
ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 
************************** 

ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
1 บริษัท ซูซูกิอีสาน ออโตโมบิล จ ากัด 

52/22 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 063-0210088 (ฝ่ายขาย) 

-ที่ปรึกษาการขาย 
 
-ลูกค้าสัมพันธ์ 
 
-ช่างติดฟิล์มรถยนต์ 

5 
 
1 
 
1 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 
ช 

20+ 
 

20+ 
 

20+ 

ม.6 
 

ปวส.+ 
 

ม.6+ 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 

-ขับรถยนต์ได้มีใบขับข่ี 
-มีประสบการณ์งานขายพิจารณาพิเศษ 
-บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น 
-มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 
-มีประสบการณ์งานติดฟิล์มรถยนต์ 

2 บจก.อุบล เอ เอส แอนด์ ดี 
414 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 096-8342660 

-พนักงานขับรถยนต์ 
-ผู้ช่วยคนขับ 

1 
1 

ช 
ช 

25+ 
25+ 

ม.3+ 
ม.3+ 

340+ 
340+ 

  

-มีใบขับขี่ ท2 
-มีใบขับขี่ส่วนบุคคล 

3 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นเนล  
87 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล  ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 091-8654012 
E-Mail hr@mukinter.com 

-พยาบาลไตเทียม 
 
 
-ผู้ช่วยพยาบาล 
 
-พนักงานซักรีด 
 

1 
 
 
2 
 
1 

 

ญ 
 
 

ญ 
 

ญ 
 

22+ 
 
 

22+ 
 

22+ 

ป.ตรี 
พยาบาล
ศาสตร์ 
ม.6+  

 
ม.6+ 

 

ตาม
โครงสร้าง 

 
ตาม

โครงสร้าง 
ตาม

โครงสร้าง 

- มีใบประกอบวิชาชีพ/ มีใบรับรองผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง      
ไตเทียม 
-มีใบประกาศผู้ช่วยพยาลาล PN, AN  
-สามารถท างานเป็นกะได้ 
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ป ี
-มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 

4 ร้านศิรนันต์ผ้าไทย (ภายในร้านดูโอเวดดิ้ง) 
80/6  ถนนสมุทรศักดารักษ์  ต าบลมุกดาหาร  
อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร   
โทร. 061-8789245, 064-6624922 

-ฝ่ายขาย สินค้าผ้าไทย 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด ตาม
โครงสร้าง 

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี  
- ซื่อสัตย์ ขยันท างาน กล้าแสดงออก 
-มีประกันสังคม 
-ค่าจ้างเริ่มต้น 9,000-12,000บาท 
-วันหยุดอาทิตย์ละ1วัน ท างาน 09.00- 
18.00น. 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
5 โรงแรมเคียงพิมาน  

26 ซอย ด ารงค์มุกดา อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
มุกดาหาร 49000 
โทรศัพท:์ 095 598 2241 
 

- แม่บ้านประจ าโรงแรม 1 ญ 30-45 ม.3+ 323/วัน -มีประสบการณ์การท างานแม่บ้านโรงแรม 
-สามารถรีด ผ้าไหม  ชุดท างาน   
 ชุดสูทได ้
-รักงานบริการ 

6 หจก.กิตตินัน ชิปปิ้ง 
39/14 ถนนค าสายทอง ต าบลมุกดาหาร 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
โทร.086 – 6528576 
 

-พนักงานด าเนินพิธีการศุลกากร 1 ช/ญ 22-35 ปวช+ 9,700 + ค่าประสบการณ์ 
ท างาน 08.30 – 17.00 น. 
มีอาหารกลางวัน 
วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 

7 บจก.อีซูซุตังปัก อ านาจเจริญ สาขามุกดาหาร 
66/1 ถ. ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 
โทร. 094-908 4949 

-ที่ปรึกษาการขาย 
 
-ลูกค้าสัมพันธ์ 
 
-ช่างติดฟิล์มรถยนต์    

1 
 
1 
 
1 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 
ช 

20+ 
 

20+ 
 

20 

ม.6.+ 
 

ปวส.+ 
 

ม.6+ 

ตาม
โครงสร้าง 

ตาม
โครงสร้าง 

ตาม
โครงสร้าง 

สวัสดิการตามกฎหมาย 
มีประสบการณ์ในการท างาน 
อัธยาศัยดี รักงานบริการ 

8 โรงแรม เอ บี รีสอร์ทมุกดาหาร 
26 ซอย ด ารงค์มุกดา อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
มุกดาหาร 49000 
โทรศัพท:์ 095 598 2241 

- แม่บ้านประจ าโรงแรม 1 ญ 30-45 ม.3+ ตาม
โครงสร้าง 

 

-มีประสบการณ์การท างานแม่บ้านโรงแรม 
-รักงานบริการ 
 
 
 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvL741Rx6EQpLdJPXEiJMA_x3Ox5Zg:1640158576329&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=17320738181706063586&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwi5wMTq8vb0AhVZHLkGHeprBJgQ6BN6BAgrEAI
https://www.google.com/search?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99&oq=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j0i30.7425j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvL741Rx6EQpLdJPXEiJMA_x3Ox5Zg:1640158576329&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C&ludocid=17320738181706063586&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwi5wMTq8vb0AhVZHLkGHeprBJgQ6BN6BAgrEAI
https://www.google.com/search?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99&oq=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j0i30.7425j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
9 บริษัท ธงทอง รับเบอร์ จ ากัด  

(ผลิตยางพารา) 
โรงงานตั้งอยู่บ้านค าฮี  ต.โพนทราย  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
Line ID : zamur-a-iii   
หรือส่ง Resume มาท่ี : 
meepooh_fan@hotmail.com 

1. จป.วิชาชีพ(มีบัตร)       
2. พนักงานผลิต       
3. ช่างซ่อมบ ารุงทั่วไป 
4. ช่างไฟฟ้า     
5. พนักงานบัญชี 
6. หัวหน้าแผนกสโตร์วัตถุดิบ     
 

2 
20 
2 
2 
2 
1 
 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

20-50 
20-50 
20-50 
20-50 
20-50 
20-50 

ป.ตรี+ 
ไม่จ ากัด 
ปวช.+ 
ปวช.+ 
ปวส.+ 
ป.ตรี 

10,000+ 
10,000+ 
10,000+ 
10,000+ 
10,000+ 
10,000+ 

คุณสมบัติ 
1. ไม่จ ากัดสัญชาติ คนพิการได้ 
2. มีประสบการณ์การท างานโรงงานยางพารา   
   จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
3. มีความรอบคอบ ช่างสังเกต 
4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
5. มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน 
6. สามารถท างานเป็นกะได้ 
7. หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณา 
   เป็นพิเศษ 
- ท างานจันทร์ - เสาร์ 
- เงินเดือน  รายวัน ค่าแรง 323 บาท/วัน. 
- ท างานเป็นกะ 08:00-20:00 น./20:00 – 
08.00 น. /OT 4 ชั่วโมง 
- รายวัน 323 บาท รวมโอที รายได้วันละ 
565 บาท รวมรายได้เดือน 14,690 บาท 
- รายเดือน เงินเดือนตามตกลง (ต่อรองได้
ตามประสบการณ์และความสามารถ) 
สวัสดิการ 
- ปรับเงินเดือนหลังผ่านโปร   
- ปรับเงินเดือนประจ าปี 
- ชุดยูนิฟอร์ม        - ประกันสังคม 
- งานเลี้ยงประจ าปี    - ค่า OT 

  

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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mailto:meepooh_fan@hotmail.com


ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดอืน มกราคม พ.ศ. 2565 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
10 อู่เก่งกับเฮง 

9/9 ถนนตาดแคน ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 
โทร.042-040-114 , 096-879-4914 

-พนักงานช่างซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก   1 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์การพิจารณาพิเศษ 
-เวลาท างาน 08:00-17:00  
-หยุดวันอาทิตย์และหยุดตามปฏิทิน 
 

11 ร้านอาหาร Thai D N A 
สนใจมาสมัครได้ที่.ปั๊มเอสโซ่ ตรงข้ามธนาคาร 
กสิกรไทยหรือโทรสอบถาม 0963625157 
(คุณกุ้ง) 

-ผู้ช่วยเชฟ  
 
-พนักงานเสริฟ  

2 
 
1 

ช/ญ 
 

ช/ญ 

18+ 
 

18+ 

ม.3+ 
 

ม.3+ 

ตาม
โครงสร้าง 

ตาม
โครงสร้าง 

- ตรงต่อเวลา  เลิกดึกได้. 
 
 

12 โฮมสเตย์ อินโดไซน่า  
ต าบลบางทรายใหญ่  อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร 
คุณภูมิพัฒน์ : 085-457-5552 

- แม่บ้านประจ ารีสอร์ท 2 ญ 25+ ม.3+ ตาม
โครงสร้าง 

-มีประสบการณ์การท างานแม่บ้านโรงแรม 
-รักงานบริการ 
 

13 บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จ ากัด 
122 ม.10 บ้านโค้งส าราญ ต.ค าอาฮวน         
อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร. 0931281177 

-เจ้าหน้าที่เพาะปลูก 
-เจ้าหน้าที่พัสดุ-จัดซื้อ 
-Graphic Designer 
 

1 
1 
1 
 

ช 
ช/ญ 
ช/ญ 

 

25+ 
25+ 
25+ 

 

ป.ตรี  
ป.ตรี 

ปวส-ป.ตรี 
 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

 

-จบสาขาเกษตร พืชสวน สมุนไพร ฯลฯ 
-จบสาขาบัญชี การจัดการ ฯลฯ 
-ออกแบบสื่อออนไลน์ สิ่งพิมพ์โฆษณา 

14 บมจ.ไมด้า สาขามุกดาหาร 
88/7-8 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 
โทร. 085-5915791 ผจก.สาขา 
โทร. 066-1140256 สาขามุกดาหาร 
 

-พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ 
 
 
 
-ตัวแทนขาย 

2 
 
 
 
5 

ช 
 
 
 

ช/ญ 

25+ 
 
 
 

18+ 

ม.6+ 
 
 
 

ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
 
 
 

ตามตกลง 

-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 
-ตรงต่อเวลา มีใจรักงานบริการ 
-มีประสบการณ์การขายพิจารณาเป็นพิเศษ 
-ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ (มี
ประสบการณ์การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
15 บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร (โฮมวัน) 

88/11 ถนนชยางกูร ต าบลมุกดาหาร  
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
โทร 042 – 661123 

พนักงานขายสินค้า 
 

10 ช/ญ 20+ ม.3-ป.ตรี ตามโครงสร้าง สวัสดิการณ์ตามกฎหมาย 
ท างาน 08.00 - 17.00 น. 
         09.00 – 18.00 น. 

16 ร้านแพรไหม  
75/1 ถนนสมุทรศักดารักษ์ ต าบลมุกดาหาร 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
โทร 042 - 611276 

พนักงานยกสินค้า 1 ช 20-40 ป.6+ 323/วัน ท างาน 08.00 – 17.00 น. 

17 บริษัท ซีทูจี ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 
108/1 ถนนชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 
คุณก าไล โทร 064 – 687 8035 

พนักงานแอดมิน ศูนย์กระจาย
สินค้าเลย์ 
 

1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 13,000 บาท มีค่าคอมมิชชั่น 
วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 

18 บริษัท นิชชา เนเชอรัล 
307/10 ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร โทร 089 – 206 1501 

พนักงานน าเข้า-ส่งออก(ซิปปิ้ง) 1 ช ไม่เกิน30 ปวส.
การตลาด/

บัญชี 

350/วัน ผ่านทดลองงาน 10,500 บาท/เดือน มี
ค่าโอที 
ประกันสังคม 

19 บมจ.ซีพีออลล์ (สาขาตาดแคน) 98/5-98/7  
ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
  

พนักงานประจ าสาขา 1 ช/ญ 20+ ม..6-ป.ตร ี ตามโครงสร้าง เครื่องแบบพนักงาน 
ค่ารักษาพยาบาล 
เงินกู้ท่ีอยุ่อาศัย 

20 บริษัท โชติรส เอ็น ดี พี จ ากัด  
414 ม.6 ต.มุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร (ติดร้านโอชิเนะ มุกดาหาร)         
096 – 834 2660 คุณแจ็ก 
 

พนักงานขายสินค้าเนสเล่ 1 ช/ญ 25/45 ม.6-ป.ตรี ตามโครงสร้าง มีประสบการณ์การขายสินค้า  
มีค่าคอมมิสชั่น 
ท างาน 08.00 – 17.00 น. 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
21 บริษัท อีซูซุตั้งปักอ านาจเจริญ จ ากัด 

66/1 ถ. ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
มุกดาหาร 49000 094 – 549 5299 

ช่างยนต์ 2 ช 20+ ปวส.+ 11,550  ผ่านทดลองงานปรับเงินเดือนตาม
โครงสร้าง 

22 ถังคอนสตรัคชั่น 
99/9 หมู่ 6 ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมือง  
จังหวัดมุกดาหาร  
โทร 080 – 993 9928 

พนักงานจัดซื้อ ดูแลสโตร์ 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 12,000 ท างาน 08.00 – 17.00 น. 
ทดลองงาน 3 เดือน 
มีประกันสังคม,ไม่จ าเป็นต้องมี
ประสบการณ์ 

23 ร้านชอบเจริญการช่าง 
8 ซอยตาดแคน 11  ถนนตาดแคน  
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
โทร 081 – 409 2453 

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 
ช่างซ่อมรถบรรทุก 

1 
1 

ช 
ช 

20+ 
20+ 

ม.3+ 
ม.3+ 

ตาม
ประสบการณ์ 

มีประสบการณ์ด้านช่าง 
ขยันอดทน ซื่อสัตย์ 
ตั้งใจบริการลูกค้า 

24 บริษัท ธนาโลจิสติกส์ จ ากัด 
201 ถ. ชยางกูร อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
มุกดาหาร 49000 
โทร 090 271 6146 
 

พนักงานขับรถกะบะ 1 ช 20+ ม.3+ 9,690-
12,440 

มีประสบการณ์ด้านการขนส่ง 
มีใบอนุญาตขับขี่ 
บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ 

25 บจก.ทรัพย์สถาพรทรัคเซลล์ มุกดาหาร 
ติดโรงโม่หิน CKM ทางไปอ าเภอดอนตาล 
โทร 063 – 525 -3888 

เซลล์ขายรถบรรทุก 
ช่างยนต์  
เสมียน 

2 
2 
1 

ช/ญ 
ช 

ช/ญ 

20+ 
20+ 
20+ 

ม.3+ 
ม.3+ 
ม.6 

323/วัน 
323/วัน 
323/วัน 

 

มีประสบการณ์ด้านช่าง 
ขยันอดทน ซื่อสัตย์ 
ตั้งใจบริการลูกค้า 

26 ร้านเกมส์ไดเร็คเซล 
ภายในตลาดดานัง 
โทร 088 – 562 4207 

พนักงานท าคลิป tiktok 
นักการตลาด 

1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

20-30 
20-30 

ม.3+ 
ม.3+ 

9,000-
15,000 

ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 
มีความคิดสร้างสรรค์ 
ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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https://www.google.com/search?q=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%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&sxsrf=AOaemvJL_at6L4sb8WHaIdk3Pamt_TjXSA%3A1640239794308&ei=shLEYc6hEpuhseMP3biX2A8&ved=0ahUKEwjOwqSyofn0AhWbUGwGHV3cBfsQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%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&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAjIFCAAQzQI6BwgAEEcQsAM6AggmOgUIIRCgAToHCCEQChCgAUoECEEYAEoECEYYAFCnBlizIWCnI2gBcAJ4AIAB2QGIAbEJkgEFMS43LjGYAQCgAQHIAQbAAQE&sclient=gws-wiz


ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
27 คาร์แคร์แม่นิล 

123/1 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.ศรีบุญเรือง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร 088 – 562 2196 

-พนักงานบริการลูกค้า  3 ช 20+ ป.6+ 300+
ค่าอาหาร 2 

มือ 

-เวลาท างาน 08.00 – 17.00 น. 
 

28 ระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท 
ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
49000 
 โทร 098-3182206 

-ผู้จัดการโรงแรม 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์บริหารโรงแรม 3-5 ปี 
-ขับรถยนต์ได้มีใบขับข่ี 

29 โรงแรม B2 มุกดาหาร 
24/4 ซอย ด ารงค์มุกดา Mueang อ าเภอเมือง
มุกดาหาร มุกดาหาร 49000 
โทร 042-040123 

-พนักงานบัญชี 
 
 

1 ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง -มีความรู้ด้านบัญชีโรงแรม 

30 หจก.เอสบี ปิโตร  
ปั๊มเอสโซ่ ตลาดเทศบาล 2  
103 ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000  โทร 085 639 9936 
 

-พนักงานเติมน้ ามัน 
-พนักงานคาร์แคร์ 

1 
2 

ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

ไม่จ ากัด 323/ว 
323/ว 

1.รักความสะอาด เรียบร้อย 
2.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความ
รับผิดชอบ 
3.ขับรถได้พิจารณาเป็นพิเศษ 
 

31 ร้านยาเภสัชกร กรรณิการ์ (ตลาดราตรี) 
55/9 ถ.สองนางสถิตย์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 0958265656 
 

-พนักงานขาย 2 ญ 20+ ม.6+ 320-350 - มีประสบการณ์ ขาย  
- มีความรู้เรื่องยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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