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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

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

1 บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จ ากัด 
กิจการ  ผลิตยางพาราอัดแท่ง 
ที่ตั้ง 319 หมู่ 16 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  โทร. 093-5308222 

-พนักงานฝ่ายผลิต 20 ชาย 18-40  ป.6+ 338บ/ว 
(35 บ.โบนัส
รายวัน ผ่าน
ทดลองงาน) 

-ท างานเป็นกะได้ (07.00-16.00 / 15.00-
23.00 / 22.00-07.00 น.) 
ลักษณะงาน 
-ผ่าเศษยางเพ่ือเติมให้ชั่ง-อัด ในกรณีที่
พนักงานชั่ง-อัด พัก 
-ยกยางลงพาเหรดกรณียางไม่ได้มาตรฐาน 
-ยกยางบนเครื่องและผ่ายางเพ่ือหาเศษ
โลหะ 
-เข้าแทนต าแหน่งหอโรย Cutte, ชั่ง-อัด 

2 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  
โรบินสัน มุกดาหาร  ถ.ชยางกูร   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 042-672459 , 097-9479990 
 

-พนักงานบริการ  
-แม่บ้าน 

2 
1 

ช 
ญ 

18+ 
18+ 

ม.6+ 
ป.6+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม  
-มีความอดทน ทนแรงกดดันได้ 
-สามารถท างานเป็นกะได้ 
-รักในการบริการ   
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

3 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด 
กิจการ ผลิตยางพารา 
ที่ตั้ง 188 หมู ่10 ต.บางทราย ใหญ่ อ เมือง 
จ.มุกดาหาร 
โทร. 042-620954 
 

-พนักงานขับรถเครื่องกลหนัก 
-พนักงานทดสอบวัตถุดิบ 

1 
1 

ช 
ช 

18+ 
18+ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

 

-บ้านพักรายวันฟรี /-ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีฟรี / -ชุดยูนิฟอร์มฟรี /-เบี้ยขยัน
และประสิทธิภาพงาน / -สวัสดิการ
ของขวัญวันเกิด /-เงินแสดงความยินดี
กรณีคลอดบุตร /-เงนิช่วยเหลอืกรณี
เสียชีวิต รวมไปถึงบิดา มารดา และบุตร 

4 โรงแรมฮ็อปอินน์มุกดาหาร 
18 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร   
โทร. 092-2587318 

-พนักงานแม่บ้าน (พนักงานซักรีด) 1 ญ 20-40 ม.6+ 
(ม.3 ต้อง
มีใบผ่าน

งาน) 

400 บ/ว - ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ขึ้นไป / 
ผ่านโปร 2 เดือน / เงินเดือน 10,140 +
ค่าอาหาร 1,200+ เงินพิเศษ incentive 
หยุด 6 วัน/เดือน ไม่รวมวันหยุดพิเศษ 
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

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

5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
สาขามุกดาหาร        
ที่ตั้ง 35/8 ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 088-5485225 

-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างานฯ (จป.วิชาชีพ) 

1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

6 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิลเทม จ ากัด 
(เทสโก้ โลตัส สาขามุกดาหาร) 
35 ถนนชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 

-พนักงานแผนกอาหารสด 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 10,000บ/ด -สามารถท างานเป็นกะได ้
-มีใจรักงานบริการ ชอบพบปะผู้คน 
-มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเปน็พิเศษ 

7 ร้านสมบูรณ์อีเลคทริค 
กิจการ ขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ที่ตั้ง 29/9 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  โทร. 089-8148058 

-เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์ 1 ญ 25-35 ปวช.+ 10,000 บ/ด -สามารถใช้ เฟสบุ๊ค เพจ,Fb inbox,Line, 
Photoshop , กราฟฟิค 
-มีทักษะด้านการขาย,การตลาด,ออนไลน์ 
-ชอบในงานขาย,สื่อสารให้ลูกค้าม่ันใจได้,
พูดเพราะ 
-สามารถตอบลูกค้าได้ตลอดวัน และนอก
เวลางาน 
-มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน มองโลก
ในแง่ดี 
-สวัสดิการ ประกันสังคม 
-เวลาท างาน 8.00-17.00น. 
-พร้อมเริ่มงานทันที 

8 โรงเรียนมุกดาหาร มอนเทสซอรี 
39 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 093-142-9000 
 

-แม่ครัว/พ่อครัว 1 ช/ญ 25-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง -รักในการท าอาหาร /ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
/มีประสบการณ์ท าอาหารในครัวจะรับ
พิจารณาพิเศษ/ขับข่ีรถจักรยานยนต์ได้/ 
- 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

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

9 หจก.กรเดช มุกดาหาร 
109 หมู่ 8 ต.บางทรายใหญ่ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 042-674208 

-พนักงานขาย มีใบขับข่ี ท.2 
  เป็นคนขับรถ 
 

4 
 
 

ชาย 
 
 

20+ 
 
 

ป.6+ 
 
 

370 บ/ว 
 
 

-ท างาน04.00-14.00น. มี %ขาย 
  +สวัสดิการ (วันหยุดประจ าปี วันเกิด) 
 
 

10 โรงแรม บีทู มุกดาหาร บูทีค แอนด์ บัดเจ็ต 
โฮเทล เลขที่ 24/4 ถ. ด ารงค์มุกดา  
ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  
 

- พนักงานต้อนรับส่วนหน้า  
Guest Service Agent   

1 ช/ญ 20-35 ปวส.+ 10,140 บ/ด - มีใจรักงานบริการ รักความสะอาด ขยัน 
อดทน 
- ท างานเป็นกะ ได้ มีทัศนคติ ที่ดี พร้อมที่
จะเรียนรู้งานและประสบการณ์ใหม่ๆ 
สวัสดิการ 
- ประกันสังคม 
- วันหยุดประจ าสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1วัน 
- วันหยุดพักร้อน 6วัน เมือท างานครบ 1ปี 

11 ศูนย์คุมองมุกดาหาร ข้างโรงเรียนมุกดาลัย 
5 ถ.แก้วกินรี ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 
โทร. 086-6318987 

-ครูภาษาไทย 
-ครูคณิตศาสตร์ 
-ครูภาษาอังกฤษ 

1 
1 
1 

ญ 
ญ 
ญ 

 
ไม่เกิน 
30 ปี 

ป.ตรี 
ป.ตรี 
ป.ตรี 

ตามค่าแรง
กฎหมาย 

ป.ตรีสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
รักเด็ก มีความรับผิดชอบ ใผ่รู้ 
มีประสบการณ์สอนพิจารณาเป็นพิเศษ 
มีประกันสังคม 

12 บริษัท ประเสริฐผลพัฒนารุ่งเรือง มอเตอร์ 
(กิจการ ซื้อ-ขายรถยนต์มือสอง) 
88/33 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร 

-พนักงานฝ่ายขาย 
 
 
 
-ผู้ช่วยผู้จัดการ 

2 
 
 
 
1 

ช/ญ 
 
 
 

ช/ญ 

21-40 
 
 
 

21-35 

ม.3-
ปวส 

 
 

ม.6- 
ปวส.. 

9,000-
12,000 บ/ด 
 
 
12,000 บ/ด 

-เวลาท างาน  08.00-17.00 น. 
-มีค่าคอมมิชชั่น และค่าส่งเสริมการขาย 
-ขับรถยนต์ได้ 
-เล่น Social Media ได้ 
-เวลาท างาน  08.00-17.00 น. 
-ใช้งานโปรแกรม MS excel ได้ดี 
-ท างานล่วงเวลาได้ 
- มีค่าคอมมิชชั่น 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

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

13 บริษัทโชติรส เอ็น ดี พี จ ากัด 
(กิจการขายส่งผลิตภัณฑ์นม ชา กาแฟ และ
โกโก้ขายส่งอาหารอื่น ๆ) 
โทร. 096-8342660  
 

-พนักงานขายสินค้าเนสเล่ ประจ า  
จ.มุกดาหาร 

2 ช/ญ 20+ ม..6+ ตามตกลง -มีความขยัน ตรงต่อเวลา อดทนและ
ซื่อสัตย์ 
-มีภูมิล าเนาหรือแหล่งที่พักในจังหวัด
มุกดาหาร   
- รายได้ดี มีค่าคอมมิชชั่น 
- มีประสบการณ์งานขาย จะพิจารณา
เป็นพิเศษ 

14 บริษัท สามน้ าวิศวกรรม จ ากัด 
(ผลิตและจ าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ) 
344 หมู่ที่ 6 ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร โทร. 042633299  

-เซลล์ขายคอนกรีต 1 ช 22+ ม.6+ ตามกตกลง - มนุษยสัมพันธ์ดี/ท างานเป็นทีม/ขับรถ
ได้ /มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน/ 
มีความรู้เรื่องคอนกรีตผสมเสร็จ 
- ช่วงทดลองงาน 1 เดือน ได้รับเป็น
เงินเดือน ผ่านการทดลองงานมีเบี้ยเลี้ยง
ให้วันละ 100 บาท 
- ถ้ามีรถเอง ให้ค่ารถ และค่าน้ ามัน 
- ค่าคอมมิชชั่น 

15 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 
E-Mail hr@mukinter.com 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 042-611222 
ต่อ 161 โทรศัพท์มือถือ 091-8654012 

-นักเทคนิคการแพทย์ 
-เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุงเครื่องมือแพทย์ 
-พยาบาลวิชาชีพ (ผู้ป่วยใน) 
-ผู้ช่วยพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 
-เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 
-เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักโภชนาการ 
-แม่บ้าน 
 

1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 

ช/ญ 
ช 
ญ 
ญ 
ช 
ญ 
ญ 

22-35 
22-35 
22-35 
22-35 
22-35 
22-35 
22-35 

ป.ตรี 
ป.ตรี 
ป.ตรี 

PN, NA 
ปวช.+ 
ม.3+ 
ม.3+ 

ตามโครงสรา้ง 
ตามโครงสรา้ง 
ตามโครงสรา้ง 
ตามโครงสรา้ง 
ตามโครงสรา้ง 
ตามโครงสรา้ง 
ตามโครงสรา้ง 

มีประสบการณ์ท างาน  
 
 
 
 

 

mailto:hr@mukinter.com
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

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

16 บริษัท ไดนาสตี้เซรามิคจ ากัด ( มหาชน ) 
สาขามุกดาหาร 
14/9 ถ.ชยางกูร ก ต.มุกดาหาร อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
โทร 081 -9741164 

- พนักงานขาย 1 ช 22-30 ไม่จ ากัด ตามตกลง - บุคลิกภาพดี ร่าเริง แจ่มใส พูดเก่ง 
- อดทน ขยัน มีความคิดสร้างสรรค์         
รักงานบริการ 
- ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย 
- ประกันชีวิตฟรี / ประกันสังคม 
- ที่พักฟรี น้ าไฟฟรี  
- วันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน 
 

17 ไร่ภาสทองฟาร์ม  
ต.ค าอาฮวน  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร    
โทร.  087-8575103 
 

- พนักงานทั่วไป 
  

30 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 9,000บ/ด - มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 
มีความรับผิดชอบ  มีบุคลิกภาพดี 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
- จัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบ 
- แคชเชียร์ 
- น าเสนอขาย ดูแล และบริการลูกค้า 
- รับผิดชอบของตามหน้าที่ต าแหน่ง  
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

18 
 

หา้งสรรพสินค้าโฮมวัน  
88/11 ถ.ชยางกรู ข   ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   
โทร. 091-0190171 

-ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า 
-พนักงานขาย 
-พนักงานคลังสินค้า 
-แคชเชียร์ 
-ประชาสัมพันธ์ 
 

1 
3 
2 
1 
1 

ช/ญ 
ช 
ช 
ญ 

ช/ญ 

25+ 
21+ 
20+ 
21+ 
21+ 

ปวส.+ 
ม.6+ 
ม.3+ 
ปวช.+ 
ปวช.+ 

ตามโครงสร้าง 

ตามโครงสร้าง 

ตามโครงสร้าง 

ตามโครงสร้าง 

ตามโครงสร้าง 

 

สวัสดิการตามกฎหมาย 
มีประสบการณ์ท างานพิจารณาพิเศษ 
สามารถท างานเข้ากะได้ 

 


