
ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
1 ณฉัตรคลินิก  

ถ.พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  โทร 064-4464698 
(ติดคลินิกหมอธนศักดิ์ ตรงข้ามซอยทางเข้า
ตลาดเทศบาล 2) 

-ที่ปรึกษาความงาม 5 ไม่จ ากัด 20-35 ม.6+ 10,000+ -มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  รักงานบริการ 
-ถ้ามีประสบการณ์ด้านสถานเสริมความงาม, 
คลินิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 -ผู้ช่วยแพทย์ 1 ไม่จ ากัด 20-35 ม.6+ 10,000+ 

       

       

       

2 ปตท.ลานทอง มุกดาหาร  
(ใกล้สะพานมิตรฯ) ถ.ชยางกูร  
ข ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร    

-พนักงานเติมน้ ามัน 2 ช/ญ 18-35 ไม่จ ากัด 338 บ/ว -สวัสดิการตามกฎหมาย 

3 หจก.วิบูลย์เอ็นจิเนียริ่ง 
(ขายคอนกรีตผสมเสร็จ) 72/7 ซ.ตาดแคน 18 
ถ.ตาดแคน ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
โทร. 042-661107 

-พนักงานขับรถขุด รถตัก รถเกรด 2 ช 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 
 -พนักงานขับรถปูน รถบรรทุก 5 ช 20-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง มีใบอนุญาตขับรถประเภท ท.2,3,4 

        
        
4 บริษัท ดร.เกษตรไทย จ ากัด 

สถานที่ท างาน ต าบลศรีบุญเรือง ถนน 
มุกดาหาร-ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
โทร. 063-620-6888 

-กราฟฟิกดีไซน์ 1 ช/ญ 22-29 ปวช.+ 10,000+ ลักษณะงาน 
1. ตัดต่อภาพ-ถ่ายภาพ และ VDO ต่างๆ 
2. Creative และ ตดัต่อท า Contents 
3. คดิ Concept และ Contents ในการท าสื่อภาพ 
และ VDO 
4. เป็น Producer ควบคุมการถ่ายท า/ถ่ายภาพ 
5. เป็น Style list  ให้กับทีมถ่ายโฆษณา 

  -พนักงาน IT 1 ช/ญ 22-29 ปวช.+ 10,000+ ลักษณะงาน 
1. ท า Ads โฆษณา ทุกช่องทาง 
2. ควบคุมต้นทุนค่าโฆษณา 
3. สรุปต้นทุนโฆษณา ให้กับผู้จัดการในแต่ละวัน 
4. ท าเว็บไซด์ หรือ เซลเพจ 
5. ท าช่องทางการขาย ในทุกแพทฟอร์ม พร้อม  
   Set Up แพทฟอร์ม 
6. Set Up ระบบคอมฯ ในองค์กร 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
5 บริษัท พรประเสริฐโมโตเมค จ ากัด 

393 หมู่ 3 ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  โทร. 042 - 674 165 

-ช่างขัดสีจักรยานยนต์ 
 

1 ช 22-35 ม.3+ 338 บ/ว -มีค่าคอมมิชชั่น   
-สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ได้เป็นอย่างดี 
-เวลาท างาน 8.00 น. - 17.00 น. 

 -รปภ. 1 ญ 30-45 ไม่จ ากัด 338 บ/ว -เวลาท างาน 06.00 - 18.00 น.  
-หยุดทุกวันอาทิตย์ 
 

6 โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ 
18 ซ.วิถีสวรรค์  ถ.เมืองใหม่  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
โทร. 0656783187 
 

-ครูปฐมวัย 1 ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง -มีความรักในการประกอบอาชีพครูและ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 -ครูภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง มีใบประกอบวิชาชีพครู 
        

7 ศิรนันต์ผ้าไทย (ภายในร้านดูโอเวดดิ้ง) 
80/6 ถนนสมุทรศักดารักษ์ ต าบลศรีบุญเรือง 
จ. มุกดาหาร 49000 
โทร.064-6624922 
 

-พนักงานทั่วไป 1 ญ 25-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประกันสังคม 
-เวลาท างาน 9.00-18.00 น. 
-ลักษณะงาน  QCสินค้าตรวจเช็คสินค้า 
 แพ็คสินค้า  ขายสินค้าหน้าร้าน 

8 บริษัท มุกดา ว. จ ากัด 
(จ าหน่ายไอศกรีมวอลล์) 
44/9  ถ.ชยางกูร ก.  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  โทร. 042-611399 

-เสมียน 
-เซลล์ขายไอศกรีม 
-เซลล์เปิดตู้ไอศกรีม 

2 
2 
2 

ญ 
ช 
ช 

20+ 
20+ 
20+ 

ปวข.+ 
ม.3+ 
ม.3+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีประกันสังคม 
-ปรับเงินเดือนประจ าปี 
-ชุดยูนิฟอร์ม 
-โบนัส เงิน Incentive  
-ได้รับวัคซีนโควิด19 แล้ว 
**เซลล์มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์** 
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ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
9 ร้านโชคชัย  

(อยู่ตรงข้าม ปั้มเอสโซ่ กลางเมือง ถ.พิทักษ์
พนมเขต) โทร. 084 239 1615 

- พนักงานบัญชี   1 ญ 25-35 ปวช.ขึ้นไป 12,000 - เลี้ยงอาหารเที่ยง/ หยุดวันอาทิตย์ 
 - แม่บ้าน (เลี้ยงเด็กแรกเกิด)   1 ญ 25-35 ไม่จ ากัด 9,000 - มีประสบการณ์เลี้ยงเด็กทารก 

- เลี้ยงอาหารเที่ยง 
- หยุดวันอาทิตย์ 

10 บริษัทคูโบต้าเจริญชัย จ ากัด สาขามุกดาหาร 
ถ.ชยางกูร  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร   โทร.088-5861466 

- ที่ปรึกษาการขาย 
 

5 ช/ญ 22+ ม.6+ ตามตกลง เวลาท างาน วันจันทร์-วันเสาร์  
เวลา 08.00-17.00 น. 

 - ช่างบริการ 3 ช 22+ ปวช.+ ตามตกลง  
11 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 

87 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล  ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000   
E-Mail hr@mukinter.com 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 042-611222 
ต่อ 161 โทรศัพท์มือถือ 091-8654012 

-นักเทคนิคการแพทย์ 1 ช/ญ 22-35 ปริญญาตรี  ตามโครงสรา้ง -สาขาเทคนิคการแพทย์ 
-มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 -เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักโภชนาการ 1 ญ 22-35 ม.3+ ตามโครงสรา้ง -สามารถท าอาหาร และจ่ายตลาดได้ 
-หากมีประสบการณ์ร้านอาหาร หรือด้านการ
ประกอบอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 -แม่บ้าน 1 ญ 22-35 ม.3+ ตามโครงสรา้ง -หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
12 หจก.มนปรียา(ห้องเย็น) 

พิกัด:ก่อนถึงปั้มปตท.ลานทอง 
(ทางไปสะพานไทย-ลาว) 
สนใจแอดไลน์ : monpreya88 

-พนักงานทั่วไป 1 ช 18-25 ม.3+ 300-350 ผ่านงานปรับค่าจ้างขึ้นให้ 
หยุดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 
เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 

13 ร้านครัวชาววัง  
ถ.ส าราญชายโขง  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  โทร 093-4757381 

-พนักงานในครัว 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 

14 ร้านเฮง เฮง เฮง  
ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
(ใกล้ปั้ม ปตท.ศรีบุญเรือง) 
โทร. 080-7301179 

-พนักงานทั่วไป 1 ช 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ลักษณะงานจัดสินค้า ยกสินค้า 
-พร้อมเริ่มงานทันที 
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ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
15 โรงภาพยนตร์ Major Cineplex 

โรบินสัน มุกดาหาร  ชั้น 2 
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 080-3245652 

-พนักงานบริการลูกค้า 2 ช 18+ ม.6+ ตามตกลง -มีความอดทน ทนแรงกดดันได้ 
-สามารถท างานเป็นกะได้ 
-รักในการบริการ 
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 

16 ร้านป๊อปสตาร์ มุกดาหาร  
(จ าหน่ายเครื่องส าอาง) 
ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 098-8363831 

-แคชเชียร์ 1 ญ 18+ ม.3+ ตามตกลง -งานแคชเชียร์ ขายสินค้าหน้าร้าน 
-ใช้งานคอมพิวเตอร์คล่อง  
-แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

 -คลังสินค้า 2 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -งานตรวจนับสินค้า รับสินค้า จัดเก็บสินค้า 
-สามารถยกของได้ 

 -จัดเรียงสินค้า 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -งานจัดเรียงสินค้าขึ้นชั้น เติมสินค้า 
-ขยัน ซื่อสัตย์ 

17 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)   
4/9  ถ.ชยางกูร ก  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร       
โทร. 042-661199 ต่อ 104 , 105 
 

-เลขาผู้จัดการสาขา 1 ญ 25-35 ป.ตรี ตามตกลง -ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี 
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
-Think Positive 

 -จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 25-35 ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

18 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 
35/8  ถ.ศรีปทุม  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000    

-แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ช 22+ ปวช.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
 -แผนกประสานงานการตลาด 1 ช/ญ 22+ ปวส.+ ตามตกลง  
 -แผนกแคชเชียร์ 1 ญ 22+ ม.6+ ตามตกลง  
 -แผนก พีวีซี. และไม้ฝา 2 ช 22+ ปวช.+ ตามตกลง  
 -แผนกจัดส่ง 1 ข 22+ ม.3+ ตามตกลง  
 -แผนกเทคนิค 1 ข 22+ ปวช.+ ตามตกลง  
 -แผนกป้องกันการสูญเสีย 1 ช/ญ 22+ ปวช.+ ตามตกลง  
 -จป.วิชาชีพ 

 
1 ช/ญ 23+ ป.ตรี ตามตกลง จบสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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19 บริษัท ทีควิเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ ากัด     

92/3  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล  ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
โทร. 093-5701123 
 

-พนักงานประจ าออฟฟิต 10 ช/ญ 20+ ม.3+ 12,000 -มีคอมมิชชั่น + Incentive 
-ลักษณะงาน เสนอขายประกันรถยนต์ 
ประกันอ่ืนๆและเป็นที่ปรึกษาเรื่องประกันภัย 

20 ร้านเฮง  ตลาดอินโดจีน 
จ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ขายส่ง 
โทร. 081-8721496 
 

-พนักงานทั่วไป 1 ช 18-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -ขยัน รักงานบริการ พร้อมที่จะเรียนรู้งาน 

21 ร้านอาหารญี่ปุ่นโอชิเน สาขามุกดาหาร 
9 ถ.เลี่ยงเมือง  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  โทร. 064-3760000   

-เชฟซูชิ 
-พนักงานบริการ 
-พนักงานครัวร้อน 

1 
1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

18+ 
18+ 
18+ 

ม.3+ 
ม.3+ 
ม.3+ 

 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

22 บริษัท มุกดาหารฮอนด้าคาร์ส์ จ ากัด 
42-42/1 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 094-4695855   
042-611700 ต่อ 0 
 

-ช่างเทคนิคบริการ 3 ช 23+ ปวส. ตามตกลง -สามารถขับข่ีรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ 
-ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 

 -พนักงานประเมินราคาซ่อมตัวถัง/สี 3 ช 23+ ปวส.++ ตามตกลง -วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-16.30 น. 
 -พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ช/ญ 21-40 ป.6+ ตามตกลง -เพศขายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
        

23 ฟอร์มูล่า มุกดาหาร  
ตั้งอยู่ที่ ภายใน บขส.มุกดาหาร 
โทร. 083-0692877 

พนักงาน สโตร์-ส่งของ 1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง - มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 
- มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับยี่ห้อ
รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
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