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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อาย(ุปี) วุฒิ ค่าจ้าง (บาท) เง่ือนไขและสวสัดิการ 
1. รพ.มุกดาหารอินเตอร์เนช่ันแนล 

87 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-611222/ 091-8654012 

- เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 ญ 20+ ปวส.+ ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 

2. บริษัท ซันเมดิคอลซัพพลาย จ ากัด 
113/9 หมู่ท่ี 7  ต.บางทรายใหญ่   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   
(ภายในปั๊ม PTM เลยไทวัสดุมา 100 
เมตร) โทร. 099-4699879 
 

-ครูภาษาอังกฤษธุรกิจ  1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดีเยี่ยม 
สอนการสื่อสารภาษาอังกฤษ      
กับเพื่อนร่วมทีมได้ 
มีไหวพริบในการเจรจาต่อรองธุรกิจ 
เปิดกว้างทางความคิดชอบเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ 
มีประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 
1ปีขึ้นไป 

3. หจก.โชคน าชัยปิโตรเลียม  
55  ถ.เลี่ยงเมือง-โคกสุวรรณ  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 082 -3246 249 

-ช่างบริการเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่อง 

1 ช 20-25 ม.6-ปวส. ตามตกลง ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน เด็กจบ
ใหม่  

4. บริษัท สหเรือง จ ากัด   
เลขท่ี 76 หมู่ท่ี 8 บ้านป่าหวาย  
ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร.  042-660401-2 

-ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 20 + ป.6+ ตามตกลง ท างานเป็นกะได้  ผ่านการเกณฑ์
ทหารแล้ว  มีประสบการณ์
พิจารณาพิเศษ 

5. ตลาดโคกสุวรรณ   
ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร   
โทร. 0885521363 

-ช่างก่อสร้าง 10 ช 20-40 ไม่จ ากัด 323-500 
บาท/วัน 

ถนัดงานปูนจะพิจารณาเป็น
พิเศษ 

6. 
 

บริษัท มิตรศิลป์ วิน จ ากัด 
70/4-7 ถนนวิวิธสุรการ  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 042-633341-3 

-ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 
-ส่งเสริมการขาย 

5 
1 

ช 
ช 

25+ 
25+ 

ม.3-ปวส 
ปวข.+ 

323 บ/ว 
ตามตกลง 

 

-ทดลองงาน 3 เดือน 

7 บริษัท เจษฎา 92 จ ากัด   
(จ าหน่าย ออกแบบและติดตั้งถังน้ า 
ประปาหอสูง ปั้มน้ า ระบบประปาฯ)   
99 ถ.ชยางกูร ก ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร โทร. 042-042656, 
087-2345111 

-พนักงานธุรการ 
-ฝ่ายผลิตประกอบ/ช่างเชื่อม 

1 
5 
 

ญ 
ช 

18+ 
20+ 

ม.6+ 
ไม่จ ากัด 

323 บ/ว 
323 บ/ว 

 

สวัสดิการ ท่ีพัก อาหารกลางวัน 
เสื้อยูนิฟอร์ม(เมื่อผ่านทดลองงาน) 
ท างาน จันทร์-เสาร์ (08.00-
17.00 น.) หยุดวันอาทิตย์ วัน
นักขัตฤกษ์ 

8 ร้าน ช.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง 
521 หมู่ท่ี 6  บ้านด่านค า  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
โทร. 089-2736408 

-พนักงานส่งของ/หล่อเสาปูน 2 ช 20-45 ไม่จ ากัด 323 บ/ว หยุดวันอาทิตย์   
เวลาท างาน  8.00-17.00  น. 
ร่างกายแข็งแรง   

9 บริษัท คิงส์ คอนกรีต มุกดาหาร 
333 ม.2 บ้านเหมืองบ่า ต.ค าอาฮวน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร   
โทร. 042-041227 / 090-2563000 
/ 090-2544000 

-เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 
-เจ้าหน้าท่ีการตลาด 
-เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ 
-เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

2 
2 
2 
1 

ช 
ช 
ช 
ช 

25+ 
25+ 
25+ 
25+ 

ป.ตรี 
ป.ตรี 
ปวส.+ 
ม.3+ 

 
 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

 

สวัสดิการตามกฎหมาย 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อาย(ุปี) วุฒิ ค่าจ้าง (บาท) เง่ือนไขและสวสัดิการ 
10 บริษัท เสริมศักดิ์ พานิชย์ จ ากัด 

165 หมู่ 6 บ้านหนองสูงใหม่ 
ต าบลหนองสูงเหนือ อ าเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร 
โทร. 093 7128338 

- วิศวกรโยธา  (ควบคุมการ
ก่อสร้าง ) 
-พนักงานบัญชี 

1 
 
1 

ช 
 
ช 

21-45 
 

18-35 

ป.ตรี 
 

ปวช.+ 

15,000+ 
 

9,700+ 

-มีใบอนุญาตเพ่ือประกอบอาชีพ
วิศวกร(กว.) 
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็น
อย่างด ี

11 บริษัท โชติรสมุกดาหารและบริษัท
อุบลเอเอสแอนด์ดีจ ากัด 
(จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เนสเล่ ) 
146 หมู่ท่ี 16 บ้านเหมืองบ่า   
ถ.ชยางกูร ก  ต.ค าอาฮวน  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 
โทร.063-2214809/096-8342660  

-พนักงานขับรถ   
 
-ผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
-เซลล์แบรนด์ 

2 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

ช 
 
ช 
 
 
 
 
 
ช 

22+ 
 

20+ 
 
 
 
 
 

22+ 

ม.3+ 
 

ม.3+ 
 
 
 
 
 

ม.6+ 

340-410 
(มีค่าลัง) 
340-410 
(มีค่าลัง) 

 
 
 
 

340-410 
 

คุณสมบัติ 
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 
- มีประสบการณ์ พิจารณาเป็น
พิเศษ 
- เป็นคนในพื้นท่ี จ.มุกดาหาร 
- มีใบขับขี่รถยนต์ ท2 
- สามารถท างานล่วงเวลาได้ 
- มีความอดทน รับผิดชอบ 
คุณสมบัติ 
- มีความขยัน ตรงต่อเวลา 
อดทนและซ่ือสัตย์ 
- มีภูมิล าเนาหรือแหล่งท่ีพักใน
จังหวัดมุกดาหาร  
- ไม่สูบบุหรี่ ด่ืมเหล้า 
- มีค่าคอมมิชชั่นและเบี้ยเลี้ยง 
- มีประสบการณ์งานขาย จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

12 โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ 
18 ซ.วิถีสวรรค์  ถ.เมืองใหม่   
ต.มุกดาหาร  อ.เมืองมุกดาหาร   
จ.มุกดาหาร  โทร. 0656783187 

-ครูปฐมวัย 
-ครูภาษาอังกฤษ 
-ครูคณิตศาสตร์ 

1 
1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

22+ 
22+ 
22+ 

 

ป.ตรี 
ป.ตรี 
ป.ตรี 

 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีใบประกอบวิชาชีพครู 

13 บริษัท ไทยลอตเต้ จ ากัด 
70/61-62  ตลาดพรเพชร  
ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล  ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 083-0962052 /083-096204 
 

-พนักงานขาย (หน่วย
รถจักรยานยนต์)      

1 ช/ญ 20-45 ม.3+ ตามตกลง -มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์  
-รักงานขาย ขยัน อดทน 
สวัสดิการต่างๆ 
- มีประกันอุบัติเหตุ 
- มีรถจักรยานยนต์ ให้ใช้ในเวลา
งานพร้อมน้ ามัน 
- มีชุดฟอร์มบริษัทฯ 
- มีประกันสังคม 
- มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
- มีสวัสดิการสุขภาพ 
- มีโบนัส และการปรับเงินเดือน
ประจ าปี 

14 หจก.วังนครา การ์เมนท์ 
เลขท่ี 59/1 ซ.ร่วมใจ 1  
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 0985868909 

-ผู้ช่วยขายสินค้าออนไลน์ 
 (ไลฟ์สด)   

1 ญ 25-35 ม.6+ 10,000 
 

- หน้าตาพอใช้ถึงขั้นดี 
- แต่งหน้าเป็น บุคลิกดี พูดเก่ง 
ยิ้มเก่ง อัธยาศัยดี 
- สูง 158 ซม.ขึ้นไป รอบเอว 26-
28 น้ิว 
- มีโบนัสรายเดือน/รายป ี
-.ท างานวันหยุด วันละ 500 บ. 
- โอทีชั่วโมงละ50บาท 
ทดลองงาน 1 เดือน วันละ350
บาท 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  โทร  0-4261-3037 

 



(3) 

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อาย(ุปี) วุฒิ ค่าจ้าง (บาท) เง่ือนไขและสวสัดิการ 
18 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) 

4/9  ถ.ชยางกูร ก  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   
โทร. 042-661199 ต่อ 104,105 

-ช่างไฟฟ้า  
-แผนกเบเกอรี่ 

1 
2 

ช 
ช 

20-30 
20-30 

ปวช.-ป.ตรี 
ม.3-ป.ตรี 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
-ชุดฟอร์ม 
-โบนัสประจ าปี 
-ค่ากะ  ค่าล่วงเวลา 

19 บ. สิริมงคลเพาเวอร์เคเบิล จ ากัด 
(ติดตั้งระบบไฟฟ้า) 
106  ถนนเมืองใหม่  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
โทร. 042-611873/089-8283097 

-ช่างไฟฟ้า 5 ช 18-45 ม.3+ ตามตกลง -ร่างกายแข็งแรง   
-ไม่เสพสารเสพติดทุกประเภท 
-มีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้า
พิจารณาพิเศษ 

20 บ. เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ จก. 
99/9 หมู่ 1  ต.ค าอาฮวน   อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร   
โทร. 083-5996655 

-เจ้าหน้าท่ีการตลาด 3 ช 27+ ป.ตรี 12,000+ค่า 
KPI 

มีประสบการณ์งานขายและ
การตลาดพิจารณาพิเศษ 

21 บริษัท ศิเทค จ ากัด    
(จ าหน่ายอะไหล่ แอร์ รถยนต์) 
33/52-53  ถ.ชยางกูร ข   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร.  083-0692877 

-พนักงานธุรการฝ่ายขาย 3 ญ 23+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  
MS - office ได้ดี 
-มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์
พิจารณาพิเศษ 

22 กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้ สตาร์ช 
(โรงงานผลิตแป้งมันสัมปหลัง) 
 ี่เลขท่ี 185 ม.14  ต.ค าป่าหลาย   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 086-6345600 
 

-เจ้าหน้าท่ีบอยเลอร์ 
-วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
-หัวหน้าหน่วยงานไบโอแก๊ส 
-เจ้าหน้าท่ีผลิตไฟฟ้า 
-เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
 
-เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 

1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

ช 
ช 
ช 
ช 
ญ 
 
ช 

25+ 
27+ 
27+ 
27+ 
25+ 

 
27+ 

ปวส. 
ป.ตรี 
ป.ตรี 
ปวส. 
ป.ตรี 

 
ป.ตรี 

 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

 
ตามตกลง 

 

-จบสาขาช่างยนต์ 
-จบสาขาสิ่งแวดล้อม 
-จบสาขาสิ่งแวดล้อม 
-จบสาขาเครื่องกล , ไฟฟ้า 
-จบสาขานิเทศศาสตร์
,สื่อสารมวลชน 
-จบสาขาการเกษตร 

23 ร้านชอบเจริญการช่าง 
8 ซ.ตาดแคน 11  ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 083 -2881222 

-ผู้ช่วยช่างยนต์ 1 ช 21+ ไม่จ ากัด 323 บ/ว -มีท่ีพัก น้ า ไฟ ฟรี  
-มีความรู้เรื่องเครื่องมือ หรืองาน
ช่างพิจารณาพิเศษ 
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 

24 บริษัท ต้นทรัพย์สมบูรณ์ 
ท่ีอยู่ 80 ถ.สมุทรศักดารักษ์  
อ.เมือง จ. มุกดาหาร  
โทร. 095-464-2823 , 
      065-694-2391 

-เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้ีสิน  
-เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
 
 
-พนักงานบัญชี 

1 
1 
 
 
1 

ช 
ช 
 
 

ญ 

23+ 
25+ 

 
 

23+ 

ไม่จ ากัด 
ปวส.+ 

 
 

ปวส.+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

 
 

ตามตกลง 

-ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ / 
รถจักรยานยนต์   
-มีประสบการณ์ติดตามหน้ี 
-มีบุคคลค้ าประกันการท างาน 

25 ร้านตงเจริญดีเซล   
33/5-6  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 081-1455990 

-ช่างยนต์ 3 ช 20-35  ไม่จ ากัด 10,000+ -มีประสบการณ์เรื่องเครื่องยนต์ 
-เรียนรู้และปรับตัวไว 
-มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ 
ซ่ือสัตย์ เป็นระเบียบ สะอาด ไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

26 บริษัท อวยชัยแทรกเตอร์ จ ากัด 
264 หมู่ 14 บ้านสามขาเหนือ 
ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร .061-8968990 

-พนักงานท่ัวไป 1 ช 28+ ไม่จ ากัด 350 บ/วัน -ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับขี่ 
-ขับรถ 6 ล้อได้จะพิจารณาพิเศษ 
ลักษณะงาน :ขับรถ  ยกของ 
ออกไปนอกสถานท่ีกับฝ่ายขาย 
จัดกิจกรรมออกบูธแสดงสินค้า 
ซ่อมรถได้ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร  โทร  0-4261-3037 

 

 



(4) 

ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อาย(ุปี) วุฒิ ค่าจ้าง (บาท) เง่ือนไขและสวสัดิการ 
27 บริษัท ดีเลิศ มุกดาหาร จ ากัด        

80/6  ถ.สมุทรศักดารักษ์   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 093-3241947 

-วิศวกรคุมงานก่อสร้าง 1 ช 25+ ป.ตรี ตามตกลง -มีใบประกอบวิชาชีพพิเศษสาขา
วิศวกรรมโยธา (พย.) สามารถ
เซ็นรับรองแบบ 
-มีประสบการณ์ท างาน คุมงาน
ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ขั้นตอน
การด าเนินงาน 

28 บริษัท นาคิเทค จ ากัด   
108 หมู่ท่ี 10  ต.ค าป่าหลาย   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   
โทร. 093-2986293 

-ช่างซ่อมบ ารุงท่ัวไป 
-ช่างไฟฟ้าท่ัวไป 

1 
1 

ช 
ช 

18+ 
18+ 

 

ปวช.+ 
ปวช.+ 

323 บ/ว 
323 บ/ว 

-ท างานล่วงเวลาได้ 
-ท างานเข้ากะได้ 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

29 อู่เก่งกับเฮง 
9/9  ถ.ตาดแคน  ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   
โทร 096-8794914 
 

-ช่างซ่อมรถยนต์ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง ท างานจันทร์-เสาร์  
เวลา 8.00-17.00 น. 

30 บจก.อีซูซุตังปัก อ านาจเจริญ  
สาขามุกดาหาร   
โทร. 085-4799819 

-ท่ีปรึกษาการขาย 1 ช/ญ 20-35  ปวช.+ ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 

31 บริษัท 23นินจา คอนสตรัคชั่น  
แอนด์ เมเนจเม้นท์ จ ากัด 
(รับเหมาก่อสร้าง) 
445 หมู่ท่ี 3 ถ.มุก-ค าชะอี 
ต.ดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร 042042023 

-พนักงานธุรการบัญชี 1 ญ 23+ ปวส.+ ตามตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณา
เป็นพิเศษ 

32 ร้านปูเล บุฟเฟต์ทะเลเผา & หมูทะ 
182 หมู่ท่ี 7 ต.บางทรายใหญ่   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร    
โทร. 0806541646 

-พนักงานท่ัวไป 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง • เวลาท างาน 10:00-22:00 ตรง
เวลา 
• งานเสิร์ฟหน้าร้าน 
• ลูกมือแม่ครัว 
• งานล้างถ้วยและอุปกรณ์ 
• งานท าความสะอาดร้าน 
• ต้องการคนท่ีรับผิดชอบในงาน 
ตรงต่อเวลา และสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

33 บริษัท  มุกดาหาร  ลานทอง จ ากัด 
555 ถ.ชยางกูร ข.  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   
(อยู่ข้างปั้ม ปตท. NGV มุกดาหาร) 
 

พนักงานท าเอกสารน าเข้า-
ส่งออก 

3 ช/ญ 20+ ปวส. ตามตกลง -มีความรู้เรื่องน าเข้า-ส่งออก 
หรือพิธีการศุลกากรจะพิจารณา
พิเศษ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
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