
 
 ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

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

1 บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด 
29/9 ถ.ชยางกูร ก ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 064-3027848 

-รถร่วมบริการส่งพัสดุ 
(1.รถยนต์กระบะ ค่าเช่ารถ
เดือนละ 12,000 บาท  
รถส่วนตัว 
2.รถมอเตอร์ไซค์) 
-เจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงาน 

4 
 
 
 
 
1 
 

ช/ญ 
 
 
 
 

ช/ญ 

20-40 
 
 
 
 

20-40 

ม.6 
 
 
 
 

ปวส. 

9,900 
 
 
 
 

9,900 

เวลาท างาน 
-09.00-18.00 
-พนักงานส่งพัสดุ 
 
 
เวลาท างาน 
-09.00-18.00 

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

-พนักงานขาย 
 
 
-พนักงานเสมียน 

2 
 
 
1 

ช 
 
 

ญ 

20+ 
 
 

20+ 

ม.3+ 
 
 

ปวช.+ 

9,000 
 
 

9,000 

-ท างาน วันจันทร์-วันเสาร์ 
-ขับรถยนต์ 4 ล้อ และ 6 ล้อได้ 
-มีใบอนุญาตขับขี่ 
-สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ word, Excel, 
Point ได้ 

3 บจก.สยามชัย  เซอร์วิส 
50 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 087-0943332 

-พนักงานขาย 4 ช/ญ 21+ ม.3+ ค่าคอมมิชชั่น
รายตัว+ 

ค่าเป้า+เงิน
พิเศษ  

(โบนัสขาย) 

-มีค่าคอมมิชชั่น, 
-โบนัสจากขาย 
-ทดลองงาน 3 เดือน 
-ผ่านทดลองงานได้ค่าจ้าง 
 9,000 /เดือน 

4 ร้านพรรณราย  มุกดาหาร 
888 ม.9 ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
087-8622058 
 

พนักงานคอมพิวเตอร์ (แอดมิ
นออนไลน์) 

1 ญ 22+ ป.ตรี 323/ว -ท างาน วันจันทร์-วันเสาร์ 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 
-ทดลองงาน 3 เดือน 

5 ทรัพย์ประเสริฐ 
บ.เฮ็ดโฮม เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
44/35 ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 095-4142447 
 

-ช่างก่อสร้าง 8 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323+/ว ตามทักษะ และฝีมือ 

6 บริษัท คิงส์ คอนกรีต มุกดาหาร  
333 ม.2 บ้านเหมืองบ่า  
ต.ค าอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
โทร 042-041227 
 

-การเงิน 
-พนักงานขาย 

1 
1 

ญ 
ช/ญ 

25-35 
25-40 

ป.ตรี 
ปวส.+ 

325/ว 
325/ว 

-เวลาท างาน  08.30-17.30 
-ทดลองงาน 3 เดือน 
-ผ่านทดลองงานปรับเงินเดือน 
ขึ้นเป็น 12,000/เดือน 

7 ร้านปวีณา ก่อสร้าง  
272 ม.3 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 089-9223855 
 

-พนักงานขายหน้าร้าน 2 ญ 20+ ม.6+ 323/ว -มีประสบการณ์การท างาน 

8 บริษัท มิตรศิลป์ วิน จ ากัด 
70/4-8 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร 062-2014511 

-ช่างบริการ  
(ประจ า สาขาดอนตาล) 
-แม่บ้าน 
 

1 
 
1 

 

ช 
 

ญ 
 
 

23+ 
 

23+ 
 
 

ปวช.+ 
 

ไม่จ ากัด 
 
 

ตามตกลง 
 
 
 
 

-เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
-หยุดวันอาทิตย์ 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
 

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

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

9 ร้าน ช.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง 
520 หมู่ท่ี 6 บ้านด่านค า   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000        

-พนักงานส่งของ/หล่อเสาปูน   2 ช 18-30 ปี     ไม่จ ากัด 300/ว -เวลาท างาน 07.30-17.00 
-ผ่านทดลองงาน  
ปรับเงินเดือนขึ้น 

10 บริษัท ซิงเกอร์สาขามุกดาหาร 
44/1 ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 087-8768859 

-ผู้จัดการหน่วย 
-ผู้จัดการสาขาย่อย 

3 
3 

ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

ม.6+ 
ม.6+ 

15,000 
15,000 

-ประจ าสาขาใหญ ่
-มีหน้าร้านพิจารณาพิเศษ 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 
-ทดลองงาน 3 เดือน 

11 บ.พรสินก่อสร้าง จ ากัด 
4/49 ถ.มุกดาหาร – ดอนตาล  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 
โทร 042-620849  

-พนักงานขับรถส่งสินค้า 
-พนักงานส่งสินค้า 

2 
3 

ช 
ช 

25+ 
25+ 

ไม่จ ากัด 
ม.6+ 

310+/ว 
310+/ว 

-เบี้ยขยัน และพิเศษต าแหน่ง 
เมื่อท างานครบระยะเวลาท่ี
บริษัทก าหนด 
-หยุดทุกวันอาทิตย์ 

12 RS HEALTH MASSAGE 
2/4 ถ.ชาภูบาล ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 080-9722353 
(ซอยหลังศาลากลาง 
ตรงข้ามสาธารณสุข) 

-พนักงานนวด 5 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 15,000+/ด -เวลาท างาน 10.00-21.00 น. 
-รักงานบริการ 
-บุคลิกดี สะอาด 

13 ร้าน ชญาพัฒน์  นวดแผนไทย 
391/424 ม.10 ถ.ทัพพระยา 
ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
โทร 063-2154427 

-พนักงานนวด 
-พนักงานนวดหน้า 
-ช่างปูกระเบื้อง 
(ท างานท่ีมุกดาหาร) 

10 
5 
2 

 

ญ 
ญ 
ช 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไมจ่ ากัด 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

20,000/ด 
20,000/ด 
ตามตกลง 
 

-ท างานท่ี พัทยา หรือมุกดาหาร 
 
รายวัน หรือ เหมาค่าแรง 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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