
ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

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

1 บริษัท โชติรส เอ็นดีพี จ ากัด 
89  ถ.ชยางกูร  ก   ต.ค าอาฮวน    
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   49000   
โทร.  062-7092499 
   

-พนักงานส่งของ 1 ช 22-45  ม.3 + 380 บ/วัน เวลาท างาน 8.00-18.00 น.  
วันจันทร-์เสาร์   มีค่าคอมมิชชั่น 
มีที่พัก   

2 ร้านเจ๊าะแจ๊ะป้ายสวย 
206  ถนนวิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร. 042-611894   

-พนักงานบัญชี 
-พนักงานกราฟฟิค 

1 
2 

ช/ญ 
ช/ญ 

20 + 
20 + 

ปวช. + 
ปวส. + 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

3 ร้านแสงดาวเฟอร์นิเจอร์ 
99/4  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   49000 
โทร.  042-612671    

-พนักงานขับรถส่งของ 2 ช 18 + ม.3 + 323 บ/วัน -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์   
-วันหยุด 1 วัน/สัปดาห์ (เลอืกวันได้)  
-มีเบ้ียขยัน 
-เวลาท างาน 8.00-17.00 น. 

4 หจก. มุกดาหาร บีเอ็มซี คอนกรีต 
99/4  ถนนชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
โทร. 042-612650 

-พนักงานธุรการ   
-พนักงานตรวจสอบคุณภาพ   
 QC 

2 
1 

ญ 
ช 

20 + 
20 + 

ปวช. + 
ปวส. + 

9,000 บ/ด 
12,000 บ/ด 

-เวลาท างาน  08.00-17.00 น. 

5 บริษัท ทาโกะฟู้ดส์ แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง 
จ ากัด (ผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยขนมขบเค้ียว) 
8 หมู่ท่ี 6  ต.ดงเย็น  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 
โทร. 092-8098913 

-พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 2 ช/ญ 20 + ไม่จ ากัด 400 บ/วัน - มีค่าคอมมิชชั่น 
- เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ 
- ท างานวันท่ี 1-25 ของทุกเดือน 
 

6 บริษัท มุกดาหาร พลาสติก จ ากัด 
108 หมู่ท่ี 10 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  49000 
โทร. 042620730 
 

–พนักงานฝ่ายผลิต 
 
 
-แม่บ้าน 

6 
 
 
1 

ช (3) 
ญ (3) 

 
ญ 

 

25-38  
 
 

25-38  

ไม่จ ากัด 
 
 

ไม่จ ากัด 

323 บ/วัน 
 
 

323 บ/วัน 

-เวลาท างาน  07.30 - 19.30 น. 
 
 
-เวลาท างาน  08.00 - 17.00 น. 

7 บริษัท เฟมัส กรุ๊ป จ ากัด  
(โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล) 
78  ถ.สองนางสถิตย์  ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000    

-พนักงานล้างจาน 
-ช่างซ่อมบ ารุง 

2 
2 

ญ 
ช 

25-35  
22-35  

ม.3 + 
ปวช. + 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

อาหารกลางวันฟรี 

8 หจก.ท่าทรายดาวเลิงนกทา 
99/3  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล 
ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
49000  โทร. 081-6304490 

-คนงานท่ัวไป 1 ช 18-25  ม.6 + 323 บ/วัน เวลาท างาน  08.00-17.00 น. 
สวัสดิการตามกฎหมาย 

9 บริษัท ศิเทค จ ากัด  
(ในเครือ ฟอร์มูล่า กรุ๊ป)  
-จ าหน่ายอะไหล่ แอร์ รถยนต์ - 
33/52-53  ถ.ชยางกูร ข  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000  โทร. 063-5356155    

-พนักงานสโตร์-ส่งของ    1 ช 18-35  ม.3 + 323 บ/วัน ทดลองงาน 120 วัน 
เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
หยุด 1 วัน/สัปดาห์ (สลับหยุด) 
มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์  
มีประสบการณ์และมีความรู้
เกี่ยวกับยี่ห้อรถยนต์จะพิจารณา
พิเศษ 

10 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปตท. ลานทอง
นิคมค าสร้อย   
222 หมู่ 12  ต.นิคมค าสร้อย   
อ. นิคมค าสร้อย จ. มุกดาหาร  49130 
   

-พนักงานเติมน้ ามัน 
-พนักงานประจ า 7-11 

2 
3 

ช/ญ 
ช/ญ 

18 + 
18 + 

ม.3 + 
ม.6 + 

323 บ/วัน 
323 บ/วัน 

-สามารถท างานเข้ากะได้ 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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11 หจก.ยางนิยมยานยนต์   
68/8 ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000   
โทร. 042-611189 

-ช่างแอร์รถยนต์ 
-ช่างติดฟิล์มรถยนต์ 
-ช่างช่วงล่าง 

1 
1 
1 

ช 
ช 
ช 

28 + 
28 + 
30 + 

ปวช. + 
ปวช. + 
ปวช. + 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีประสบการณ์ท างาน 

12 ร้านอาหารครัวชาววัง       
74  ถ.ส าราญชายโขงเหนือ 
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000  โทร 095-8465878     

-ผู้ช่วยกุ๊ก 
 

2 
 

ช/ญ 
 

25 + 
 

ไม่จ ากัด 
 

323 บ/วัน 
 

-เวลาท างาน 10.00-20.00 
-ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 

13 บริษัท เพิ่มพูน 888  
48/6  ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร.062-2424225 

-พนักงานขายเน็ตบ้าน AIS  
ไฟเบอร์ออฟติก 

3 ช/ญ 18-30  ม.3 + 350 บ/วัน -เวลาท างาน 9.00-18.00 น. 
-ลงพื้นท่ีขายอินเตอร์เน็ตบ้าน 
รับสมัคร และลงทะเบียนใช้งาน
อินเตอร์   
-ขยัน  อดทน  ซ่ือสัตย์  มีวินัย มี
ทักษะการสื่อสาร 

14 นาเวียงแก ริเวอร์วิว รีสอร์ต 
183 หมู่ท่ี 3  บ้านนาเวียงแก   
ต.นาสีนวน  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000  โทร.  089-7100625 
081-7685935 

-แม่บ้าน 
-ช่างท่ัวไป 
 

1 
1 

ญ 
ช 

20-40  
20-40  

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

15 หจก.เพาเวอร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง 
เซอร์วิส 
88 ซ.สามัคคี 3  ถ.วงค์ค าพา   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000  โทร 094-5389819 

-ช่างไฟฟ้า 
-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
-พนักงานท่ัวไป 

2 
4 
2 

ช 
ช 
ช 

18 + 
18 + 
35 + 

ม.3+ 
ม.3+ 
ม.3+ 

350/ว 
320/ว 
320/ว 

-เวลาท างาน 08.00-17.00 

16 หจก.เพาเวอร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง 
เซอร์วิส         
88 ซ.สามัคคี 3  ถ.วงค์ค าพา   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000  โทร 094-5389819 

-ช่างไฟฟ้า 
-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
-วิศวกรไฟฟ้า 

3 
3 
1 

ช 
ช 
ช 

25 + 
25 + 
25 + 

ม.3+ 
ม.3+ 

ป.ตรี + 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-เวลาท างาน 08.00-17.00 
-เดินทางไปท างานต่างจังหวัดได้ 

17 บริษัท มิตรศิลป์ วิน จ ากัด    
70/4-7 ถนนวิวิธสุรการ   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000  โทร 062-2014511 

-พนักงานคอมพิวเตอร์ (IT) 1 ป.ตรี 25 + ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขา วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
หรือสาขาที่เกีย่วข้อง 
-มีประสบการณ์งานด้าน 
IT/Computer Network 
-มีความรู้ด้านการติดตั้งและ 
ใช้งานโปรแกรมต่างๆ 
-สามารถขับรถยนต์ได้ 

18 บริษัท ธนาพรพรรณการาจ จ ากัด  
(อู่พงศธร) 
69/19  ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-615403,085-8546983  

-ช่างยนต์ ,ช่วงล่าง 2 ช 20 + ไม่จ ากัด 323/ว -สวัสดิการตามกฎหมาย 

19 ร้านอาหารนัดพบริมโขง 
91 ถ.ส าราญชายโขงใต้   
ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000  โทร.  061-9292459 

-พนักงานครัว/ผู้ช่วย 
-พนักงานเสริฟ 
-กุ๊ก 
-พนักงานบัญชี 

3 
8 
1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

20 + 
18 + 
18-45  
18-45  

ม.6-ป.ตรี 
ม.6-ป.ตรี 
ม.6-ป.ตรี 
ม.6-ป.ตรี 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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20 บริษัท 23 นินจาเซอร์วิส จ ากัด 
445 ม.3 ถ.มุกดาหาร – ค าชะอี 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 094-2978795 

-สถาปนิก 
-พนักงานบัญชี 

1 
1 

ญ 
ญ 

20-25 
20-25 

ป.ตรี 
ปวส.,ป.ตรี 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

เวลาท างาน 08.00-17.00 

21 ร้านดูโอ เวดด้ิง สตูดิโอ 
80/6  ถ.สมุทรศักดารักษ์   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000 
โทร 092-9392916 

-พนักงานไลฟ์สด 1 ช/ญ 20+ ม.6-ปวส. 9,000+ -เวลาท างาน 
วันจันทร์ – วันเสาร์ 
เวลา 09.00-19.00 

22 ร้านเสงี่ยม 2 
22 ซอยจางวาง  ถ.สมุทรศักดารักษ์ 
ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000  โทร.  061-8647007 

-คนงานท่ัวไป 3 ช/ญ 20 + ม.6 323 บ/วัน -สวัสดิการตามกฎหมาย 

23 บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนา ขนส่ง จก. 
92  ถ.วิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร.  099-1863158 / 
       042-612730 

-พนักงานขับรถ 6 ล้อ  
(ประจ าสาขา) ส่งสินค้าอุปโภค 
บริโภค 

1 ช 25 + ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบขับขี่ ท.2,ท.3,ท.4 
ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม 

24 บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จ ากัด 
(โรงแรม HOP INN มุกดาหาร) 
18  ถ.ชยางกูร  ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000     
โทร. 092-2587318 
 

-แม่บ้าน  
 

1 ญ 25-35 ม.6+ 9,600 -เวลาท างาน 10.00-15.00. น  
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ  
-มีค่าอาหาร 1,200  เดือน 
-มีเงินพิเศษ incentive  
-หยุด6วัน/เดือน 
(ไม่รวมวันหยุดพิเศษ) 
 

25 บมจ.ไมด้า  แอสเซ็ท 
(จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า)    
88/7-8  ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร .
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000    
โทร. 093-9354695 

-พนักงานติดตามหน้ีสิน 
-พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ 
-พนักงานตัวแทนขาย 
-ช่างบริการ  (ไปประจ าสาขา   
  อื่นๆ ได้) 
 

3 
3 
5 
1 

ช 
ช 

ช/ญ 
1 

21+ 
21+ 
18+ 
21+ 

ม.6-ปวส. 
ม.6-ปวส. 
ไม่จ ากัด 
ปวส. 

15,000 
17,000 
10,000 

ตามตกลง 
 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-424253907645151/inbox?cquick=jsc_c_1qr&cquick_token=AQ4AEoR5ip56GEGCFUc&ctarget=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com&mailbox_id=424253907645151&selected_item_id=100002508214427

