
ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัมกุดาหาร ประจ าเดอืน มนีาคม พ.ศ.2566 

ส านกังานจดัหางานจงัหวดัมกุดาหาร  

ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อตัรา เพศ อาย ุ วุฒ ิ ค่าจา้ง  เงือ่นไขและสวสัดกิาร 

1 ร้านวิรินทร์แจ่วฮ้อน 
8/1 ถ.ชาภูบาล ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มกุดาหาร (หลังบ้านพักศาล) 
โทร.082-6596624 

-พนักงานทั่วไป 2 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 340 บ/ว 
+ทิป 

-เริ่มงาน 08.00-22:00 น  
-มีวันหยุด 2 วันต่อเดือน 
-มีเลี้ยงข้าวมื้อเย็น 2 มื้อ 
-ท าครัวได้พิจารณาเรื่องเงินเดือนเป็นพิเศษ 

         
2 หจก.เอสบี ปิโตร (ปั๊มเอสโซ่) 

103  ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000    
โทร.0644655164 

-พนักงานเติมน้ ามัน 1 ช/ญ 20-45 ม.3+ 338 บ/ว - มีความรับผิดชอบในการท างาน 
- รักงานบริการ 
- ท างานเป็นกะได้ 

         
3 นาเวียงแกริเวอร์วิวรีสอร์ต 

183 หมู่ที่ 3 บ้านนาเวียงแก ต.นาสีนวน   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร.081-7685935 

-แม่บ้าน  2 ญ 25-40 ไม่จ ากัด 338 บ/ว - มีประสบการณ์ท างานโรงแรม รีสอร์ต  
ท าอาหารได้ 
- รักความสะอาดมีความรับผิดชอบสูงท างาน
เรียบร้อย 

4 บริษัท โซนาต้าเทรดดิ้ง จ ากัด     
44/9  ถ.ชยางกูร ก ต.มุกดาหาร อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000     
โทร.042-611399       

-พนักงานเสมียน   2 ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง -ใช้คอมพิวเตอร์d Excel ได้  
มีประสบการณ์ตัดสต๊อกสินค้า 

 -พนักงานขับรถ 2 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง -มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์  
       **ทุกต าแหน่งฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็มแล้ว** 

สวัสดิการ : ประกันสังคม ปรับเงินเดือน
ประจ าปี ชุดยูนิฟอร์ม โบนัส เงินIncentive 
เบี้ยขยัน 

5 บริษัท ศิเทค จ ากัด  (ร้าน FORMULA) 
33/52-53  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร.083-0692877 
 

-พนักงานสโตร์-ส่งของ 1 ช 20+ ม.3+ 9,000-
12,000 บาท 

ขึ้นไป 

-เข้างาน 08:00 เลิกงาน 17:00 น. 
-ท างานล่วงเวลาบางวันได้ 
-ผ่านโปร 4 เดือน ปรับเงินขึ้นให้ 
-มีโบนัส  
***มีบุคคลค้ าประกัน*** 
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6 บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
45/9 ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 

-พนักงานขายร้านเดอะพาวเวอร์ 
 (ทีวีและเครื่องเสียง) 

1 ช 18+ ม.3+ 10,600 บ/ด สวัสดิการตามกฎหมาย  
-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 

 จ.มุกดาหาร โทร.061-8239570 -พนักงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ช 18+ ม.3+ 10,600 บ/ด -เข้างานเป็นกะได้ 
  -พนักงานขายเซรามิค 1 ช 18+ ม.3+ 10,600 บ/ด -รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
  -พนักงานขายสินค้าตกแต่ง 1 ช 18+ ม.3+ 10,600 บ/ด -ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า 
  -พนักงานแคชเชียร์และบริการลูกค้า 1 ญ 18+ ปวช.+ 11,600 บ/ด -มีประสบการณ์ด้านการค้า 1 ปีขึ้นไป 
7 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต สาขามุกดาหาร                                           -ตัวแทนฝ่ายขายประจ าและ 5 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากัด 10,000 บ/ด -มีเงินพิเศษ โบนัสตามผลงานและยอดขาย 
 ที่อยู่ ถนนพิทักพนมเขต ต าบลมุกดาหาร   พาร์ทไทม์     ขึ้นไป -รักงานบริการและงานขาย 
 อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร        -ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 
 โทร. 080-8266936     **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**      -ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักความก้าวหน้า 
8 บริษัท เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ จ ากัด 

99/9 หมู่ที่ 1 ต.ค าอาฮวน อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  โทร. 083-5996655 ,   
093-09110162 

-เจ้าหน้าที่การตลาด 5 ช 25-40 ปวช.+ 12,000 บ/ด 
+ค่า KPI 
3,000 

-ขับรถยนต์ได้ มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
-ลักษณะงาน : ลงพื้นที่เปิดร้านค้าใหม่ 
ช่วยเหลือฝ่ายขายเพ่ิมยอดจ าหน่าย ท า
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ 
ทุกสิ้นเดือน ปฏิบัติงานที่ผู้บริหารมอบหมาย 

  -พนักงานขาย(ส่งน้ าแข็ง) 3 ช 25-40 ไม่จ ากัด 10,400 บ/ด -มีค่า KPI 1,000+เงินพิเศษ 
        -มีใบขับขี่รถยนต์ หรือ ท.2 พิจารณาพิเศษ 
        -มีประสบการณ์งานขายพิจารณาพิเศษ 
9 บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้  สตาร์ช จ ากัด     -เจ้าหน้าที่จัดส่ง 3 ช 25-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบอนุญาตการขับรถโฟล์คลิฟท์ 
 185 ม.14 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

โทร. 042-643818-9 , 086-6345600    
-เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคเครื่องกล 1 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล

โรงงานพิจารณาพิเศษ 
  -เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคไฟฟ้า 1 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์  1 ปีขึ้นไป 
  -เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคบอยเลอร์ 4 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาช่างยนต์ มีใบผ่านการอบรมผู้

ควบคุมหม้อไอน้ าพิจารณาพิเศษ 
  -หัวหน้าหน่วยงานไฟฟ้า 1 ช 25+ ปวส.+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ซ่อมเครื่องจักร 2 ปีขึ้นไป 
  -หัวหน้าหน่วยงานไบโอแก๊ส 1 ช 22+ ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาพิเศษ 
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ต่อ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้  สตาร์ช จ ากัด     -เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาเทคโนโลยีอาหาร,วิทยาศาสตร์ และ 
สาขาที่เก่ียวข้อง มีประสบการณ์ในการท างาน
ในอุตสาหกรรมอาหารและการควบคุม
คุณภาพ 1 ปีขึ้นไป 

   -หัวหน้าส่วนงานประกันคุณภาพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม/การผลิต,
เกษตร,การอาหาร,หรือที่เกี่ยวข้อง 

  -วิศวกรกระบวนการ  1 ช 25+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาวิศวกรรมทุกสาขา 
  -หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี

ประสบการณ์ด้านพัฒนาบุคลากรและ
ฝึกอบรม ด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน 

  -เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาการตลาด หรือที่เก่ียวข้อง  
-มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี 
-ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ 
-ท าเอกสารน าเข้า-ส่งออก ติดต่อประสานงาน
ชิปปิ้งได้ 

  -จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  -เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ,

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
  -เจ้าหน้าที่โรบอท 1 ช 22-40 ม.6+ ตามตกลง -ควบคุมการเดนิเครื่องจักรอัตโนมัติและโรบอท 

10 บริษัท สยามนิสสัน มุกดาหาร 
115/1 ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 087-6524473 
 

- ที่ปรึกษาการขาย 5 ช/ญ 20+ ม.3+ 338 บ/ว -ท างานวันจันทร์-วันเสาร์  
 - เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 11,000 บ/ด -เวลา 08.00-17.00 น. 
 - เจ้าหน้าที่ SA 1 ช/ญ 20+ ปวส.+ 11,000 บ/ด  
 - ช่างยนต์ 1 ช 20+ ปวส.+ 10,140 บ/ด  
 - พนักงานล้างรถ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 338 บ/ว  
 บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จ ากัด 

291 หมู่ 6 ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000  โทร. 086-8540450 

-ช่างยนต์ 1 ช 25+ ปวส. ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 
 -ผู้ช่วยช่างยนต ์ 1 ช 20+ ปวส. ตามตกลง  
 -พนักงานขับรถโดยสาร 5 ช 30-45 ไม่จ ากัด ตามตกลง  
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11 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จ ากัด 
188  หมู่ 10  ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร โทร. 042-620652 

-ช่างซ่อมบ ารุง 
-พนักงานห้องปฏิบัติการ 
-พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 

1 
1 
1 
 

ช 
ช 
ช 

20+ 
20+ 
20+ 

 

ปวช+ 
ม.6+ 
ม.3+ 

 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

จบสาขาช่างที่เก่ียวข้อง 
-มีบ้านพักรายวันฟรี 
-เบี้ยขยัน และประสิทธิภาพงาน 
-เงินช่วยเหลือต่างๆ 

12 บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร จ ากัด 
88/11 ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร โทร. 091-0190171 /  
042-672444 / 042-661123   

-พนักงานขับรถ 2 ช 22+ ม.3 + ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 
 -พนักงาน PC แนะน าสินค้า 5 ช 22+ ม.3 + ตามตกลง  
 -พนักงานคลังสินค้า 5 ช 20+ ม.3 + ตามตกลง  
 -พนักงานขาย 2 ญ 20+ ม.3 + ตามตกลง  
 -พนักงานติดรถ 2 ช 20+ ม.3 + ตามตกลง  

13 หจก. เพาเวอร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 
เลขที่ 88 ซ.สามัคคี 3 ถ.วงค์ค าพา  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร 094-538-9819 

-พนักงานทั่วไป   4 ช/ญ 30+ ไม่จ ากัด ตามตกลง - ยินดีรับคู่สามีภรรยา  
- ลักษณะงาน ให้อาหารไก่ ท าความสะอาด ทั่วไป 
- สวัสดิการ มีที่พักอาศัย น้ าไฟฟร ี

 -พนักงานบัญชีและคอมพิวเตอร์ 1 ญ 28-38 ปวส.+ 9,500บ/ด -ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างด ี
-มีความรู้เรื่องอุปกรณไ์ฟฟ้าและขับรถยนตไ์ด้
พิจารณาพเิศษ 

  -ช่างไฟฟ้า 2 ช 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ท างาน 

  -ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 2 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

14 หจก.กรเดชมุกดาหาร -พนักงานขาย (คนขับ) 10 ช 20+ ไม่จ ากัด 370 บ/ว -เข้างาน 04.00-14.00 น. 
 109 หมู่ที่ 8  ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง   -พนักงานผลิต (กลางวัน) 10 ช 18+ ไม่จ ากัด 338 บ/ว -เข้างาน 09.00-21.00 น. 
 จ.มุกดาหาร  49000   -พนักงานผลิต (กลางคืน) 10 ช 18+ ไม่จ ากัด 338 บ/ว - เข้างาน 21.00-09.00 น. 
 โทร.095-1871782          -หยุด 1 วัน/สัปดาห์ มีวันหยดุวันเกิดให้ 
        มีน้ าแข็ง/เงินสนับสนุนงานต่างๆของพนักงาน 

15 บริษัท ธงทอง รับเบอร์ จ ากัด -ช่างซ่อมบ ารุง 3 ช 20+ ไม่จ ากัด 338 บ/ว -ท างาน 6 วัน/สัปดาห์ 
 261 หมู่ 7 ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร -พนักงานขับโฟล์คลิฟท์ลงลัง(ฝ่ายผลิต) 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 338 บ/ว -ตรวจสุขภาพประจ าปี  ประกันสังคม 
 โทร. 061-1402882 , 094-2893858 -พนักงานล้างเก๊ะ (ฝ่ายผลิต)  3 ช 20+ ไม่จ ากัด 338 บ/ว -ชุดยูนิฟอร์ม  
  -พนักงานดึง,ชั่ง,อัด (ฝ่ายผลิต)  

 
1 ช 20+ ไม่จ ากัด 338 บ/ว -งานเลี้ยงประจ าป ี
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16 ร้าน 304 สแตนเลส  -พนักงานขายอลูมิเนียมและสแตนเลส 2 ช/ญ 20+ ม.6+ 10,500 บ/ด -มีประสบการณ์งานขายสินค้า  
119/1  บ้านโคกสุวรรณ  ต.มุกดาหาร   -พนักงานขับรถกระบะเล็ก/จัดเรียงสินค้า 2 ช 20+ ม.3+ 10,000บ -มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร         -มีเบี้ยขยันทุกสัปดาห์ เงินพิเศษทุกสิ้นปี 
โทร. 087-5977240 , 087-6397898       -เลี้ยงอาหารเที่ยง ชุดยุนิฟอร์ม 

17 บริษัท นับหนึ่ง บิซิเนส จ ากัด -ผู้ช่วยเชพครัวร้อน 2 ช 20+ ม.3+ 338 บ/ว -ท างานเป็นกะได้ (เข้างาน 10.00น. และ  
(ร้านอาหารญี่ปุ่นโอชิเน มุกดาหาร) -ผู้ช่วยเชพครัวเย็น (ชูชิ) 2 ช 20+ ม.3+ 338 บ/ว 11.00 น. ท างาน 8 ชม.) 
9 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มุกดาหาร อ.เมือง  -กัปตันออเดอร์ 2 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,140 บ/ด -มีอาหารกลางวัน 
จ.มุกดาหาร  โทร 092-9864304 ,   -แคชเชียร์ 2 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,140 บ/ด  
064-3760000        

18 บริษัท มุกดาหาร ฮอนด้าคาร์ จ ากัด     -ช่างเทคนิคบริการ 2 ช 21-40 ปวส.+ ตามตกลง -ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 
 42-42/1 ถนนชยางกรู ข ต.มุกดาหาร  -ที่ปรึกษาการบริการ 2 ช/ญ 21-40 ปวส.+ ตามตกลง -มีค่าคอมมิชชั่น/ปรับเงินเดือนประจ าปี 
 อ.เมือง จ.มุกดาหาร        
 โทร. 094-4695855, 042-611700 ต่อ 0        

19 บริษัทโชติรส เอ็น ดี พี จ ากัด -พนักงานขายสินค้าเนสเล่ 2 ช/ญ 20-40 ม.6+ 10,000 บ/ด -มีความขยัน ตรงต่อเวลา อดทนและซ่ือสัตย์ 
 414 หมู่ 6 ถ.วงแหวนรอบนอก ต.มุกดาหาร      มีค่าคอมฯ -มีภูมิล าเนาหรือที่พักในจังหวัดมุกดาหาร   
 อ.เมือง จ.มุกดาหาร       -รายได้ดี มีค่าคอมมิชชั่น 
 โทร. 062-7092499       -มีประสบการณ์งานขายพิจารณาเป็นพิเศษ 
         

20 ร้านสมบูรณ์อีเล็คทริค (มุกดาหาร) 
29/9 ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. .089 814 8058 

-พนักงานสโตร์ 2 ช 20-35 ไม่จ ากัด 9,800 บ/ด -ขับรถยนต์ได้ (พิจารณาพิเศษ) มีใบขับข่ี 
 -พนักงานธุรการขาย 1 ญ 20+ ปวช.+ 10,000 บ/ด -ผ่านงานปรับค่าให้ตามประสบการณ์  

หน้าที่  ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานภายในแผนก ,ตรวจนับรับสินค้า 
เข้า-ออก ,ควบคุมคุณภาพการจัดส่งสินค้า 

21 บริษัท อีซูซุ ตังปัก สาขามุกดาหาร 
66/1 ถนนชยางกูร ต าบลมุกดาหาร  
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
โทร. 085-4799819 

-พนักงานการตลาด 
 

1 ญ 25+ ปวส.+ 11,500บ/ด -จบสาขาคอมพิวเตอร์ , การเงิน หรือท่ีเกี่ยวข้อง 
-ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต ์

 -ที่ปรึกษาการขาย 4 ช/ญ 20-30 ปวช.+ 10,000บ/ด -ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับข่ี 

 -พนักงานขับรถ 1 ช 20-30 ม.3+ ตามตกลง -มีใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ (มี ท.2 ขึ้นไปพิจารณา
พิเศษ 
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22 หจก.รังสิต คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี 
191/4  ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 042-614548-9 , 084-428-5164 

-พนักงานขาย 1 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 9,000บ/ด -เวลาท างาน 8.00-17.30 น.(หยุดวันอาทิตย์) 
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ และพิมพ์
งานเอกสารได้ 
-รักในการบริการ ,มีประกันสังคม 

23 โรงแรมโฮเทลมุก 
33/333 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000.  
โทร 042-040999 

-พนักงานต้อนรับ (ฟร้อนท)์ 1 ช/ญ ม.6+ 20-30 9,000บ/ด 
ขึ้นไป 

-ท างานเข้ากะได้ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน มีพื้นฐานคอมพิวเตอร ์
-ลักษณะงาน แนะน าห้องพักและติดต่อประสานงาน
กับแผนกอ่ืนๆ .จัดท าเอกสารส่งบญัชี ท าสื่อ 
โปรโมชั่น โปรโมทห้องพัก ได้ในระดับหนึ่ง 

        

24 โรงแรม บีทู มุกดาหาร บูทีค แอนด์ บัดเจท 
24/4 ถ. ด ารงค์มุกดา ต. มุกดาหาร อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร โทร. 081-892-5962, 
085-867-3490,  042-040-123 

-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า Guest 
Service Agen 

1 ช/ญ 20-35 ปวส.+ ตามตกลง - มีใจรักงานบริการ รักความสะอาด ขยัน อดทน 
- ท างานเป็นกะ ได้ มีทัศนคติ ท่ีดี พร้อมท่ีจะเรียนรู้
งานและประสบการณ์ใหม่ๆ 

25 MG พิจิตรเพชรมุกดาหาร 
ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 042-040190 

-ที่ปรึกษาศูนย์บริการ 1 ช/ญ 25+ ปวส.+ ตามตกลง -ต้อนรับพร้อมให้ค าปรึกษากับลูกค้าในการ
เข้ารับบริการตรวจเช็คระยะ ซ่อม ภายใน
ศูนย์บริการ 
-วิเคราะห์ตรวจหาข้อบกพร่องของรถยนต์ 
และให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่ลูกค้า 
-จัดให้มีการทดสอบรถร่วมกับลูกค้า พร้อม
จัดท ารายละเอียดของงานซ่อม 
-น าเสนอผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่ง และ
บริการดูแลรักษารถ 
-วางแผน ติดต่อ และจัดล าดับการนัดเข้าซ่อม 

        
26 บริษัท ดีเลิศมุกดาหาร จ ากัด 

80/6 ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 088-3071987 

-วิศวกรรมไฟฟ้า 1 ช  ป.ตรี 
วศ.บ. 

ตามตกลง -มีใบประกอบวิชาชีพ(กว.) 
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ป ี
-สถานท่ีท างานไซต์งานก่อสร้าง สปสช.เขต10อุบลฯ 
คนในพื้นที่และพร้อมเริ่มงานทันที จะพิจารณาเป็นพเิศษ 
**สมัครได้ที่ ร้านดโูอ้ สตดูิโอเวดดิง้ มุกดาหาร    
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27 ร้านอาหารแพจ้าวส าราญ 
75 ซ.สุพร ถ.สุทธิมรรค ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร. 088-2934064 

-ผู้ช่วยกุ๊ก   1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด 338 บ/ว - มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
-พนักงานเสริฟ   4 ช 18 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีทิป  

- เวลาท างาน 16.00-24.00 น. 
28 บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จ ากัด 

319 หมู่16 ถนนชยางกรู ต าบลค าป่าหลาย 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
โทร. 0621197123 , 042-699-377 

• เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม  1 ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
• หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน 2 ญ 30+ ป.ตรี ตามตกลง -จบด้านบัญชี/การเงิน มีประสบการณ์ด้าน

หัวหน้าแผนกบัญชี 5 ปีขึ้นไป 
• เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ  1 ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง  
• เจ้าหน้าที่เกษตรสัมพันธ์ 1 ช 30-35 ป.ตรี ตามตกลง  
• Production Engineer, Process 
Engineer  

1 ช 25+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาวิศวกรเครื่องกลการผลิต ,วิศว
อุตสาหกรรมโรงงาน เข้ากะได้ 

• วิศวกรไฟฟ้า  1 ช 25+ ป.ตรี ตามตกลง  
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ 2 ญ 25+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ เคมี  
• เจ้าหน้าที่สโตร์  1 ญ 25-35 ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาวิศวกรรมหรือที่เก่ียวข้อง  

มีประสบการณ์บริหารจัดการคลังสินค้า
โรงงาน มีความรู้ระบบ ISO9001, ISO14001  

29 บริษัท พราวด์ เอสเตท (2016) จ ากัด 
48/4  ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 042-614411 / 099 -7893651 

-แม่บ้านดูแลสวน 1 ญ 25+ ไม่จ ากัด 350บ/ว -ท างานวันจันทร์ – เสาร ์
 พิกัดบริษัทฯ เยื่องโฮมโปร มุกดาหาร 

30 ทองกรานต์อลูมิเนียม 
ถ.ด ารงค์มุกดา ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร โทร.082-5708320 ,  
084-4286545 

-ช่างทั่วไปรายวัน 2 ช 25+ ไม่จ ากัด 350บ/ว -มีประสบการณ์ท างานกระจก อลูมิเนียม  
 -ผู้ช่วยช่างรายวัน 2 ช 21+ ไม่จ ากัด 350บ/ว งานเหล็ก งานฝ้า 

-เป็นคนพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร 
-พ้ืนที่ท างานในจังหวัดมุกดาหาร 

31 บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จ ากัด 
42/5 ถ.ชยางกูร ข อ.เมือง มุกดาหาร  
49000 

-พนักงานขาย 1 ช 25+ ป.ตรี 12,000บ/ด -มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
 -พนักงานการตลาด 1 ช 25+ ป.ตรี 12,000บ/ด  
        

32 โปรคาร์ออโต้ไทร์ 
7/1 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร. 086-6315716  

-ช่างยนต์ 1 ช 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ท างาน 
-เวลาท างาน  08.00-18.00 น. 
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33 ร้านชาบูชิ  
โรบินสัน มุกดาหาร  ถ.ชยางกูร ข  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

-พนักงานเสริฟ 2 ช/ญ 18+ ม.3+ 338 บ/ว -สามารถท างานเข้ากะได้ 
 -กุ๊ก 2 ช/ญ 20+ ม.3+ 338 บ/ว  

 -แม่บ้าน 1 ญ 20+ ม.3+ 338 บ/ว  

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

-พนักงานฝ่ายขาย 2 ช/ญ 20+ ม.3+ ตามตกลง มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ส านักงานได้ดี 
มนุษยสัมพันธ์ ขยัน อดทน มีประสบการณ์
พิจารณาพิเศษ 

35 บริษัท วินเนอร์เฮ้าส์ กรุ๊ป จ ากัด     
5/9 ซ.สนิทวงศ์ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง    
จ.มุกดาหาร 49000 
(พิกัดหลังโรงแรมริเวอร์ซิตี้ทางไปตลาดพรเพชร) 
โทร. 094-7187999 

-โฟร์แมน 2 ช 28-35 ปวส+ ตามตกลง -มีประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า 2 ปี 
-มีประกันสังคม  
-เวลาท างาน 08.00-17.00น. 
-หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดบริษัท 
-มีโบนัสทุกสิ้นปี , พาเที่ยวประจ าปี 

36 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 
87 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล  ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000    

1.นักเทคนิคการแพทย์ 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามโครงสรา้ง -ค่าตอบแทนตามโครงสร้าง 

 2.นักกายภาพบ าบัด 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามโครงสรา้ง -สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาล วันหยุดพักผ่อน 

 3.เภสัชกร 3 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามโครงสรา้ง ประจ าปี ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจ าป ี

 4.พยาบาลวิชาชีพ       

  4.1 คุณภาพ (IC) 1 ญ 22-35 ป.ตรี ตามโครงสรา้ง หมายเหต:ุ งานสหวิชาชีพ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 

  4.2 เฉพาะทางไตเทียม 2 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามโครงสรา้ง -เฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ผ่านการอบรม 

  4.3 ผู้เชี่ยวชาญไตเทียม 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามโครงสรา้ง  
37 หจก.เมืองทองทวีทรัพย์  สาขา1  

เลขที่ 232 ม.6 (บ้านเปียด)  ต.ดงหลวง   
อ.ดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร 
โทร. 061-0213089 , 064-6568031 
 

-เสมียนประจ าสาขาดงหลวง 1 ช/ญ 25+ ปวช.+ ตามตกลง -เวลาท างาน 08.00-17.00  หยุดวันอาทิตย์ 
-มีใบขับขี่รถยนต์  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้  
ถ้าเป็นคนในพ้ืนที่ดงหลวง บ้านเปียด บ้าน
ก้านเหลืองดง บ้านหนองแคน บ้านดงมอน 
บ้านค าป่าหลาย บ้านนางนวล หรือสามารถ
เดินทางมาปฏิบัติงานที่สาขาดงหลวงได้   
จะพิจารณาเป็นพิเศษ   

 


