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

1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมพรรุ่งเรืองกิจ 
(จ าหน่ายน้ ามันหล่อลื่น) 
64/4 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000   

-ช่างช่วงล่าง 
-ช่างแอร์รถยนต์ 
-ช่างไดนาโม 

2 
2 
2 

ช 
ช 
ช 

25-40 
25-40 
25-40 

ปวช.-ปวส. 
ปวช.-ปวส. 
ไม่จ ากัด 

305+ 
305+ 
305+ 

-มีประสบการณ์การท างาน 
 
 

2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหกิจ คาร์เซอร์วิส 
แอนด์ ยางยนต์  (อู่ซ่อมรถยนต์) 
55  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

-ช่างเคาะ 
-ช่างสี 

1 
1 

ช 
ช 

30-40 
30-40 

ม.6+ 
ม.3-ม.6 

380+ 
330+ 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 

3 ร้าน อ้อนจังบิวต้ี  (ร้านเสริมสวย) 
เลขท่ี 42/27 ถ.พิทักษ์พนมเขต 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 

-ช่างเสริมสวย (ช่างประจ า) 
 

1 ช/ญ 25-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -08.00-20.00 
-ซ่ือสัตย์ ขยันอดทน ตรงต่อเวลา 
-ยิ้มแย้มแจ่มใส รักในงาน 
หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 

4 นางนิเวศน์  เดชวรารักษ์ 
(ส่วนบุคคล) 
20 ถ.ชาภูบาล ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 

-แม่บ้าน 1 ญ 30-50 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีท่ีพัก อาหารฟรี 
-ท างานหลังสงกรานต์ 

5 
 
 

บ.ซี บี เอส คอมมูนิชั่น จ ากัด 
91 ถ.สมุทธศักดารักษ์ ต.ศรีบุญเรือง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

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

6 P-MART Superstore  
(บจก. พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์) 
68/11 ถ.ชยางกรู ข   ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000  
jittranart.m@pmart.co.th            

-พนักงานฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 21-37 ป.ตรี 12,000 -สวัสดิการตามกฎหมาย 
-ผ่านทดลองงาน มีค่าต าแหน่ง 
 1,000 บาท 

7 หจก.เอส.พี คอนกรีตมุกดาหาร 
 471 หมู่ท่ี 3  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  49000        

-พนักงานขับรถโม่ 
-พนักงานท่ัวไป 
 

2 
2 

 

ช 
ช 

 

25-40 
25-40 

 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

 

305/ว 
305/ว 

 

-มีประสบการณ์จะพิจารณา 
เป็นพิเศษ 

8 บ.ราชสีมา  เอส.ดี.โอ. จ ากัด 
(ตัวแทนจ าหน่ายสินค้า P&G) 
54 ถ.แก้วสีนา ต.วารินช าราบ 
อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
โทร.095-7087901 

-พนักงานขายหน่วยรถยนต์ 
(เขตรับผิดชอบ จ.มุกดาหาร  
จ.นครพนม)  

2 ช/ญ 20 ม.6+ 9,500 08.00-17.00 
-เบี้ยเลี้ยง 140/ว 
-ค่าโทรศัพท์เดือนละ 200บาท 
-ค่าคอมมิชชั่น 
-ค่าท่ีพัก จ่ายตามจริง 
-ค่าน้ ามัน เบิกตามจริง 

9 บ.ทรัพย์ธาราก่อสร้าง 
147 ถ.ส าราญชายโขงเหนือ  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000  (รับเหมาก่อสร้าง) 

-พนักงานบัญชี 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ 9,000+ -สวัสดิการตามกฎหมาย 

10 บ.พรประเสริฐ โมโตพาร์ท จ ากัด 
43  ถ.ชยางกูร  ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000    

-พนักงานขายออนไลน์ 3 ญ 22-28 ปวส.-ป.ตรี 310.-บาท -จันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 
-ผ่านทดลองงาน ปรับค่าจ้าง 
เป็นรายเดือน 

11 มุกดา เดล่ี  มิลค์ 
102  ถ.พิทักษ์พนมเขต  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000 
(จ าหน่ายนมเมจิ) 

-พนักงานส่งนม 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -ส่งนมเมจิ ตามเส้นทางท่ีก าหนด 
ออกต่างอ าเภอได้  มีใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ 

 -พนักงานขาย 5 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 305 บ/วัน -ขับจักรยานยนต์พ่วง จ าหน่วย
นมเมจิ ตามแหล่งชุมชน ตลาด 

12 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 

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

13 บ.มุกดาหาร มอนเตสซอรี่ จ ากัด 
(โรงเรียน) 
39 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 

-ผู้อ านวยการ 
 
-ครูปฐมวัย 
 
-ครูปฐมศึกษา 

1 
 
1 
 
1 

 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 
 

30+ 
 

21+ 
 

21+ 

ป.โท+ 
 

ป.ตรี 
ปฐมวัย 

ปฐมศึกษา 
-อังกฤษ 
-ไทย 

25,000 
 

12,000-15,000 
 

12,000-15,000 
 

-มีประสบการณ์การเป็นผู้อ านวยการ
หรือประสบการณ์ด้านการบริหาร 
-มีใบประกอบวิชาชีพครู 
-มีประสบการณ์สอน 
-มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 

14 บมจ.อีซ่ีบาย 
77/11 บิ๊กซี ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 

-เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อเพื่อ 
ผู้บริโภค 

1 ญ ไม่เกิน28 ป.ตรี 
(2.50) 

15,000 -สวัสดิการตามกฎหมาย 

15 บ.มุกดา ว.จ ากัด 
44/9 ถ.ชยางกูร ก. 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 

-พนักงานขาย (เซลล์) 
-พนักงานขับรถ  
 

2 
2 

ช 
ช 
 

20-35 
20-35 

 
 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

 

    9,000+ 
9,000+ 

 

-ขับรถ6ล้อและ4ล้อได้ 
-ประกันสังคม 
-ปรับเงินเดือนประจ าปี 
-ชุดยูนิฟอร์ม 
-มีเงิน Incentive/โบนัส 

16 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
40 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 

-เจ้าหน้าท่ีดูแลพื้นท่ีขาย 
(Area Owner) 
 

10 
 

 

ช/ญ 
 
 

23-35 
 
 

ม.6-ป.ตรี 
 
 

13,000 ขึ้นไป 
 
 

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

17 โรงแรมเคียงพิมาน   
เลขท่ี 26 ถ.ด ารงค์มุกดา  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
ทางเข้าตลาดเทศบาล 2 

-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 2 ญ 25+ ม.3+ 305 -สวัสดิการตามกฎหมาย 

18 ร้านสนิทภัณฑ์ 
ถ.ประคองพันธ์ (ตลาดเทศบาล 1)   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000    

-พนักงานขายของหน้าร้าน 
-เสมียน 

2 
1 

ช 
ญ 

20+ 
20-40 

ม.3 
ม.3 

305/ว 
305 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 
-ไปต่างจังหวัดได้ 

19 บริษัท พรีเมียร์ควอลิต้ี  สตาร์ช จ ากัด    
เลขท่ี 185 ม.14 ต.ค าป่าหลาย  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
สมัครด้วยตนเอง 
หรือส่งประวัติทางเมลล์ 
Hr_pqs@pqstarch.com 

-เจ้าหน้าท่ีคลังพัสดุ 
-เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 
วิชาชีพ 
-เจ้าหน้าท่ีไอที 
-เจ้าหน้าท่ีควบคุมเอกสาร 
DEE 
 

2 
1 
 
1 
1 
 

 

ช 
ช 
 
ช 

ช/ญ 
 

 

25+ 
25+ 

 
25-35 
25-35 

 
 

ม.3+ 
ปวช.+ 

 
ปวส.-ป.ตรี 
ปวส.-ป.ตรี 

 
 

ตามโครงสร้าง 
ตามโครงสร้าง 

 
ตามโครงสร้าง 
ตามโครงสร้าง 

 
 

-เข้ากะได้ ปฏิบัติงาน 3 กะ 
-ป.ตรีชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 
มีความรู้เกี่ยวกับคุณภาพ 
ISO9001, ISO14001, ISO18000 
HAZZP, GMP 

20 บ.เอ็นเทคโพลิเมอร์ จ ากัด  (ยางพารา) 
319 ม.16 ค าป่าหลาย อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร49000  

-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 

305+ 
305 

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

21 บ.สหเรือง จ ากัด 
76 ม.8 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง             
จ.มุกดาหาร 49000 

-เจ้าหน้าท่ี จป.วิชาชีพ 
 
-โปรแกรมเมอร์ 
 
 
 
-วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
 
 

1 
 
1 
 
 
 
1 

 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 
 
 

ช/ญ 
 

25+ 
 

20+ 
 
 
 

22+ 
 

ป.ตรี 
 

ป.ตรี 
 
 
 

ป.ตรี 
 

 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 
 
 
 

400-450/ว 
 

 

-ป.ตรีสาขาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
-ดูแลระบบ Dynamic Ax 
-ดูแลระบบ HR – Focus 
-ท ารายการเบิกจ่ายในระบบ AX 
-ท ารายการตั้งน้ีและรับช าระเงิน 
-จัดท ารายงานสิ่งแวดล้อม 
-ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

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

22 บจก.มุกดาหาร ซี เค กรุ๊ป 
(โรงน้ าแข็งเกียรติมุกดา) 
88  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(ผลิตน้ าแข็งหลอด) 

- พนักงานขับรถส่งน้ าแข็ง 
 
 

10 
 

ช 
 

25+ 
 
 

ม.3+ 
 

305+ 
 

สวัสดิการตามกฎหมาย 

23 บ. เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
442  ถ.รามค าแหง  แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  
10240      

-ผู้จัดการเขต 3   ญ 22-40 ม.6+ 9,300 -จันทร์ – ศุกร์ มีใบขับขี่ 
-ประกันสังคม  
-ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ ามัน  
โบนัสประจ าปี 

24 บ.นาคิเทค จ ากัด 
108  ม.10  ต.ค าป่าหลาย 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 

-ช่างไฟ 2 ช 20+ ปวส.+ 305/ว -ผ่านงานปรับเงินเดือน 

25 บริษัท พรสินก่อสร้าง จ ากัด 
4/49  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000    

-พนักงานบัญชี 
 
-ยามรักษาการณ์ 

1 
 
2 

ญ 
 
ช 

25+ 
 

40 

ปวช.- 
 

ปวส 

10,000 
 

310 

-สวัสดิการ 

26 หจก.อู่ทองทิมเบอร์ 
337 ม.9 ต.นาสีนวล  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  49000 

-คนงานจัดเรียงไม้ 2 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 305 08.00-17.00 

27 โรงแรมพลอยพาเลซ 
40 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 

-ช่างท่ัวไป 
-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 
-พนักงานจัดเลี้ยง 

1 
1 
2 

    ช 
ญ 
ช 

    21+ 
25-30 
18+ 

ปวช.+ 
ปวส.+ 
ม.3+ 

     305/ว 
305/ว 
305/ว 

-เข้ากะได้ 
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็น
พิเศษ 

28 โรงงานหลังคาเหล็ก สยามช้างไทย   
ถ.บายพาส เยื้องวิทยาลัยการอาชีพฯ   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000    

-แม่บ้าน 
-พี่เล้ียงเด็ก 

1 
1 

ญ 
ญ 

30-45 
30-45 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

305/ว 
305/ว 

-มีประสบการณ์ 
-08.00-17.00 
13.00-20.00 

29 คุณกอบแก้ว  จันทร์ธานี    
4  ชุมชนหลังศูนย์ราชการ  ถ.แก้วกินรี   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 โทร.042-611097, 087-4325877             

-แม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด 8,000 -พักกบันายจ้าง วันหยุด 
เดือนละ 3 วัน 
-หน้าที่ ดแูล ซ้ืออาหาร จัดอาหารให้
คุณยาย ท าความสะอาดบา้น ซักผ้า 

30 
 
 
 

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

-ท่ีปรึกษาการขาย 
 

6 
 

ช 
 

22-35 
 

ปวช.+ 
 

ตามตกลง 
 

เวลาท างาน 08.00-17.00 น. 

31 บริษัท ไทย ออปโป้ จ ากัด 
บิ๊กซี มุกดาหาร ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานขาย 3 ไม่จ ากัด 20-40 ปวช.- 
ป.ตรี 

9,300 -ต้องการสาวประเภทสอง  

 -Area Sale 1 ช/ญ 22-35 ปวส.+ 12,000+ -มีรถยนต์ส่วนตัว  มีภาวะผู้น าท่ีดี 
ท างานนอกเวลา ออกพื้นท่ีได้  
ขยัน ซ่ือสัตย์ ตรงเวลา 

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

32 บ.อยุธยาแคปปิตอล ออโต้ลีส จ ากัด 
(มหาชน) 
12 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

-ตัวแทนการตลาดสินเชื่อ
รถจักรยานยนต์ 

1 ช/ญ 21-35 ปวส.- 
ป.ตรี 

7,000+ -ค่าคอมมิชชั่น 
-08.30-17.00 
-ท างานในธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

33 บริษัท สยามไท (2017) จ ากัด 
9/8 ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร   49000 
(จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า) 

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

-เบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท 

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

34 บ.ประเสริฐผลพัฒนารุ่งเรืองมอเตอร์ จ ากัด 
88 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000 

-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 
-ท างานล่วงเวลาได้ มีค่าคอมมิชชั่น 
 ค่าตอบแทนตามผลงาน 

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

-พนักงานขาย 
-ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต 
-Leader หัวหน้าทีมขาย 

5 
5 
5 

ช/ญ 
ช 

ช/ญ 

20+ 
20+ 
20+ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

08.00-17.00 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
-Leader มีรถยนต์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ 

36 ร้านเซ็นเตอร์เฟอร์นิเจอร์ 
94  ถ.มุกดาหาร –ดอนตาล  ต.ศรีบุญเรือง 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
 

-แม่บ้าน 
-ช่างเฟอร์นิเจอร์ 

1 
1 

ญ 
ช 

25-40 
20+ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

305/ว 
305/ว 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-มีประสบการณ์ประกอบ 
เฟอร์นิเจอร์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ 

37 บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จ ากัด 
291 หมู่ท่ี 6  ถ.เล่ียงเมือง  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
(ธุรกิจเดินรถมุก-พัทยา 

-พนักงานขับรถโดยสาร 
-พนักงานต้อนรับบนรถ 
-พนักงานจ าหน่ายตั๋ว 

10 
1 
5 
 

ช 
ญ 

ช/ญ 
 
 

25+ 
20+ 
20+ 

 
 

ไม่จ ากัด 
ม.6+ 
ม.6 

 
 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

 
 

-ใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป 
-มารยาทดี 
-ท างานต่างจังหวัดได้ 
-เปอร์เซ็นการขาย ค่ายกของ 
ค่ารอเติมก๊าซ 

 38 บมจ. อิออน  ธนสินทรัพย์  
(ไทยแลนด์)  สาขามุกดาหาร 
77/11 บิ๊กซีมุกดาหาร  ชั้น 2  ถ.ชยางกูร  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 

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

39 โรงแรมวิลล่า ทิวา 
479 ม.6 ถ.เล่ียงเมือง อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 23-40 ม.3 305/ว -ท างานเป็นกะ 
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
-มีมนุษยสัมพันดี 

40 ร้านชอบเจริญการช่าง 
8 ซ.ตาดแคน ถ.ตาดแคน ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-ช่างซ่อมรถยนต์ 
 

1 
 

ช 
 

21+ 
 

ไม่จ ากัด 
 

11,500 
 

-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
-มีอาหารกลางวัน มีท่ีพัก 
 

41 บริษัท โชติรส เอ็นดีพี จ ากัด    
146 หมู่ท่ี 16  บ้านเหมืองบ่า  ต.ค าอาฮวน  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000             

-พนักงานขาย 1 ช/ญ 18+ ม.3 10,000 -สวัสดิการตามกฎหมาย 
-08.00-18.00 

42 บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด  
188 หมู่ท่ี 7  ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000  (จ าหน่ายรถฮีโน่)  

-พนักงานขาย 
 

10 
 

ช/ญ 
 

18+ 
 

ม.6+ 
 

ตามตกลง 
 

- 08.00-17.00 
 
 

43 บริษัท เชษฐ์ชัยมอเตอร  
สาขามุกดาหาร จ ากัด 
125 ถ.มุกดาหาร-ค าชะอี   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000                  

-พนักงานขาย 
 

 

5 
 

ช/ญ 
 

20+ 
 

ม.6.+ 
 

9,000 
 

-มีความสามารถขับรถยนต์ได้ 
มีใบขับขี่ 
-08.00-17.00 
หยุดวันอาทิตย์ 

44 บริษัท มิตรศิลป์ วิน จ ากัด 
70/4-7 ถนนวิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
(จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 

-ช่างบริการ (สนง.ใหญ่/ 
 ค าอาฮวน) 

5 ช 20-40 ม.3+ 300 บ/ว -สวัสดิการตามกฎหมาย 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

 -เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการขาย 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี 9,000/ด  
 -เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 9,000/ด  
 -เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

  (ค าอาฮวน) 
1 ช/ญ 20+ ปวส.-ป.ตรี 9,000/ด  

 -เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 9,000/ด  
45 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 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+ 305/ว ขับรถส่งสินค้า 

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

46 นินจาเซอร์วิส (รับเหมาก่อสร้างบ้าน) 
445 ม.3 ถ.มุกดาหาร – ค าชะอี ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
 

-ช่างฝ้า  ช่างเพดาน 
-ช่างสแตนเลส 
-ช่างปูน 
-ช่างกระเบื้อง 

1 
1 
1 
1 
 

ช 
ช 
ช 
ช 

20+ 
20+ 
20+ 
20+ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

ท างาน 08.00-17.00 น. 
ท างานนอกสถานท่ีได้ 

47 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. 

308 
308 

-บุคลิกหน้าตาดี 
-มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  
ฝึกงาน 3 เดือน ผ่านงานพิจารณา 
เป็นพิเศษ 

48 CP Pork Shop (ร้านไข่คูณ)  
80 มุกดาหาร-ดอนตาล อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 โทร.061-7919996 

-คนงานคัดไข่ ส่งไข่ 1 ช 18-35 ไม่จ ากัด 318 
 

-อาหารฟรี 3 มื้อ 
08.00-19.00   

49 บ.รักษาความปลอดภัยมุกดาหาร จ ากัด  
33/154  ถ.ชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร    
อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร   49000         

-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 
ประจ าห้างสรรพสินค้า โฮมวัน 
โรบินสัน 

 50 หจก.ดัชมิลล์มุกดาหาร 
31 ซ.ตาดแคน 7  ถ.ตาดแคน   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  4900 
(จ าหน่ายนมเปรี้ยว 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        
ชุดท างานฟรี ทุนการศึกษาบุตร 
ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 

51 ร้านฮอทพอท   
โรบินสัน ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 

-บริการ 
-ล้างจาน 

2 
1 

ญ 
ญ 

25+ 
25+ 

ม.6 
ม.6 

40/ซม. 
40/ซม. 

-สวัสดิการตามกฏหมาย 

52 หจก.ดีดีอาร์ คอมซิสเต็มส์ 
2/16  ถ.ตาดแคน  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000 

-ช่างเทคนิคคอม 
-เจ้าหน้าท่ีการตลาด 

2 
1 

ช 
ญ 

20-35 
20-35 

ปวส.-ป.ตรี 
ปวส.-ป.ตรี 

9,000 -ผ่านงานค่าจ้าง 10,000 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 

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

-พนักงานขายนมเปรี้ยว  
 ดีไลท์ 

5 ช/ญ 20-40 ไม่จ ากัดวุฒิ รายได้ตาม
ยอดขาย 

08.00-17.00 น. 
1เดือนหยุดได้ 4 วัน 

54 บ.ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  
6 ถ.ชยางกูร ก ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 

-ตัวแทนประกันชีวิต 10 ช/ญ 20+ ม.6+ ค่า
คอมมิชชั่น 

-ไม่จ ากัดเวลา 

55 บริษัท  ศิริมหาชัย  มุกดาหาร  จ ากัด    
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 

56 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิลเทม จ ากัด 
(เทสโก้ โลตัส สาขามุกดาหาร) 
35  ถ.ชยางกูร  ข  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000 

-แคชเชียร์  Part time 2 ช/ญ 18+ ปวช. 50 บ/ชม. -ท างานวันละ  4  ชม. 

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

-พนักงานขาย (ฟรีแลนซ์) 
 (จ าหน่ายตู้เติมเงิน) 

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

 -พนักงานช่าง 1 ช 22-30 ปวช.+ 300 บ/ว -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 2 ปีขึ้นไป 
-ซ่ือสัตย์สุจริต  มีอัธยาศัยดี   

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

58 บ.พรประเสริฐออโต้ลิส จ ากัด 
42/5 ถ.ชยางกูร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 

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

59 บริษัท มิตรชัยไชโย มุกดาหาร จ ากัด 
55/22  ถนนชยางกรู  ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000   

-ช่างฝ่ายเทคนิคศูนย์บริการ 1 ช 20+ ปวช. 9,000-10,000 -สวัสดิการตามกฎหมาย 
-ขับรถจักรยานยนต์ได้ 
มีใบขับขี่  

60 บริษัท มุกดาหารเพชรยานยนต์ จ ากัด 
(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 

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

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

62 ร้านระเบียงนา   
(ข้างปั้ม ปตท. ศรีบุญเรือง) 
46 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล 
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 

-แม่บ้านและท่ัวไป 1 ญ 20-30 ม.3-ม.6 9,000 -สวัสดกิารตามกฎหมาย 

63 บ.นภาเอเจนซ่ี จ ากัด 
ขายตั๋วเครื่องบิน +รถเช่า 
63 ถ.เมืองใหม่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 

-พนักงานขายตั๋วเครื่องบิน 
 
 
 

2 
 
 
 

ญ 
 
 
 

22-27 
 
 
 

ปวส.+ 
 
 
 

10,000 
 
 
 

-ท างานท่ีสาขา จ.ร้อยเอ็ด 
-ท างานท่ีสาขา กทม. 
เวลาท างาน 10.00-19.00 
-มีท่ีพัก และอาหาร 

64 
 

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

-พนักงานตัดเย็บเสื้อสตรี 1 ญ 30-50 ไม่จ ากัด 10,000 08.00-15.00 
-ท าท่ีร้าน 
-ท าท่ีบ้าน 

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

-ครูภาษาอังกฤษ 
 

1 
 

ญ 
 

ไม่เกิน
23+ 

 

ป.ตรี 9,000 
 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 

66 โรงเรียนอนุบาลค าชะอี 
เลขท่ี 77 หมู่ 12 ถ.เปรมพัฒนา   
ต.น้ าเท่ียง  อ.ค าชะอี  จ.มุกดาหาร  
49110             

-ครูภาษาไทย 
-ครูคณิตศาสตร์ 

1 
1 

ญ 
ญ 

20-35 
20-35 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

10,000 
10,000 

-ภาษาไทย 
-คณิตศาสตร์ 
-เริ่มงาน 2 พฤษภาคม 2560 

67 บริษัท  สิริมงคลเพาเวอร์เคเบิล จ ากัด  
สาขาการไฟฟ้ามุกดาหาร    
106  ถนนเมืองใหม่  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000   

-คนงานระบบไฟฟ้า 5 ช 18-45 ป.6+ 317 บ/วัน -สวัสดิการตามกฎหมาย 

68 ร้าน ส.ไสวการค้า 
318 หมู่ท่ี 5  ต.นิคมค าสร้อย 
อ.นิคมค าสร้อย  จ.มุกดาหาร  49130 
โทร.080-5254993 

-พนักงานขายหน้าร้าน 1 ญ 25-35 ไม่จ ากัด 305/วัน -เวลาท างาน 07.30-17.30 น. 
 -แม่บ้าน 1 ญ 25-35 ไม่จ ากัด 305/วัน -มีท่ีพักให้ฟรี 
        
        

69 บจก.เกียรติณัฐฎา  ทรานสปอร์ต       
425/5 หมู่ท่ี 3  บ้านโคกสูง  
ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
49000 (ธุรกิจขนส่งสินค้าด้วย
รถบรรทุกเทรลเลอร์) 

-พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -ท างานจันทร์-เสาร์ 
 -พนักงานธุรการ/พนักงาน   

 ท่ัวไป 
1 ช/ญ 20+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -เวลา 8.30-17.00 น. (จ-ศ) 

-เวลา 0.30-12.30 น.(ส.) 
 -พนักงานซ่อมบ ารุง 1 ช 20+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -ค่าน้ ามัน 
       -สวัสดิการตามกฎหมาย 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ)ชั้น 1โทร. 042-613037-8   Fax. 042-613037 
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งาน “ต่างจังหวัด” ประจ าเดือน เมษายน 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  น้ าตาล ตู้) 

หลาย 
อัตรา 

ช 25+ ไม่จ ากัด 25,000+ ไม่ต้องมีเงินค้ าประกันก่อน    
เข้างาน  สนใจติดต่อนครสวรรค์ 
89-9619620 ฝ่ายบุคคล 
สาขาแก่งคอย คุณธิ 089-
9619612 , 089-9619607 
สาขาแหลมฉบัง คุณเก 081-
6057882, 088-2786840 

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

-พ.ขับรถขายหน่วยรถเงินสด 10 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 
 -พ.ขายหน่วยรถเงินสด 10 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ประกันสุขภาพ กองทุนส ารอง 
 -พ.คลังสินค้า 10 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง เลี้ยงชีพ โบนัส ค่าท่ีพัก 
 -พ.ขับรถตู้ 10 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ชุดฟอร์ม ฯลฯ 
 -พ.ส่งเสริมการตลาด 

ภาคสนาม (สาวบาวแดง) 
10 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  

 -พ.ผู้ช่วยทีมงาน 10 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง  
3 บ.คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

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

-พนักงานฝ่ายผลิต 50 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 300 บ/ว หอพักฟรี (รวมท้ังค่าน้ า  ค่าไฟ)  
ข้าวสวยฟรีสวัสดิการอื่นๆ   
ส่งจดหมายสมัครที่  อีเมลล์
Narathiwat_Doksunthia@Car
gill.com 

4 บริษัท ยูเนี่ยนซิป จ ากัด 
(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  
สวัสดิการตา่งๆ ฯลฯ 

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

5 บ.แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 
จ ากัด 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+ 300 บ/ว + สวัสดิการตามกฎหมาย 
 -TECHNICIAN 

 (ช่างซ่อมบ ารุง) 
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 83000 
(ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าเร็จรูป) 
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  ไม่จ ากัด โครงสร้างบริษัท  
        

7 บ.นครชัย 21 จ ากัด 
1540-42 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 
โทร.044-257997 
(บริการด้านขนส่งและรถโดยสาร) 

-พนักงานขับรถ 10 ช 27 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 21,000 
 
  

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

 -พนักงานต้อนรับบนรถ 
 (โค้ช) 

10 ญ 18 ปีขึ้นไป ไม่จ ากัด 13,800 -ผ่านงานด้านการบริการด้าน
รถยนต์โดยสาร หรืองาน
เกี่ยวข้องกับการบริการ จะ
พิจารณาพิเศษ รักงานบริการ 

ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดมุกดำหำร  ศำลำกลำงจังหวัด (หลังเก่ำ)ชั้น 1โทร. 042-613037-8   Fax. 042-61303 
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งาน “ต่างจังหวัด” ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ.2561 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

8. บ.นครชัยทัวร์ จ ากัด 
1536-38 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 
โทร.044-261555 ต่อ123 
(บริการด้านขนส่งและรถโดยสาร) 

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

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

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

 -เจ้าหน้าท่ีบริการรถโดยสาร 11 ช 18+ ไม่จ ากัด 9,800-10,600+ -ท าความสะอาดรถโดยสาร 
-ท างานเป็นกะได้ 
-เดินทางไปท างานต่างสาขาได้ 
 

 -ช่างซ่อมบ ารุงรถโดยสาร 4 ช 18+ ม.6+ 11,600+ -ท างานเป็นกะได้ 
-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+ -ท างานเป็นกะได้ตามเท่ียววิ่งรถ 
-อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ระหว่างเดินทาง 
 

 -บริกร 10 ช 18-40 ม.6-ป.ตรี 13,000+ -ท างานเป็นกะได้ตามเท่ียววิ่งรถ 
-อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ระหว่างเดินทาง 
 

         
9 บ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 

อาคารส านักงาน AIS ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เลขท่ี 399  
ม.3 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย  
ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
30000 โทร 0-2029-5000 
ต่อ9337-9338 
(สถานท่ีใกล้เคียง) มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล 
 

-Sales Promoter  
(ขาย AIS Shop) ประจ า  
จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น 
จ.อุดรธานี  จ.อุบลราชธานี 
จ.สุรินทร์ จ.ร้อยเอ็ด  
จ.มหาสารคาม จ.มุกดาหาร 
และ จ.บุรีรัมย์ 

10 ช/ญ ไม่เกิน 
30 

ปวส0+ 13,000+ -เป็นตัวแทนขาย AIS Shop  
-ค่าท างานเพิ่ม เดือนละ 2,000  
-เบี้ยขยัน 1,000 
-พ้นพันธะทางทหาร 
-ท างาน 6วัน/สัปดาห์ 

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