
 ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

1 หจก.มุกดาหารรุ่งเรืองก่อสร้าง 
(รับเหมาก่อสร้าง) 
57 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
097-3154132 

-คนงานท่ัวไป 
 

 

2 ช 30+ ไม่จํากัด 320 จันทร์-เสาร์ 
08.00-17.00 

2 ศึกษาภัณฑ์ มุกดาหาร 
(จําหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน)        
44/1  ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000   
 โทร 042-614115     

-พนักงานขาย 1 ญ 20-35 ไม่จํากัด 7,500+ -สวัสดิการตามกฎหมาย 

3 ร้านไพศาล อิเล็กโทรนิคส์ มุกดาหาร 
33/3 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000    
โทร 080-7466650           

-ช่างประกอบตู้ลําโพง 2 ช 20+ ม.3+ 318+ -สวัสดิการตามกฎหมาย 
-มีประสบการณ์ด้านเครื่องเสียง 
-หรือมีประสบการณ์งานเชื่อม 
งานช่างไม้,ประกอบตู้ลําโพง 

4 
 
 

บ.ซี บี เอสคอมมูนิชั่น จํากัด 
91 ถ.สมุทธศักดารักษ์ ต.ศรีบุญเรือง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานขาย 1 ช 20-30 ม.6-ปวส. 9000 -สวัสดิการตามกฎหมาย 

5 หจก.เอส.พีคอนกรีตมุกดาหาร 
471 ม.3 ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร.082-1167577 

-พนักงานท่ัวไป 
-พนักงานขับรถ 
-พนักงานแบกหาม 

1 
1 
2 

ญ 
ช 
ช 

25-35 
30+ 

25-35 

ปวส.+ 
ม.3+ 

ไม่จํากัด 

318/ว 
318/ว 
318/ว 

-มีประสบการณ์การทํางาน 

6 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรค
เกอร์ จํากัด  
 92/3 ถ.มุก – ดอนตาล 
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
085-4873524            

-ธุรการ 
-ขาย 

5 
5 

ช/ญ 
ช/ญ 

20-30 
20-35 

ปวช.-ป.ตรี 
ปวช.-ป.ตรี 

9,500+ 
9,500-1100 

-ค่าคอมมิชชั่น 
-ทํางานต่างจังหวัดได้ 
-ทํางานท่ี กทม.หรือ มุกดาหาร 
-ช่วงอบรม มีท่ีพักฟรี 
-ค่าเดินทาง 

7 ร้านศักดาอะไหล่ยนต์ 
14/5  ถ.ชยางกรู ก ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  
(ปากซอยร้านนรินทร์ฟิชช่ิงปาร์ค)     
49000  โทร 042-630529-30             

-เสมียน 
-พนักงานขาย 

1 
1 

ช 
ช 

20+ 
20+ 

ปวช.+ 
ปวช.+ 

318-400 
318-400 

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
-มีประสบการณ์ 
-ขับรถยนต์ได้ ,ใบขับขี่ 
-ทํางานจันทร์-เสาร์ 
 

8 บ.ทรัพย์ธาราก่อสร้าง 
147 ถ.สําราญชายโขงเหนือ  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000  (รับเหมาก่อสร้าง) 
โทร 042-639078 

-การเงินการบัญชี 1 
 

ญ 
 

25+ 
 

ป.ตรี 
 

ตามตกลง 
 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-ประสบการณ์ 
 

9 บ.สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
4/9 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
042-661199 ต่อ 104  

-พนักงานจัดเรียงสินค้า 
 
-พนักงานบริการลูกค้า 

1 
 
1 

ช 
 

ช/ญ 

18-45 
 

20-30 

ม.3+. 
 

ปวส.-ป.ตรี 

318/ว 
 

9,840 

หยุด 1 วัน/สัปดาห์ 
สามารถทํางานเป็นกะได้ 
รักงานบริการ,ดูแลลูกค้า 

10 มุกดา เดล่ี  มิลค์ 
102  ถ.พิทักษ์พนมเขต  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000 
(จําหน่ายนมเมจิ) 
 

--พนักงานขาย 5 ช/ญ 18+ ไม่จํากัด 318บ/ว -ขับจักรยานยนต์พ่วง จําหน่วย 
       นมเมจิ ตามแหล่งชุมชน ตลาด 

11 หจก.เอส.เอ็ม.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 
49/13 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 

-ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน 2 ช 22-35 ปวช.+ 9,500บ/ด -มีค่าคอมมิชชั่น 
 -พนักงานขาย 3 ช/ญ 22-30 ปวส.+ 9,500บ/ด -มีค่าคอมมิชชั่น 

 ประจําสาขาคําชะอี /นิคมฯ 
ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ)ชั้น 1โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

12 บ.มุกดาหาร มอนเตสซอรี่ จํากัด 
(โรงเรียน) 
39 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
081-3727393 ,0931429000 

-ครูปฐมวัย 
 
-ครูปฐมศึกษา 

1 
 
1 

 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 
 

21+ 
 

21+ 

ป.ตรี 
ปฐมวัย 

ปฐมศึกษา 
-อังกฤษ 
-ไทย 

12,000-15,000 
 

12,000-15,000 
 

-มีประสบการณ์การเป็นผู้อํานวยการ
หรือประสบการณ์ด้านการบริหาร 
-มีใบประกอบวิชาชีพครู 
-มีประสบการณ์สอน 
-มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 

13 ร้านเภสัชกรกรรณิการ์ 
55/9 ถ.สองนางสถิต  ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร 081-8712134 

-พนักงานขายหน้าร้าน 
 
 
พนักงานทําความสะอาด 

1 
 
 
1 

ญ 
 
 

ญ 

20-40 
 
 

20-40 
 

ม.3+ 
 
 

ม.3+ 

   318/วัน 
 
 

318/วัน 

-ขยันรักงานบริการ 
-ซ่ือสัตย์อดทน,ตรงต่อเวลา 
ทํางาน 09.00 – 19.00 น. 
- ไป – กลับเวลาทํางาน 08-00 -
18.00น. 

14 ไท แอสเซ็ท สาขามุกดาหาร 
30/6 ซ.ตาดแคน ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 093-5173947/090-8615179 

-พนักงานธุรการ 
-พนักงานตรวจสอบ
สินเชื่อ 
-พนักงานเก็บเงิน 

2 
2 
2 

ช 
ช 
ช 

20+ 
22+ 
22+ 

ปวช. 
ม.6+ 
ม.6+ 

10,000 
14,000 
10,000 

-08.00-17.00 
-มีเบ้ียเลี้ยง วันอาทิตย์ 200/ว 
-เก็บเงินค่างวดลูกค้า 
-ออกพื้นท่ี 
-ตรวจสอบเครดิตลูกค้า 

15 บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
40 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 096-1942362  0925514591 

-เจ้าหน้าท่ีดูแลพื้นท่ีขาย 
(Area Owner) 
 

10 
 

 

ช/ญ 
 
 

23-35 
 
 

ม.6-ป.ตรี 
 
 

13,000ขึ้นไป 
 
 

-ค่าคอมมิชชั่น 
-เป็นงานออกนอกสถานท่ี 
-ค่าช่วยเหลือค่าเดินทาง 
-รายได้รวมประมาณ 20,000 บ. 

16 บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์ จํากัด 
43  ถ.ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 0-4261-5333 

-หัวหน้าจัดส่ง 
 
 
 
 
 
-ช่างยนต์ 

2 
 
 
 
 
 
2 

ช/ญ 
 
 
 
 
 
ช 

28-35 
 
 
 
 
 

21-29 

ป.ตรี 
 
 
 
 
 

ม.3-ป.ตรี 

12,000+ 
 
 
 
 
 

    320/ว 

-ผ่านทดลองงาน ปรับ 15,000 
-ค่าคอมฯ 
-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-ภูมิลําเนาคนมุกดาหาร 
-ประสบการณ์ความรู้ในการขาย
รถจักรยานยนต์ 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 

17 บริษัท พรีเมียร์ควอลิต้ีสตาร์ช จํากัด    
เลขท่ี 185 ม.14 ต.คําป่าหลาย  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
สมัครด้วยตนเอง 
หรือส่งประวัติทางเมลล์ 
Hr_pqs@pqstarch.com 
042-643818-9 

- โปรแกรมเมอร์ 
- นิติกร 
- เจ้าหน้าท่ีเขียนแบบ 
- ช่างเทคนิคบอยเลอร์ 
- ช่างเทคนิคไฟฟ้า 

1 
1 
1 
1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

 

25-35 
25-35 
25-30 
25-30 
25-30 

ป.ตรี 
ป.ตรี 
ปวส. 
ปวส.+ 
ปวส.+ 

20,000+ 
15,000+ 
12,000+ 
12,000+ 
12,000+ 

 

-ประสบการณ์ 2 ปี + 
-ประสบการณ์ 1 ปี + 
-ประสบการณ์ 1 ปี+ 
-ประสบการณ์ 1 ปี+ 
-ประสบการณ์ 1 ปี+ 

18 บ.เอ็นเทคโพลิเมอร์ จํากัด  (ยางพารา) 
319 ม.16 คําป่าหลาย อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร49000 
042-643121/0845150328 

-เจ้าหน้าท่ีบัญชี 
 
-วิศวกรไฟฟ้า 
-เลขานุการ 
-ช่างไฟฟ้า,ช่างกล 
-ลูกจ้างรายวัน 

1 
 
4 
1 
15 
10 

ญ 
 
ช 
ญ 
ช 
ช 

25-32 
 

29-35 
25-32 
18-30 
18-40 

ป.ตรี 
 

ป.ตรี 
ป.ตรี 
ปวช.+ 
ม.3+ 

ตามโครงสร้าง
บริษัท 

ประสบการณ์ 
ตามโครงสร้าง 

318 
318 

-บัญชี AP, AR,GL ปิดงบบัญชี 
เดือนได้ ประสบการณ์ 3 ปี+ 
-เข้ากะได้ ประสบการณ์ 5 ปี+  
-สาขาการตลาด โฆษณา 
-โอที ผ่านทดลองงาน+35 
-โอที ผ่านทดลองงาน+35  

19 บ.สหเรืองจํากัด 
76 ม.8 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง             
จ.มุกดาหาร 49000 
042-660401 - 2 

-เจ้าหน้าท่ี จป.วิชาชีพ 
 
 
-วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
 
-หัวหน้างาน IT 

1 
 

 
1 

 
1 
 

ช/ญ 
 
 

ช/ญ 
 

ญ 
 

25+ 
 
 

22+ 
 

25+ 
 

 

ป.ตรี 
 
 

ป.ตรี 
 
ป.ตรี 

 
 

ตามตกลง 
 

 
400-450/ว 

 
ตามตกลง 

 

-ป.ตรีสาขาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
-ทํารายการตั้งน้ีและรับชําระเงิน 
-จัดทํารายงานสิ่งแวดล้อม 
-ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
-ดูแลระบบ Server และ Network 
 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ)ชั้น 1โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

20 บมจ.เสริมสุข 
130  ถ.ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   
065-7260155 

- พนักงานขับรถส่งสินค้า 1 ช 
 

20-40 ม.3+ 9,580 -มีค่าคอมมิชชัน, 
สวัสดิการตามกฎหมาย 
-มีใบขับขี่ประเภท 2 

21 บริษัท พรสินก่อสร้าง จํากัด 
4/49  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 โทร 081-5451199 
  

-พนักงานขับรถหกล้อ 
 
-รปภ. 
-พนักงานตรวจเช็คสินค้า 

1 
 
1 
1 

ช 
 
ช 
ช 

25+ 
 

25+ 
25+ 

ไม่จํากัด 
 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

318 
 

318 
318 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-มีใบขับขี่ประเภท 2 

22 บริษัท มิตซูมุกดาหาร มอเตอร์ จํากัด 
เลขท่ี 92 ถ. ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000     
042-631583-5 , 042-661033   

-พนักงานช่างบริการ 5 ช 20+ ปวช+ 318/วัน -ขับรถยนต์ได้,มีใบขับขี่ 
-สวัสดิการณ์ตามกฎหมาย 

23 โรงแรมพลอยพาเลซ 
40 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
042-614988 

-ช่างท่ัวไป 
-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 
-พนักงานจัดเลี้ยง 

1 
1 
2 

    ช 
ญ 
ช 

    21+ 
25-30 
18+ 

ปวช.+ 
ปวส.+ 
ม.3+ 

     318/ว 
318/ว 
318/ว 

-เข้ากะได้ 
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็น
พิเศษ 

24 บ.บริษัท ซีบีเอส คอมมุนิเคชั่น จํากัด 
91 ถ.สมุทรศักดิ์ดารักษ์ ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 080-3203888 

ช่างไฟฟ้า 2 ช 20+ ปวช. 9,000 -ทดลองงาน 3 เดือน 
พ้นทดลองงานปรับค่าจ้างให้ 
-ทํางานออกเป็นทีมๆ ละ3 คน 
-จบสาขาไฟฟ้าหรือ อิเล็กทรอนิกส์ 

25 บ.เอ พี เอฟ 2011 จํากัด 
2 ม.6 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง 
จ.มุกดาหาร 49160 
โทร.0-4267-4536 
โทร.081-6597165 

-พนักงานตักวัตถุดิบ 
-ช่างผสม (Mixer) 
-ช่างอัดเม็ด 
-ช่างซ่อมบํารุง 
-พนักงานควบคุมหม้อไอน้ํา 
-พนักงานบรรจุ (Packing) 
-พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

ช 
ช 
ช 
ช 
ช 
ช 
ช 

25+ 
25+ 
25+ 
25+ 
25+ 
20+ 
25+ 

ป.6+ 
ปวส.
ไฟฟ้า 
ปวส. 
ปวส.
ไฟฟ้า 
ป.6+ 
ป.6+ 
ม.3+ 

318/ว 
318/ว 

ตามตกลง 
10,000/ด 

318/ว 
318/ว 
318/ว 

-ขับรถตัก,รถโฟล์คลิฟต์ได้ 
-มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า 
-มีความรู้ เครื่องจักร เครื่องกล 
-ประสบการณ์ซ่อมบํารุง 3 ปี 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
-แข็งแรง อดทน อ่าน เขียนได้ 
-มีประสบการณ์โดยตรง 
-เวลาทํางาน 08.30-17.00 

26 บริษัท ไทย ออปโป้ จํากัด 
บิ๊กซี มุกดาหาร ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
093-3685543 

-พนักงานขาย 3 ไม่จํากัด 20-40 ปวช.- 
ป.ตรี 

9,318 -ต้องการสาวประเภทสอง  

 -Area Sale 1 ช/ญ 22-35 ปวส.+ 12,000+ -มีรถยนต์ส่วนตัว  มีภาวะผู้นําท่ีดี 
ทํางานนอกเวลา ออกพื้นท่ีได้  
ขยัน ซ่ือสัตย์ ตรงเวลา 

 -ผู้จัดการ Shop OPPO 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี 12,000+ -มีภาวะผู้นําดีเยี่ยม  มีความ
รับผิดชอบต่องานสูง  ขยัน ซ่ือสัตย์ 
ตรงเวลา 

27 บริษัท สยามไท (2017) จํากัด 
9/8 ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร   49000 
(จําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า) 
082-6644878 

-พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ   2 ช 20+ ม.6+ 10,000 -มีท่ีพัก 
 -พนักงานขาย 5 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง -พ.ขาย มีโบนัส มีค่าคอมมิชชั่น 

-เบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท 

28 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดมพรรุ่งเรืองกิจ 
(จําหน่ายนํ้ามันหล่อลื่น) 
64/4 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  
โทร 042-614433  

-ช่างช่วงล่าง 
-ช่างแอร์รถยนต์ 
-ช่างไดนาโม 

2 
2 
2 

ช 
ช 
ช 

25-40 
25-40 
25-40 

ปวช.-
ปวส. 
ปวช.-
ปวส. 

ไม่จํากัด 

318 
318 
318 

 

-มีประสบการณ์การทํางาน 
 
 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ)ชั้น 1โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 

 

3 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

29 บ.ประเสริฐผลพัฒนารุ่งเรืองมอเตอร์ จํากัด 
88 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000 
042-615116 ต่อ 302 

-พนักงานขายและบริการ 
 
 
-หัวหน้าบูทขาย 

2 
 
 
2 

ช/ญ 
 
 

ช/ญ 

20-40 
 
 

25+ 

ปวช.+ 
 
 

ปวส.+ 

9,000- 
15,000 

 
9,000-
15,000 

08.00-17.00 
-ขับรถยนต์ได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มี
ความตั้งใจสูง 
-ทํางานล่วงเวลาได้ มีค่าคอมมิชชั่น 
 ค่าตอบแทนตามผลงาน 

30 บ.ไวริ่งเอ็กซ์เพิรท์ จ ากัด 
(internet บ้าน AIS) 
92/11 ถ.มุกดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
042-630540 

-พนักงานขาย 
-ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต 
-Leader หัวหน้าทีมขาย 

5 
5 
5 

ช/ญ 
ช 

ช/ญ 

20+ 
20+ 
20+ 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

08.00-17.00 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
-Leader มีรถยนต์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ 

31 ร้านเซ็นเตอร์เฟอร์นิเจอร์ 
94  ถ.มุกดาหาร –ดอนตาล  ต.ศรีบุญเรือง 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
042-615299 / 081-6014914 

-พนักงานส่งสินค้า 
-ช่างเฟอร์นิเจอร์ 

1 
1 

ช 
ช 

25-40 
20+ 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

318/ว 
318/ว 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-มีประสบการณ์ประกอบ 
เฟอร์นิเจอร์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ 

32 บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จํากัด 
291 หมู่ท่ี 6  ถ.เล่ียงเมือง  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
(ธุรกิจเดินรถมุก-พัทยา 
042-661013,081-9186548 

-พนักงานขับรถโดยสาร 
-พนักงานต้อนรับบนรถ 
-พนักงานจําหน่ายตั๋ว 
-พนักงานบริการ 

10 
5 
2 
5 
 

ช 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช 
 

25+ 
18+ 
20+ 
18+ 

 
 

ไม่จํากัด 
ม.3+ 
ม.6 
ม.3+ 

 
 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

 
 

-ใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป 
-มารยาทดี 
-ทํางานต่างจังหวัดได้ 
-เปอร์เซ็นการขายค่ายกของ 
ค่ารอเติมก๊าซ 

33 บมจ. อิออน  ธนสินทรัพย์  
(ไทยแลนด์)  สาขามุกดาหาร 
77/11 บิ๊กซีมุกดาหาร  ชั้น 2 ถ.ชยางกูร 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
042-634125  042-634100  

-พนักงานส่งเสริมการขาย 2 ช/ญ 20-27 ม.6. 320 -สวัสดิการตามกฎหมาย 

34 บ.ไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
42 ม.7 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
084-9449691   

-ช่างซ่อมบํารุงรถยนต์ หัว
ลาก 

3 ช 25-50 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -08.00-17.00 

35 บริษัท มุกดา ว.จํากัด 
ถ.ชยางกูร  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000   
โทร 042-611399               

-พนักงานขับรถ 
-พนักงานเก็บเงิน 

1 
1 

ช 
ช 

18-35 
18-35 

ไม่จํากัด 
ม.3+ 

 

9,000 
9,000 

-มีใบขับขี่ 

36 บริษัท เชษฐ์ชัยมอเตอร  
สาขามุกดาหาร จํากัด 
125 ถ.มุกดาหาร-คําชะอี   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  
โทร 042-612945 - 6  ,  085-0122510              

-พนักงานขาย 
 

 

5 
 

ช/ญ 
 

20+ 
 

ม.6.+ 
 

9,000 
 

-มีความสามารถขับรถยนต์ได้ 
มีใบขับขี่ 
-08.00-17.00 
หยุดวันอาทิตย์ 

37 บริษัท มิตรศิลป์ วิน จํากัด 
70/4-7 ถนนวิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
(จําหน่ายรถจักรยานยนต์) 
042-633341-3 ต่อ 26 

-หัวหน้าอะไหล่ 
-หัวหน้าส่งเสริมการขาย 

1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

25+ 
25+ 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

38 นินจาเซอร์วิส (รับเหมาก่อสร้างบ้าน) 
445 ม.3 ถ.มุกดาหาร – คําชะอี ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
 

-ช่างฝ้า  ช่างเพดาน 
-ช่างสแตนเลส 
-ช่างปูน 
-ช่างกระเบื้อง 

1 
1 
1 
1 

ช 
ช 
ช 
ช 

20+ 
20+ 
20+ 
20+ 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

ทํางาน 08.00-17.00 น. 
ทํางานนอกสถานท่ีได้ 

39 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บิ๊กดี เฮ้า 
(สาขาบ้านโนนสว่าง - หนองแอก) 
204 ม.10 ถ.มุกดาหาร - ธาตุพนม ต.บาง
ทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000    
 

-พนักงานขับรถยนต์ 2 ช 20-35 ม.3+ 318/ว ขับรถส่งสินค้า 

40 บ.รักษาความปลอดภัยมุกดาหาร จํากัด 
33/154  ถ.ชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร    
อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร   49000   
042-615039 /080-4613522       

-รปภ. (ชาย) 
-รปภ. (หญิง) 
 

10 
10 
 

ช 
ญ 

21-45 
21-45 

ม.3 
ม.3 

12,000 
12,000 

-08.30-16.30 
-06.00-18.00 
-18.00-06.00 
ประจําห้างสรรพสินค้า โฮมวัน 
โรบินสัน 

41 หจก.ดัชมิลล์มุกดาหาร 
31 ซ.ตาดแคน 7  ถ.ตาดแคน   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  4900 
(จําหน่ายนมเปรี้ยว โยเกิร์ต) 
 

-หัวหน้าพนักงานขาย 
-พนักงานขาย 
-พนักงานท่ัวไป 

2 
5 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช 

20+ 
18+ 
18+ 

ม.3+ 
ม.6+ 
ม.6+ 

15,000 
9,000+ 
6,500-
9,000 

 

-สวัสดิการตามกฎหมาย ประกัน
รายได้ 15,000 บ. 
มีโบนัส 13 ครั้ง/ปี อบรมฟรี  ชุด
ทํางานฟรี ทุนการศึกษาบุตร ประกัน
ชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 

42 วินเนอร์เฮ้าส์ 
14/4  ซอยศรีประเสริฐ   
ถ.ดํารงค์มุกดา  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000    
โทร.091-8617284 

-โฟร์แมน 1 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง -ดูงานคุมงานก่อสร้าง 

43 หจก.ดีดีอาร์ คอมซิสเต็มส์ 
2/16  ถ.ตาดแคน  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000 โทร 091-8678129 

-ช่างเทคนิคคอม 
-เจ้าหน้าท่ีการตลาด 

2 
1 

ช 
ญ 

20-35 
20-35 

ปวส.-ป.ตรี 
ปวส.-ป.ตรี 

9,000 -ผ่านงานค่าจ้าง 10,000 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 

44 บริษัท บีทีจี การ์เม้นท์ จํากัด     
18/1  ถ.ชยางกูร ข.  ต.มุกดาหร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000                   

-เจ้าหน้าท่ีควบคุมการผลิต 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 318/ว -มีวุฒิทางคอมพิวเตอร์ 
-ดูแลการควบคุมการผลิตสินค้า 
-มีใจรักงาน,ซ่ือสัตย์ 

45 ศูนย์ดีไลท์มุกดาหาร 70/1           
 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง 
 อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานขายนมเปรี้ยว 
ดีไลท์ 

5 ช/ญ 20-40 ไม่จํากัดวุฒิ รายได้ตาม
ยอดขาย 

08.00-17.00 น. 
1เดือนหยุดได้ 4 วัน 

46 บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์  
291 ม.3 บ้านโคกสูง ต.บางทรายใหญ่  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000   
(จําหน่ายรถยนต์การเกษตร) 

-ท่ีปรึกษาการขาย 
 

6 
 

ช 
 

22-35 
 

ปวช.+ 
 

ตามตกลง 
 

เวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

47 บริษัท  ศิริมหาชัย  มุกดาหาร  จํากัด    
เลขท่ี  88/11 ถถนนชยางกรู ข   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

-เจ้าหน้าท่ีขาย 
-หัวหน้าแผนกขาย 
-จนท.ป้องกันการสูญเสีย 
-เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 
-หัวหน้าแผนกบุคคล 

10 
5 
1 
 
1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช 
 
ช 

ช/ญ 

23+ 
28+ 
25+ 

 
21+ 
28+ 

ปวส.+ 
ปวส+ 
ปวส.+ 

 
ปวช.+ 
ป.ตรี 

11,000 
13,000 
10,000 

 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบ 
-มีประสบการณ์ 2 ปี 
-มีประสบการณ์ 2 ปี 
 
 
-สาขาทรัพยากรบุคคล 

48 ร้านภูษิตาเซอร์วิส 
81 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล  ต.ศรีบุญเรือง 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(ศูนย์บริการบุญเติม สาขามุกดาหาร) 

-พนักงานขาย (ฟรีแลนซ์) 
 (จําหน่ายตู้เติมเงิน) 

2 ช 22-30 ปวช.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์งานขายพิจารณา 
พิเศษ 

 -พนักงานช่าง 1 ช 22-30 ปวช.+ 318 บ/ว -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 2 ปีขึ้นไป 
-ซ่ือสัตย์สุจริต  มีอัธยาศัยดี   
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 

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

49 บ.พรประเสริฐออโต้ลิส จํากัด 
42/5 ถ.ชยางกูร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานบัญชี 1 ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง 07.50-16.50 น. 
หากมีประสบการณ์จะพิจารณา
เป็นเป็นพิเศษ 

50 ร้านตงเจริญดีเซล  
33-5-6 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร.081-8719639 
(หน้า บขส.) 

-ช่างเครื่องยนต์ ช/ญ 2 20+ ม.3+ 350-400 -มีประสบการณ์เครื่องยนต์
พิจารณาเป็นพิเศษ 

51 บริษัท มุกดาหารเพชรยานยนต์ จํากัด 
(มาสด้ามุกดาหาร) 
394 หมู่ท่ี 3  ต.บางทรายใหญ่   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

-ช่างยนต์ 2 ช 21+ ปวช-ป.ตรี 10,000 -มีค่าคอมมิชชั่น 
 -เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์ 1 ญ 25+ ปวส.-ป.ตรี 11,500 -มีค่าคอมมิชชั่น 
 -เจ้าหน้าท่ีรับรถ 2 ช/ญ 25+ ปวส.-ป.ตรี 12,000 -มีค่าคอมมิชชั่น 
 -พนักงานล้างรถ 1 ช 21+ ม.3+ 9,000 -มีค่าคอมมิชชั่น 
       -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

52 บริษัท สยามนิสสันมุกดาหาร 
115/2  ถ.ชยางกูร  ข   ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000    
(จําหน่ายรถยนต์ ) 

-พนักงานขายรถยนต์ 2 ช/ญ 22+ ปวช.+ ตามตกลง -สวัสดิการตามกฎหมาย 

53 บ.สตาร์เทค มุกดาหาร จํากัด 
(ผลิตและจําหน่ายหลังคาเหล็ก) 
79/7 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  

-พนักงานฝ่ายขาย 
-เจ้าหน้าท่ีเทคนิค 

1 
2 

ญ 
ช 

20 
20+ 

ปวส.-ป.ตรี 
ปวส.-ป.ตรี 

9,500 
12,000 

08.00-17.00 
-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-หยุดวันอาทิตย์ 

54 บ.นภาเอเจนซ่ี จํากัด 
ขายตั๋วเครื่องบิน +รถเช่า 
63 ถ.เมืองใหม่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

-พนักงานขายตั๋วเครื่องบิน 
 

2 
 
 

 

ญ 
 
 

 

22-27 
 
 

 

ปวส.+ 
 
 

 

10,000 
 

-ทํางานท่ีสาขา จ.ร้อยเอ็ด, กทม. 
เวลาทํางาน 10.00-19.00 
-มีท่ีพัก และอาหาร 

55 
 

ร้านตัดเสื้อสตรี 
42/31 ถ.พลอย 2 ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานตัดเย็บเสื้อสตรี 1 ญ 30-50 ไม่จํากัด 10,000 08.00-15.00 
-ทําท่ีร้าน 
-ทําท่ีบ้าน 

56 โรงเรียนเสริมทักษะบ้านเรียนรู้ 
42/28 ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
 

-ครูภาษาอังกฤษ 
 

1 
 

ญ 
 

ไม่เกิน
23+ 

 

ป.ตรี 9,000 
 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 

57 หจก.ท่าทรายทรัพย์ทรายทอง 2001 
196 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 

-เสมียน 1 ญ 20+ ปวช.-ปวส. 318/ว -หน้างาน เขื่อนหน้าเวียงแก 
ต.นาสีนวน อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 

58 บริษัท  สิริมงคลเพาเวอร์เคเบิล จํากัด  
สาขาการไฟฟ้ามุกดาหาร    
106  ถนนเมืองใหม่  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000   

-คนงานระบบไฟฟ้า 5 ช 18-45 ป.6+ 318 บ/วัน -สวัสดิการตามกฎหมาย 

59 ห้างเพชรทอง เอ็น.เค (สาขาโรบินสัน 
มุกดาหาร)      
79 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000  โทร 085-0132726  

-พนักงานขายประจําร้าน 2 ญ 18-30 ปวส. 10,500 -09.30-20.00 
-มีประกันสังคม 
-บุคคลคํ้าประกันและเงินคํ้า 1,500 

        
        
        

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ)ชั้น 1โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 

 
 

6 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

60 บริษัท มิตรชัยไชโย มุกดาหาร จํากัด 
52/22 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
 

-ท่ีปรึกษาการขาย 
(พนักงานขาย) 

3 ช/ญ 25+ ม.3+ ตามตกลง -รักงานบริการ 
-ขยันอดทน สนใจท่ีจะเรียนรู้งาน 
-สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 
- 

61 บริษัท ซี บี เอส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
91 ถ.ศักดารักษ์ ต.ศรีบุญเรือง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
 

-ช่างไฟฟ้า 2 ช 20+ ปวช+ 9,000 -ออกพื้นท่ีติดตั้งสายสัญญาณ 
 อินเตอร์เน็ต 
-ทดลองงาน 3 เดือน 
-ผ่านทดลองงานปรับค่าจ้างให้ 
-ทํางานออกเป็นทีมๆ ละ 3 คน 
-จบสาขาไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิค 

62 หจก.เอสบี ปิโตร 
103  ถ.พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

-พนักงานเติมนํ้ามัน 
-พนักงานคาร์แคร์ 
 

2 
1 

ญ 
ช/ญ 

     18+ 
18+ 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

330/ว 
320/ว 

-ขยัน อดทน ซ่ือสัตย์ 
-รักงานบริการ 

63 บ.เอ พี เอฟ 2011 จํากัด 
2 ม.6 ต.หนองสูงเหนือ อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานตักวัตถุดิบ 
-ช่างผสม (Mixer) 
-ช่างอัดเม็ด 
-ช่างซ่อมบํารุง 
-พนักงานควบคุมหม้อไอน้ํา 
-พนักงานรักษาความปลอดภัย 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ช 
ช 
ช 
ช 
ช 
ช 

25+ 
25+ 
25+ 
25+ 
25+ 
25+ 

ป.6+ 
ป.6+ 
ปวส. 
ปวส.+ 
ป.6+ 
ม.3+ 

318/ว 
318/ว 

ตามตกลง 
318/ว 
318/ว 

ตามตกลง 
 
 

 

  64 ร้านเกียรติอะไหล่ยนต์มุก 
75/4 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

-พนักงานขับรถส่งปลา 1 ช 20-30 ม.3+ 350/ว -ขับรถไปรับปลาท่ีเขื่อนลําปาว 
มาส่งตลาดเช้าท่ี อ.คําชะอี 
ท่ีตลาดเทศบาล 2 อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 

65 บ.ไทย เอ.วี.ซี. โลจิสติกส์ จํากัด 
272 ม.8 ต.บางทรายใหญ่ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 

-ช่างซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ 2 ช 20+ ปวช.-ปวส. 20,000 -ทดลองงาน 12,000/ด 
ผ่านโปร 20,000/ด 
-มีความรู้เรื่องตู้เย็น แอร์  
มีช่างใหญ่คอยสอน  
-สามารถออกนอกพื้นท่ีได้ 

66 บริษัท  เอ็ม.วี.เอส คอนซัลแท้นส์ 
122/17-18  ถ.วิวิธสุรการ    
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000     

-ธุรการโครงการ 
-โฟแมน 

1 
2 

ช/ญ 
ช 

24+ 
24+ 

ปวส./ป.ตรี 
ปวส.-ป.ตรี 

12,000 
12,000 

-ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดอุบลได้ 
 

67 น.ส.กนกวรรณ โชคสวัสด์ินุกูล 
(เย็บผ้า) 
610/1 ม.9 ถนนประคองพันธ์ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 087-2382922                   

-เย็บผ้า (ท่ีร้าน) 
-เย็บผ้า (รับงานไปทําท่ีบ้าน
แล้วมาส่ง) 
-พนักงานท่ัวไป 

2 
10 
 
2 

ญ 
ช/ญ 

 
ญ 

20-45 
20-45 

 
20-45 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

 
318-350 

-ตามผลงาน 
-คิดตามชิ้นงาน 
 
-ทํางานหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน 
-เวลาทํางาน 08.30-17.30 

68 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอสบี ปิโตร 
103  ถ.พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000        

-พนักงานเติมนํ้ามัน 2 ญ 18+ ไม่จํากัด 330/ว -ค่าคอมมิชชั่น 
 

69 ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจ คาร์เซอร์วิส 
แอนด์ ยางยนต์  (อู่ซ่อมรถยนต์) 
55  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร 042-612461 

-ช่างเคาะ 
-ช่างสี 

1 
1 

ช 
ช 

30-40 
30-40 

ม.6+ 
ม.3-ม.6 

380+ 
330+ 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 
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  70 บริษัท มุกพิชา จํากัด (โรงแรมพลอย
พาเลซ) 
เลขท่ี 40  ถ.พิทักษ์พนมเขต   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000           

-ผจก.ช่างซ่อมบํารุง 
-พนง.ทําความสะอาด 
-พนง.รักษาความปลอดภัย 
-พนง.บาร์นํ้า 
-พนง.ช่างซ่อมบํารุง 

1 
2 
1 
1 
1 

ช 
ญ 
ช 
ช 
ช 

35+ 
20+ 
30+ 
20+ 
20+ 

ป.ตรี 
ม.3+ 
ม.3+ 
ม.3+ 
ม.6+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-ค่าจ้างตามประสบการณ์ 

71 บริษัท เฟมัส กรุ๊ป จํากัด (โรงแรม
มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล) 
เลขท่ี 78 ถ.สองนางสถิตย์  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000           

-พนักงานขับรถ 
-ธุรการบุคคล 
-ต้อนรับส่วนหน้า 
-กุ๊ก 
-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 

1 
1 
3 
1 
2 

ช 
ญ 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

25-35 
25-35 
25-30 
25+ 

25-30 

ม.3+ 
ปวช.+ 
ปวช.+ 
ม.3+ 
ปวช.+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ 
-มนุษยสัมพันธ์ดี 

72 หจก.อุดมพรรุ่งเรืองกิจ 
64/4 ถ.ชยางกูร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานช่าง – ช่วงล่าง 
-พนักงานช่าง-แอร์รถยนต์ 

3 
2 

ช 
ช 

25+ 
25+ 

ปวช. 
ปวช. 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

 

73 บจก.มุกดาหาร ซี เค กรุ๊ป 
88  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000       

-เจ้าหน้าท่ีผู้ช่วยฝ่ายขาย 1 ช 25+ ป.ตรี 12,000+KPI -ป.ตรีการจัดการ การตลาด 
-ดูแลควบคุมพนักงานฝ่ายขาย 
 

74 บริษัท คิงคอนกรีต มุกดาหาร จํากัด 
88  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

-เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย  
(ปฏิบัติงานโรงปูน) 
 

1 ญ 25+ ป.ตรี 13,000+KPI -ออกติดตามเสนอขายคอนกรีต 

75 ร้าน ช รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง 
520 ม.6 บ.ด่านคํา ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานส่งของ/หล่อเสาปูน 2 ช 18-30 ไม่จํากัดวุฒิ 318/ว -หยุดวันอาทิตย์ 
08.00-17.00 
-ร่างกายแข็งแรง 

76 สถานตรวจสภาพรถเอกชน 
พัณณภาเซอร์วิส 
30/1 ม.3 ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานตรวจสภาพรถ 
 

2 ช 18+ ปวช.+ 318/ว -07.30-16.30 
หยุด เสาร์ – อาทิตย์ 
-จบสาขาช่างยนต์พิจารณาเป็น
พิเศษ 

77 บ. โรบินสัน จํากัด (มหาชน) 
99/11 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร.081-2606465 

-พนักงานการตลาด 
-พนักงานขาย เครื่องใช้ไฟฟ้า 

1 
1 

ช/ญ 
ช 

25+ 
30+ 

ปวส.+ 
ม.6+ 

ตามตกลง 
9,600 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็น
พิเศษ 

78 บ.รวมทวีมอเตอร์เซลส์ จํากัด 
188 ม.7 ต.บางทรายใหญ่  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร.0-4263-9362-4 
 

-พนักงานขาย 
-พนักงานอะไหล่ 
-พนักงานซ่อมบํารุง 

5 
1 
2 

ช/ญ 
ช 
ช 

20+ 
20+ 
20+ 

ม.6+ 
ปวส.+ 

ปวช.ช่าง 

7,000 
9,000+ 
9,000+ 

-มีค่าคอมฯ 
-มีใบอนุญาตขับรถพิจารณา 
เป็นพิเศษ 
-มีประกันเข้างาน 4,000บาท 
-ออกทํางานเป็นทีม 

79                                                                                                                                                                                                                                                                                                       โรงแรมเวียงโขง 
189 ถ.สําราญชายโขงใต้ 
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร.042-612111,096-6860045 

-แม่บ้าน 
-คนสวน 

1 
1 

ญ 
ช 

20-30 
20-40 

ม.3 
ม.3 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

07.00-16.00 

80 คุณพรเพ็ญ  แสงประจักษ์ 
16/1 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
086-8269569 

-ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 2 ญ 30-50 ไม่จํากัด 350/ว -มีท่ีพัก และอาหารฟรี 
-ใจเย็น รักงานบริการ 

81 ร้านพรรณราย  มุกดาหาร 
ชั้น 1 โรงแรมริเวอร์ซิตี้ ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000                                                                                                                                                                                             

-พนักงานประชาสัมพันธ์ 
-พนักงานคอมพิวเตอร์ 
กราฟิคส์ ตัดต่อภาพ 

4 
1 

ญ 
ช/ญ 

22-32 
20+ 

ป.ตรี 
ปวส. 

318 
318 

-บุคลิกหน้าตาดี 
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
ฝึกงาน 3 เดือน ผ่านงาน
พิจารณาเป็นพิเศษ 
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งาน “ต่างจังหวัด” ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

1 หจก.วุฒิชัยทรานสปอร์ต 
28 หมู่ท่ี 8 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ 
จ.นครสวรรค์ 60170 
โทร. 056-247120-5 
(ให้บริการขนส่งสินค้าท่ัวประเทศ) 

-พนักงานขับรถ (รถเทเลอร์ 
พ่วงดั้ม ปูนผง  นํ้าตาล ตู้) 

หลาย 
อัตรา 

ช 25+ ไม่จํากัด 25,000+ ไม่ต้องมีเงินคํ้าประกันก่อน    
เข้างาน  สนใจติดต่อนครสวรรค์ 
89-9619620 ฝ่ายบุคคล 
สาขาแก่งคอย คุณธิ 089-
9619612 , 089-9619607 
สาขาแหลมฉบัง คุณเก 081-
6057882, 088-2786840 

2 บ.คาราบาว กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) 
393 อาคาร 393 ลีลม ชั้นท่ี 7-10 
ถนนสีลม  เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร  10500 

-พ.ขับรถขายหน่วยรถเงินสด 10 ช 20+ ไม่จํากัด ตามตกลง ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 
 -พ.ขายหน่วยรถเงินสด 10 ช/ญ 20+ ไม่จํากัด ตามตกลง ประกันสุขภาพ กองทุนสํารอง 
 -พ.คลังสินค้า 10 ช 20+ ไม่จํากัด ตามตกลง เลี้ยงชีพ โบนัส ค่าท่ีพัก 
 -พ.ขับรถตู้ 10 ช 20+ ไม่จํากัด ตามตกลง ชุดฟอร์ม ฯลฯ 
 -พ.ส่งเสริมการตลาด 

ภาคสนาม (สาวบาวแดง) 
10 ญ 20+ ไม่จํากัด ตามตกลง  

 -พ.ผู้ช่วยทีมงาน 10 ช 20+ ไม่จํากัด ตามตกลง  
3 บ.คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จํากัด 

44 หมู่ท่ี 5  ถ.โชคชัย-ครบุรี   
ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  
30190 (แปรรูปไก่สําเร็จรูป) 
โทร. 044-446900 ต่อ 231,232 

-พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18+ ไม่จํากัด 318 บ/ว หอพักฟรี (รวมท้ังค่านํ้า  ค่าไฟ)  
ข้าวสวยฟรีสวัสดิการอื่นๆ   
ส่งจดหมายสมัครที่  อีเมลล์
Narathiwat_Doksunthia@Car
gill.com 

4 บริษัท ยูเนี่ยนซิป จํากัด 
(ผู้ผลิตซิปวีนัส) 
142 ซ.ลาดพร้าว 80 (จันทิมา) แยก 
22 ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขตวังทอง  
กทม.10310 

-ช่างยนต์ , ช่างอิเล็กทรอนิกส์  
ช่างกลโรงงาน  ช่างไฟฟ้า  
เทคนิคการผลิต  ช่างแม่พิมพ์ 

10 ช 18+ ปวช.ขึ้นไป 
หรือมี

ประสบการณ์ 

12,000+ มีหอพักฟรี มีเงินเดือน มีโบนัส มี
ค่าเข้ากะ ค่าเบี้ยเลี้ยงกะ มีชุด
ฟอร์ม รถรับส่ง มีเงินช่วยเหลือ
กรณีประสพปัญหาต่างๆ  
สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ 

 -พนักงานฝ่ายผลิต 20 ญ 18+ ป.6-ม.6 310 บ/ว 

5 บ.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 
จํากัด เลขท่ี789 หมู่ท่ี 1 ต.นากลาง  
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 
โทร.044-708900 ต่อ 2503, 2504 
(ผลิตเครื่องปริ้นเตอร์) 

- พนักงานฝ่ายผลิต 2,000 ช/ญ 18-30 ม.3+ 318 บ/ว + สวัสดิการตามกฎหมาย 
 -TECHNICIAN 

 (ช่างซ่อมบํารุง) 
2 ช 20+ ปวช.+ ตามตกลง ท่ีพัก ค่าครองชีพ ค่าอาหาร  

ช้าวฟรี เบี้ยขยัน  
        
        
6 บ.ฉลองคอนกรีต 1999 จก. 

77/77 หมู่ที่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 
ต.รัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 83180 
(ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสําเร็จรูป) 
Email: hr@clc1999group.com 
โทร.076-380777 ต่อ 102  

-เลขานุการผู้บริหาร 3 ช/ญ 25-40  ป.ตรี โครงสร้างบริษัท  
 -วิศวกรฝ่ายขาย 4 ช/ญ 25-40  ป.ตรี โครงสร้างบริษัท  
 -นักศึกษาฝึกงาน 3 ช/ญ 25-40  ป.ตรี โครงสร้างบริษัท  
 -พนักงานขับรถ 2 ช 25-40  ไม่จํากัด โครงสร้างบริษัท  
        

7 บ.นครชัย 21 จํากัด 
1540-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 31800 
โทร.044-257997 
(บริการด้านขนส่งและรถโดยสาร) 

-พนักงานขับรถ 10 ช 27 ปีขึ้นไป ไม่จํากัด 21,000 
 
  

-มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดท่ี 2  
-มีประสบการณ์ขับรถยนต์ 
 โดยสารหรือเคยขับรถใน 
 เส้นทางสายกรุงเทพ รู้เส้นทาง 
-รักงานบริการ มีบุคลิกดี  
 เป็นมิตร  
-ขับรถโดยสารในเส้นทาง  
 นครราชสีมา-กรุงเทพ 

 -พนักงานต้อนรับบนรถ 
 (โค้ช) 

10 ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จํากัด 13,800 -ผ่านงานด้านการบริการด้าน
รถยนต์โดยสาร หรืองาน
เกี่ยวข้องกับการบริการ จะ
พิจารณาพิเศษ รักงานบริการ 
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งาน “ต่างจังหวัด” ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 

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

8. บ.นครชัยทัวร์ จํากัด 
1536-38 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 31800 
โทร.044-261555 ต่อ123 
(บริการด้านขนส่งและรถโดยสาร) 

-เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 7 ช 18+ ม.6-ป.ตรี 9,800-10,600+ -ทํางานเข้ากะได้ 
-รักงานบริการ 
-รับ-จ่ายของฝากส่ง/รับฝากพัสดุ
ภัณฑ์-เช็ค/เบิก/จัด/จ่าย/อุปกรณ์
ของใช้ให้บริการสําหรับรถ 
 

 -เจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้า 4 ช 18-35 ม.3+ 9,800 + -ทํางานเข้ากะได้ 
-รักงานบริการ 
-มีมนุษยสัมพันธ์กับเพือ่นร่วมงาน 
 

 -เจ้าหน้าท่ีขายตั๋ว 3 ช/ญ 18+ ม.6+ 9,800-10,600+ -ขายตั๋วออนไลน์ 
-ทํางานเข้ากะได้ 
-ใช้โปรแกรม Word, Execlได้ 
 

 -เจ้าหน้าท่ีบริการรถโดยสาร 11 ช 18+ ไม่จํากัด 9,800-10,600+ -ทําความสะอาดรถโดยสาร 
-ทํางานเป็นกะได้ 
-เดินทางไปทํางานต่างสาขาได้ 
 

 -ช่างซ่อมบํารุงรถโดยสาร 4 ช 18+ ม.6+ 11,600+ -ทํางานเป็นกะได้ 
-มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ 
-วิเคราะห์อาการเสียและซ่อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 -พนักงานขับรถ 10 ช 18-35 ม.6+ 9,800-10,600+ -มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดท่ี 2  
 มาแล้ว 3 ปี 
-ส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป 
หมายเหตุ เส้นทางเดินรถ คือ 
โคราช-เชียงใหม่ / โคราช-           
แม่สาย / โคราช-มุกดาหาร / 
โคราช-นครสวรรค์ 
 

 -พนักงานต้อนรับบนรถ 
 (โค้ช) 

10 ช/ญ 18-30 ม.3-ป.ตรี 14,000+ -ทํางานเป็นกะได้ตามเท่ียววิ่งรถ 
-อํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ระหว่างเดินทาง 
 

 -บริกร 10 ช 18-40 ม.6-ป.ตรี 13,000+ -ทํางานเป็นกะได้ตามเท่ียววิ่งรถ 
-อํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ระหว่างเดินทาง 
 

         
9 บริษัท การ์เด้น เซ็นเตอร์ จํากัด 

933 ซ.อ่อนนุช  ถ.อ่อนนุช  
ต.สวนหลวง  อ.สวนหลวง 
กทม. 10250 
 

-หัวหน้าหน่วยดูแลสวน 
-เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 
-พนักงานขับรถ 4 ล้อ 
-พนักงานจัดสวนดูแลสวน 

2 
1 
1 
10 

ช/ญ 
ญ 
ช 

ช/ญ 

22+ 
20+ 

25-40 
20-55 

ปวส.+ 
ปวส.+ 
ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด  

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
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ต าแหน่งงานเพิ่มเติม 

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 

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

   1 ร้านพรรณราย  มุกดาหาร 
ช้ัน 1 โรงแรมริเวอร์ซิตี้ ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000    
โทร. 087-8622058                                                                                                                                                                                          

-นางแบบ 
 

3 ญ 18-25 ม.6 12,000/ด สูง 160-170ซม. บุคลิกดี  
รูปร่างดี หน้าตาดี  
มีประสบการณ์  
เวลาทํางาน 08.00-17.00น. 

   2 หจก.ดีดีอาร์ คอมซิสเต็มส์ 
2/16  ถ.ตาดแคน  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000  
โทร 091-8678129 

-ช่างเทคนิคคอม 
 
 
-การตลาด ออนไลน์ 

1 
 
 
1 
 

ช 
 
 

ญ 
 

20-35 
 
 

20-35 
 

ปวส.-ป.ตรี 
 
 

ปวส.-ป.ตรี 

9,000 
 
 

    9,000 

-ผ่านงานค่าจ้าง 10,000 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็น
พิเศษ 
-ผ่านงาน 3 เดือน 

  3 บริษัท พิจิตรเพชรออโต้คาร์ จํากัด 
99/9 ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
โทร 042-613754 

-พนักงานขาย 5 ช/ญ 25+ ปวช.-ป.ตรี 9,150+ -ค่าคอม 
-สวัสดิการตามกฎหมาย 

4 บริษัท มิตรชัยไชโย มุกดาหาร จํากัด 
52/22 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 091-7390032/091-8838831 

-รักษาความปลอดภัย 1 ช 23+ ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ทํางาน 

5 ร้าน Nails (ร้านทําเล็บ) 
ถ.เมืองใหม่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 
โทร 089-6944447 

-พนักงานทําเล็บมือเล็บเท้า 1 ญ 18-30 ไม่จํากัด 10,000/ด -มีประสบการณ์ทําเล็บ 

6 หจก.เอส.เอ็ม.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 
49/13 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 096-5965595 

-พนักงานขาย 
 
-พนักงานขาย 

1 
 
1 

ช/ญ 
 

ช/ญ 

20-30 
 

20-30 

ปวส.-ป.ตรี 
 

ปวส.-ป.ตรี 

9,000-
12,000 
9,000-
12,000 

-ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ 

7 ห้างหุน้ส่วนจํากัด  เค.ซี.จี.ปิโตรเลียม 
2  ถ.ชยางกูร ก  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร 093-3278445 

-เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 
-เจ้าหน้าท่ีการตลาด 

1 
1 

ช 
ญ 

25 
25+ 

ปวช-ปวส. 
ปวช-ปวส. 

9,000/ด 
9,000/ด 

 

8 บจ.เอส เค ชี แมเนจเมนล์ 
(บริการทําความสะอาด) 
ทํางานท่ีโรงพยาบาลมุกดาหาร 
967 ม.23 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี 
โทร 081-4709209 

-พนักงานทําความสะอาด 10 ญ 25-55 ป.4-ม.4 300/ว -ทํางานท่ี รพ.มุกดาหาร 
คุณเพ็ญศรี (หัวหน้าแม่บ้าน) 
สํานักงาน อยู่ข้าง 7-11 
ในโรงพยาบาล 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ)ชั้น 1โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 

 


