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1

**************************

ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

อัต เพศ
รา

อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 TopsMarket โรบินสันมุกดาหาร
63/2 ถ.ชยางกูร ข. อ.เมือง จ.มุกดาหาร
49000
โทร. 080-237-7841 (คุณพลอย)
2 Lotus’S GO Fresh สาขาหอแก้ว
89/2 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล อ. เมือง
จ. มุกดาหาร 49000
โทร. 093-5577751

-พนักงานแผนกอาหาร
-พนักงานแผนกอาหารพร้อมทาน

1
1

ช/ญ

20+

ม.6+

ตามตกลง

- สามารถทางานเป็นกะได้
- มีใจรักงานบริการ ชอบพบปะผู้คน
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-พนักงานประจาสาขา

3

ช/ญ

19+

ม.3+

10,000/ด

-มีใจรักงานบริการ
-สามารถทางานเป็นกะได้
-มีใบอนุญาตขับขี่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

3 บริษัท มีเดียไอ เซ็นเตอร์ แอนด์ซัพพลาย
จากัด
87 หมู่ 4 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ปฏิบัติงานในเขต จ.มุกดาหาร
โทร. 090-0280010

- Digital Marketing

1

ช/ญ

22-35

ไม่
จากัด

12,000

4

-แม่บ้าน

2

ญ

ไม่
จากัด

ไม่
จากัด

-พนักงานส่งพัสดุสาขาดอนตาล
-พนักงานส่งพัสดุสาขากุดแข้
--พนักงานส่งพัสดุสาขาตลาดเพลินเพลิน
-พนักงานส่งพัสดุสาขาคาป่าหลาย

6
3
2
2

ช/ญ

18+

ม.3+

โรงแรมเคียงพิมาน
26 ซ. ดารงค์มุกดา อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร. 099-4625915
5 บริษัท เกรท เอ็กซ์เพรส จากัด (J&T)
207/53 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 087-0087046

-มีทักษะในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
-ประกันสังคม
-เงินออม
-ชุดยูนิฟอร์ม
-เบี้ยขยัน
323บ./วัน -ประกันสังคม
-มีวันหยุดให้เดือนละ 4 วัน
9,500

-เวลาทางาน 08.00 – 17.00 น.
-ค่าคอม
-ประกันสังคม
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*************************

ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

เงื่อนไขและสวัสดิการ

6 บริษัท อุบล เอ เอส แอนดฺ ดี จากัด
364 หมู่ที่ 1 ต.แสนสุข อ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี
โทร. 065-5343308 (คุณณัฐ)

- พนักงานเปิดร้านอาหาร
(ดูแลร้านค้าที่ต้องการ เครื่องดื่ม
น้าอัดลม Pepsi และผลิตภัณฑ์)

1

ช/ญ

2240

ม.6+

20,000+ -มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
-มีรถจักรยานยนต์ของตัวเองเพื่อใช้ทางาน
-สุขภาพแข็งแรง ฉีดวัคซีนแล้ว
-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์
18 ซ.วิถีสวรรค์ ถ.เมืองใหม่ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร. 065-6783187

-ครูสอนภาษาจีน

1

ช/ญ

25+

ป.ตรี+

ตามตกลง - มีความรับผิดชอบ อดทน ใจเย็น รู้และ
เข้าใจในการพัฒนาเด็กนักเรียน
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เด็ก

8 สถาปนิก88
88 ถ.ประคองพันธ์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 061-3282419, 065-2595924
9 Hills Medical Clinic
54/8 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
LINE ID : 0956204455
1 เดอบัวตองคาเฟ่
0 (บริษัท บ้านบุ่งวิศวกรรม)
236 หมู่ 6 ต.คาอาฮวน อ.เมือง จ.
มุกดาหาร
โทร. 0651013049

-โฟแมน

1

ช

22+

ไม่จากัด

-Sale

2

ไม่
จากัด

2030

ม.3+

-แม่ครัว

1

ญ

25+

ม.3+

12,000+ -มีความตั้งใจ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
ตรงต่อเวลา
-ประกันสังคม
-โบนัส
3000+ -เวลาทางาน 10.00-19.00 น. (หยุด 4 วัน/
เดือน)
- บุคลิกภาพดี พูดเก่งไหวพริบดี รักสวยรัก
งาม มีความมั่นใจ
12,000+ --เวลาทางาน 10.00-19.00 น.
-ผ่านการทดลองงาน มีสวัสดิการให้ตาม
กฎหมาย
-สามรถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้
มีใบขับขี่
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**************************

ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง

เงื่อนไขและสวัสดิการ

1 ร้านครบเครื่องเรื่องชาบู
1 47 ซ. สาราญชายโขงฝั่งใต้ ต.ศรีบุญเรือง
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
(พิกัดร้าน หน้าวัดศรีบุญเรือง)
โทร. 088-9715515

-พนักงานเสิร์ฟ

1

ช/ญ

2535

ป.6+

300บ./วัน -เวลาทางาน 12.00-16.00 น.
-มีอาหารให้ 2 มื้อ
-ขยัน ซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี มีน้าใจ รักในงาน
บริการ

1 เทสโก้ โลตัส มุกดาหาร
2 35 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ. มุกดาหาร 49000
โทร. 064-4924977

-พนักงานจัดเรียงสินค้า

1

ช/ญ

18+

ม.3+

323บ/วัน -มีใจรักงานบริการ
-สามารถทางานเป็นกะได้
-มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตาแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037
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**************************

ที่
บริษัท/สถานประกอบการ
1 นครหลวง แคปปิตอล จากัด(มหาชน)
3 62/1 ถ. ชยางกูร ข ต อ.เมือง มุกดาหาร
49000
โทร 093-0254999 , 096-1030500

ตาแหน่งงาน
-เจ้าหน้าที่สาขานิคมคาสร้อย
-ผู้จัดการสาขานิคมคาสร้อย

อัตรา
1
1

เพศ
ช/ญ
ช/ญ

อายุ
22-35

วุฒิ
ป.ตรี
ป.ตรี

ค่าจ้าง
12,000

1

ช

20+

ป.6+

10,244

-พนักงานขับรถส่งอาหาร

ไม่
จากัด

ช/ญ

18+

ไม่
จากัด

-พนักงานจัดซื้อ
-พนักงานตรวจเอกสาร
-พนักงานขายสินค้า
-พนักงานขับรถส่งสินค้า

1
2
2
2

ช/ญ

20-35

ม.6+

1 บริษัท สหเรือง จากัด
-ช่างซ่อมบารุง แผนกตะกาว
4 76 หมู่ 8 บ้านป่าหวาย ต.บางทรายใหญ่ อ.
เมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร. 042-660401-2 (ฝ่ายบุคคล)

1 เทอร์โบ เดลิเวอร์รี่
5 123/4 ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง มุกดาหาร
49000
(ตรงข้าม Lotus Express )
โทร. 080-4154664
1 โรงงานหลังคาเหล็ก บิ๊กดี เฮ้าส์
6 488 ถ.สมเด็จ–มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร. 061-4152564

เงื่อนไขและสวัสดิการ
-มีประสบการณ์ด้านสินเชื่ออย่างน้อย 2ปี
-สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
มีใบอนุญาตขับขี่
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
-สามารถเดินทางไปทางานต่างจังหวัด
และจ.ใกล้เคียงได้

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-สามารถทางานตัดเชื่อมและประกอบงาน
ได้
-ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-บ้านพัก น้าและไฟฟ้า ฟรี
-ชุดยูนิฟอร์ม รองเท้า และอุปกรณ์ safety
-ประกันสังคม
-อื่นๆ+
ตามตกลง -มีใจรักงานบริการ
-ชอบงานอิสระ
-มีความรับผิดชอบ
-รับเฉพาะ Full-time
ตามตกลง -มีใบขับขี่รถยนต์
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
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ที่
บริษัท/สถานประกอบการ
ตาแหน่งงาน
1 บริษัท วินเนอร์เฮ้าส์ กรุ๊ป จากัด
-ช่าง
7 5/9 ซ.สนิทวงศ์ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.
มุกดาหาร
โทร.096-3246297
1 ร้านสมบูรณ์อีเลคทริค (มุกดาหาร)
-พนักงานขายออนไลน์
8 29/9 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.
มุกดาหาร
โทร. 089-8148058

อัตรา
1

เพศ
ช

อายุ
วุฒิ
ไม่ ไม่จากัด
จากัด

1

ช

2035

ปวช.+

1

ญ

2840

ปวช.+

1 หจก. ภัทรดร แอนด์ โชติกา (คลังสินค้า
9 เบ็ดเตล็ด)
234 ม.16 ต คาอาฮวน อ.เมือง จ.
มุกดาหาร
โทร.093-6423691
2 บริษัท มุกดาหารฮอนด้าคาร์ จากัด
0 42-42/1 ถ.ชยางกูร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 094-4695855, 042-611700 ต่อ 0

-เสมียนบัญชี

-เจ้าหน้าที่อะไหล่
-เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคบริการ

ไม่
จากัด

ช/ญ
ช/ญ

2135
2135

ปวส.+

2 หจก. ยางนิยมยานยนต์
1 68/8 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.
มุกดาหาร 49000 (หน้า Big C)
โทร. 085-5382512

-พนักงานติดฟิล์มรถยนต์
-พนักงานแอร์รถยนต์
-พนักงานซ่อมช่วงล่างรถยนต์

2
2
2

ช

25+

ม.3+

ค่าจ้าง
300+

เงื่อนไขและสวัสดิการ
-เวลาทางาน 08.00-17.00น.

ตามตก
ลง

-เวลาทางาน 08.00-17.00น.
-มีสามารถใช้เพจเฟซบุก ,inbox ,line
photoshop, กราฟิกได้
-มีความรับผิดชอบในหน้าที่
-สามารถตอบลูกค้าได้ตลอดวันและนอก
เวลา
-ประกันสังคม
10,000 -เวลาทางาน 08.00-17.00 น.
-ทดลองงาน 15 วัน
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้
-หยุดทุกวันอาทิตย์
-มีประกันสังคม
ตามตกลง -หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ตามตกลง -ประกันสังคม
-ค่าคอมมิชชั่น
-ยูนิฟอร์ม
ตามตกลง -เวลาทางาน 07.30-17.00น.

5
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ที่
บริษัท/สถานประกอบการ
2 บริษัท อวยชัยแทรกเตอร์ มุกดาหาร
2 264 หมู่ 14 ต.คาป่าหลาย อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร. 061-8968990, 094-9013894

ตาแหน่งงาน
-พนักงานขาย

อัตรา
ไม่
จากัด

เพศ
ญ

2 หจก.มิตรดนัยพานิช
3 33/27-28 ถ.ชยางกูร
ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร. 063-8791915

-พนักงานขับรถส่งสินค้า

1

ชาย

2 บริษัท พรประเสริฐมุกดาหาร จากัด
4 42/5 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-615116

-พนักงานบัญชี

1

ช/ญ

2 หจก.กรเดช มุกดาหาร
5 109 หมู่ 8 ต.บางทรายใหญ่
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-674208 ,065-2941690

-ช่างซ่อมบารุง
(ซ่อมอุปกรณ์ภายในโรงงานผลิต
น้าแข็ง และซ่อมรถ)

1

ชาย

อายุ
20+

วุฒิ
ม.3+

ค่าจ้าง
เงื่อนไขและสวัสดิการ
ตามตกลง -ประกันสังคม
-ค่าคอมมิชชั่น 2,000+
-ค่ายอดเป้าขาย
-เงินรางวัลพนักงานขาย
-เบี้ยเลี้ยง
-ท่องเที่ยวประจาปี
-วันหยุดตามบริษัทกาหนด
20+ ไม่จากัด 323 บ./ -ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
วัน
-มีภูมิลาเนาในจังหวัดมุกดาหาร
ครบ 3 -ทางาน 08.00-17.00 น.
เดือน -หยุดวันอาทิตย์
ปรับ
-ค่าอาหารเที่ยง
10,000
บ/ด
25ป.ตรี
380 บ/ว -ทางานเวลา 08.00-17.00 น.
35 การบัญชี
หรือ
-ทางานวันจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์
ตามความ -มีประกันสังคม
สามารถ -ทดลองงาน 3 เดือน
20+

ปวช.+

350 บ/ว -มีโอที
-ครบ 3 เดือน ปรับเงินเดือน
-มีวันหยุด 4 วันต่อเดือน

6

