ปวส.+ 
ป.ตรี 

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

คุณสมบัติ 
1. ไม่จ ากัดสัญชาติ คนพิการได้ 
2. มีประสบการณ์การท างานโรงงานยางพารา   
   จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
3. มีความรอบคอบ ช่างสังเกต 
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
5. มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน 
6. สามารถท างานเป็นกะได้ 
7. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณา 
   เป็นพิเศษ 
- ท างานจันทร์ - เสาร์ 
- เงินเดือน  รายวัน ค่าแรง 323 บาท/วัน. 
- ท างานเป็นกะ 08:00-20:00 น./20:00 – 
08.00 น. /OT 4 ชั่วโมง 
- รายวัน 323 บาท รวมโอที รายได้วันละ 565 
บาท รวมรายได้เดือน 14,690 บาท 
- รายเดือน เงินเดือนตามตกลง (ต่อรองได้ตาม
ประสบการณ์และความสามารถ) 
สวัสดิการ 
- ปรับเงินเดือนหลังผ่านโปร   
- ปรับเงินเดือนประจ าปี 
- ชุดยูนิฟอร์ม        - ประกันสังคม 
- งานเลี้ยงประจ าปี    - ค่า OT 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
10 อู่เก่งกับเฮง 

9/9 ถนนตาดแคน ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 
โทร.042-040-114 , 096-879-4914 

-พนักงานช่างซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก   3 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์การพิจารณาพิเศษ 
-เวลาท างาน 08:00-17:00  
-หยุดวันอาทิตย์และหยุดตามปฏิทิน 
 

11 ฤกษ์ฤดีก่อสร้าง   
6/2 ถ.วงค์ค าพา  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 
โทร. 061-949-2359 

-นายช่างโยธา 1 ช/ญ 18-30 ปวช.+ 9,000+ คุณสมบัติ : มีใจรักงานบริการ / ใช้ social , 
internet ได้ด ี/ ขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี่ 
รายได้ : 9,000/เดือน มีเบี้ยขยัน /ยินดีรับ 
เด็กจบใหม่ 

12 บริษัท ศิเทค จ ากัด 
33/52-53  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   
โทร. 086-4785631 / 063-5356155        

-พนักงานธุรการฝ่ายขาย (Admin) 3 ญ 23+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -ใช้คอมพิวเตอร์ MS-office ได้ด ี
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการ
ประสานงาน  
-มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์พิจารณาเป็น
พิเศษ 
-ปรับเงินเดือนประจ าปี โบนัส เงินช่วยเหลือ
ต่างๆ วันหยุดพักร้อน 

13 บมจ.ไมด้า สาขามุกดาหาร 
88/7-8 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 
โทร. 085-5915791 ผจก.สาขา 
โทร. 066-1140256 สาขามุกดาหาร 
 

-พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ 
 
 
 
-ตัวแทนขาย 

2 
 
 
 
5 

ช 
 
 
 

ช/ญ 

25+ 
 
 
 

18+ 

ม.6+ 
 
 
 

ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
 
 
 

ตามตกลง 

-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 
-ตรงต่อเวลา มีใจรักงานบริการ 
-มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็น
พิเศษ 
-ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ (ถ้ามี 
ประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็น
พิเศษ) 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
14  มินิบิ๊กซ ีสาขาพิทักษ์พนมเขต   

 ถ.พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 
 จ.มุกดาหาร 

-ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1 ช/ญ 22-35 ปวส.-ป.ตรี 14,500 -ช่วยงานผู้จัดการตามท่ีรับมอบหมาย 
-ดูแลงานบริการ 
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
-ขอคนมีประสบการณ์ค้าปลีกอย่างน้อย 
1 ปีมีความรับผิดชอบ 

15  บริษัท  อวยชัยแทรกเตอร์ จ ากัด 
 264 หมู่ 14 บ้านสามขาเหนือ ต.ค าป่าหลาย  
 อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
 โทร. 080-4804582 / 061-8968990  

-ผู้ช่วยผู้จัดการ 
 
 
-ฝ่ายขาย 

1 
 
 
2 
 

ญ 
 
 

ญ 

30+ 
 
 

25-35 

ปวส.+ 
 
 

ม.6+ 

ตามตกลง 
 
 

ตามตกลง 

- ช่วยงานผู้จัดการสาขาตามท่ีได้รับ 
  มอบหมาย / ดูแลงานบริการ /           
  ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ /  
- ชอบงาน รักงานบริการ ขับรถยนต์ได้  
 มีใบขับขี่  

16  ร้านอินโดบ้านนา แอนด์ สตูดิโอ   
 37/18  ถ.ด ารงค์มุกดา  ต.มุกดาหาร   
 อ.เมือง  จ.มุกดาหาร โทร. 06-4154-4789  

- พนักงานบัญชี  1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ใช้คอมพิวเตอร์ MS-office ได้ดี  
-มีความรู้งานบัญชีและงานเอกสาร 

17 ร้านศิรนันต์ผ้าไทย (ภายในร้านดูโอเวดดิ้ง) 
80/6  ถนนสมุทรศักดารักษ์  ต าบลมุกดาหาร  
อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร   
โทร. 061-8789245, 064-6624922 

-กราฟฟิกดีไซน์ 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -สามารถใช้ AI ,PS ได้อย่างคล่องแคล่ว 
มีความ creative / จัดท ารูปภาพกราฟ
ฟิคส าหรับโซเชียลมีเดีย เช่น 
Facebook, Instagram  /จัดวาง 
Layout ตัวหนังสือและรูปภาพ ส าหรับ
งานกราฟฟิค / ออกแบบองค์ประกอบ
ศิลป์ให้ตรงตาม Concept ของ Brand 
/ ท างานร่วมกับทีมการตลาดท างานเป็น
ทีมได ้/ สามารถถ่ายรูปได้ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
************************** 

 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง (บาท) เงื่อนไขและสวัสดิการ 
18 โรงแรม เอสซี เรสซิเดนซ์   

ซอยอนุรักษ์ 2 ถ.ด ารงค์มุกดา  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 042-615252 , 042-615254 ,  
085-6189229 

-แม่บ้าน 1 ญ 25-40 ไม่จ ากัด 320 บ/ว -เวลาท างาน 07.30-17.00 น. 
-มีประสบการณ์การท างานแม่บ้าน
โรงแรมอย่างน้อย 1 ปี 
-สามารถรีด ผ้าไหม  ชุดท างาน   
 ชุดสูทได ้
-รักงานบริการ 
 

19 บริษัท มุกดาหาร ฮอนด้าคาร์ จ ากัด    
42-42/1 ถนนชยางกรู ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  โทร. 042-611700 ต่อ 0  
094-4695855 

-ช่างเทคนิค 2 ช 21-35 ปวส.+ ตามตกลง จบสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ขับรถยนต์ได้ 
มีใบอนุญาตขับขี่   

20 ร้านน้ าส้ม (ร้านอาหาร) 
137 หมู่ที่ 9 ถ.ส าราญชายโขง  
ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 085-6471588 

-พนักงานทั่วไป 2 ญ 20+ ไม่จ ากัด 323 บ/วัน -เวลาท างาน 07.00-17.00 น. 
-มีอาหารเลี้ยง 

21 บริษัท มุกดา ว. จ ากัด 
44/9 ถ.ชยางกูร ก.  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร โทร. 042-611399 

-พนักงานขับรถ 
-พนักงานเสมียน  

3 
2 

ช 
ญ 

20+ 
20+ 

ม.3+ 
ปวช.+ 

9,000+ 
9,000+ 

มีใบอนุญาตขับขี่ ท างานจันทร์-เสาร์ 
ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว 

22 
 
 

 

ร้านศรีไพบูลย์ (จ าหน่ายสินค้าการเกษตร) 
12 ถ.ประคองพันธ์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร (ตลาดเทศบาล 1) 
โทร. 063-746 9666 

-พนักงานต าแหน่ง QC 1 ญ 21-35 ปวส.+ 9,000+ ผ่านทดลอง 3 เดือน ปรับเงินเดือน 
12,000 บาท หยุดทุกวันอาทิตย์ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดอืน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง (บาท) เงื่อนไขและสวัสดิการ 
23 บริษัท พงษ์มณีอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จ ากัด 

88 หมู่บ้านเพชรมณี ถ.ตาดแคนพัฒนา  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 081-6612828 

- พนักงานขับรถ 
- พนักงานสต๊อก 

1 
1 

ช 
ช 

25+ 
25+ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
10,000 

มีใบขับขี่ประเภท 3 
สวัสดิการตามกฎหมาย 

24 หจก.มุกดาหาร บี เอ็ม ซี คอนกรีต 
333 หมู่ 6 ต.ค าอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร.042-612650 
 

-พนักงานขับรถพ่วง 
 
-พนักงานขาย (เซลล์) 

1 
 
1 
 

ช 
 

ช/ญ 

25+ 
 

25+ 

ไม่จ ากัด 
 

ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 
พิจารณาพิเศษ มีใบขับข่ีประเภท 3 
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 
พิจารณาพิเศษ มีใบขับข่ีรถยนต์ 

25 คลินิกยาเมืองใหม่ 
48/1 ถนนเมืองใหม่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
โทร. 080-4001089/087-3797352 

-ผู้ช่วยเภสัชกร 1 ญ 20-40 ม.6+ 350 บ/วัน -หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 
-มีโอที ค่าคอมมิชชั่น 
-อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
-มีความซื่อสัตย์ อดทน มีใจรักงาน
บริการ และมีความรับผิดชอบ 
-ต้องการคนที่ต้องการท างานจริงๆ 

26 ร้านศิลป์มุก 
59/5 ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  โทร. 086-2621782 

Line:silmookstudio 

-พนักงานกราฟฟิค 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 

27 โรงแรมวิลล่าทิวา มุกดาหาร 
479 หมู่ 6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  
โทร. 089-1665246 , 085-5382512 

-คนสวนประจ าโรงแรม 1 ช 25-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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