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

ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
1 บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม  

(สาขาโลตัสมุกดาหาร) 
35  ถนนชยางกูร ข 
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
โทร 0 4263 1506-15 ต่อ 303 
 

-พนักงานจัดเรียงสินค้า 
 
-ช่าง 

5 
 
2 

ช/ญ 
 
ช 

18+ 
 

18+ 

ม.3+ 
 

ปวช.+ 

323/ว 
 

11,500/ด 

-สามารถท างานเป็นกะได้ 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
-มีใบประกอบวิชาชีพประสบการณ์ท างาน 
พิจารณาพิเศษ 
 

2 J&T Express สาขาค าอาฮวน  
80 ถ. ชยางกูร ต.ค าอาฮวน  
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  
โทร 08 3645 6453  
Line ID ratchaneekorn39 

-พนักงานส่งพัสดุ 5 ช/ญ 18+ ม.3+ 15,000/ด -มีใบขับขี่ 
- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนต่อแรงกดดันได้ ตรงต่อ
เวลา 
(หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
หากอยู่แถว ค าอาฮวน ดงมัน และรู้จัก
เส้นทาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

3 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 
จัดบุธตามตลาดนัด 

4 ร้านอาหารใบหม่อน มุกดาหาร 
14 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มุกดาหาร  
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  
โทร 09 5448 1351 
 

-พนักงานเสิร์ฟ 2 ญ 18-30 ไม่จ ากัด 300/ว -เวลาท างาน 08.00-17.00 
-อาหาร 2 มื้อ (เช้า - เที่ยง) 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

 

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

ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
5 บริษัท โซนาต้าเทรดดิ้ง จ ากัด  

44/9 ถ.ชยางกูร ก ต.มุกดาหาร  
อ.เมืองมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร 49000  
โทร 0 4261 1399  

-พนักงานขับรถหกล้อ 
-พนักงานขับรถตู้ทึบ 
-พนักงานขายสินค้า (เซลล์) 
-พนักงานเก็บเงิน 

2 
2 
1 
2 

ช 
ช 
ช 
ช 

20+ 
20+ 
20+ 
20+ 

ม.3+ 
ม.3+ 
ม.3+ 
ม.3+ 

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

ท างาน วันจันทร์-วันเสาร์  
-ขับรถยนต์ 4 ล้อ และ 6 ล้อได้  
-มีใบอนุญาตขับข่ี 
-สวัสดิการตามกฎหมาย 
 

6 บมจ. สยามแม็คโคร สาขามุกดาหาร 
เลขที่ 4/9  ถนนชยางกรู ก 
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
โทร 08 9942 8955 

-เจ้าหน้าที่การตลาด 1 ช/ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 13,000/ด -จบสาขาการตลาด 
-มีเบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์ มีรถยนต์ 
-ทดลองงาน 4 เดือน 

7 บจก.  อเด็คโก้ พหลโยธิน   
(ประจ าสยามแม็คโคร สาขามุกดาหาร) 
เลขที่  4/9  ถนนชยางกรู ก 
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
โทร 0 4266 1199 ต่อ 104,105 
 

-พนักงานจัดเรียงสินค้า Dry Food 4 ช 20-35 ม.3+ 9,640/ด -ท างานเป็นกะได้  
เวลา 05.30-14.30,14.00-06.00 
หยุด 1 วัน/สัปดาห์ 
-ทดลองงาน 4 เดือน 
 

8 บริษัท พรประเสริฐโมโต้ลิส จ ากัด  
(ส านักงานใหญ่) 
42/5 ถ.ชยางกรู ข 
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
โทร 0 4261 5166 ต่อ 302 
 

-พนักงานการตลาด 1 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี ตามโครงสร้าง
บริษัท 

-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
-มีทักษะการติดต่อสื่อสารดิจิทัล 
-มีทักษะทางด้าน Graphic ตกแต่งภาพ
พิจารณาเป็นพิเศษ 
 

 

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

ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
9 โรงแรมอุดมทรัพย์  

29 หมู่ที่ 8 ถ.ด ารงค์มุกดา  
(ด้านหลังตลาดเทศบาล 2)  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
โทร. 09 5494 7215 
 

-แม่บ้าน 2 ญ 18+ ไม่จ ากัด 323 -เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-ลักษณะงาน ท าความสะอาดห้องพัก  
กวาดถู ซักผ้า 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
 

10 
 
 

 

บริษัท  ค็อกพิท สหกิจ จ ากัด 
เลขที่  62/1  ถนนชยางกรู ข 
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
โทร 09 3025 4999 
 

-ช่างช่วงล่าง 
-ช่างเครื่องยนต์ 
-ช่างแอร์รถยนต์ 

1 
1 
1 

ช 
ช 
ช 

25+ 
25+ 
25+ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
 

-มีประสบการณ์การท างาน 
-ขยัน อดทน รักงานบริการ 

11 บจก..ศิริมหาชัย  มุกดาหาร  
(โฮมวัน มุกดาหาร) 
88/11  ถนนชยางกรู ข 
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
โทร 09 1019 0171 
 
 
 

-ผู้จัดการฝ่าย (คลังสินค้า) 
-เจ้าหน้าที่ออกแบบ 3D 
 
 
 
-พนักงาน PC / พนักงาน ขาย 
-พนักงานคลังสินค้า 
-พนักงานขับรถจัดส่ง 
-พนักงานติดรถ 
-ช่างซ่อมบ ารุง (ช่างยนต์) 
 

1 
1 
 
 
 
3 
1 
1 
1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

 
 
 

ช/ญ 
ช 
ช 
ช 
ช 

30-45 
25+ 

 
 
 

21+ 
20+ 
20+ 
20+ 
20+ 

ปวส.+ 
ป.ตรี 

 
 
 

ม.3+ 
ม.3+ 
ม3+ 
ม.3+ 
ม.3+ 

12,000+/ด 
ตาม

โครงสร้าง 
 
 

9,690/ด 
9,690/ด 
9,690/ด 
9,690/ด 
9,690/ด 

-มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานคลังสินค้า
จัดส่งพิจารณาพิเศษ 
-ใช้โปรแกรมออกแบบ 3D ได ้
-มีประสบการออกแบบห้องน้ าห้องครัว
พิจารณาพิเศษ 
-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
-ร่างกายแข็งแรง ยกของหนักได้ 
 

 
ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

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

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
12 บริษัท นับหนึ่ง บิซิเนส จ ากัด  

(ร้านโอชิเน มุกดาหาร) 
เลขที่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง 
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
โทร 06 4376 000 
 

-แคชเชียร์ 
 
-บริการลูกค้า/เสิร์ฟ 

1 
 
1 

ช/ญ 
 

ช/ญ 

21-35 
 

21-35 

ม.3+ 
 

ม.3+ 

9,150-
10,000/ด 
9,150-

10,000/ด 

-ฉีดวัคซีน โควิด -19  จ านวน 2 เข็มข้ึนไป 
-ค่าทิปรายวัน 
-อาหารฟรี 2 มื้อ 

13 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 -สวัสดิการตามกฎหมาย 

14 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โรบินสันมุกดาหาร 
99/11  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน          
สาขามุกดาหาร  ชั้น 2  
ถ.ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร 
จ.มุกดาหาร 
โทร 0 4267 2459 
 

-เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 
 

1 ช 20+ ม.6+ ตาม
โครงสร้าง 

- ผ่านเกณฑ์ทหาร หรือ ใบผ่านการเรียน รด. 
- ฉีดวัคซีนแล้ว 2เข็ม (หรือมีคิวฉีดเข็มแรก
แล้ว ) 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
 

15 ร้านแซบริมโขง 
186 ถ ส าราญชายโขงเหนือ อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 097-051-7988 

-แคชเชียร์ 1 ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง -มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์  
และใช้โทรศัพท์ได้ดี 
-บุคลิกดี สุภาพ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน  
อ่อนน้อม  

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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