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

1 ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดมพรรุ่งเรืองกิจ 
(จําหน่ายนํ้ามันหล่อลื่น) 
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. 
ไม่จํากัด 

305+ 
305+ 
305+ 

-มีประสบการณ์การทํางาน 
 
 

2 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 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 (ช่างประจํา) 
 

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

4 ห้างเพชรทอง เอ็น.เค (สาขาโรบินสัน 
มุกดาหาร)      
79 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000     

-พนักงานขายประจําร้าน 2 ญ 18-30 ปวส. 10,500 -09.30-20.00 
-มีประกันสังคม 
-บุคคลคํ้าประกันและเงินคํ้า 
1,500 

5 
 
 

บ.ซี บี เอสคอมมูนิชั่น จํากัด 
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 
-เจ้าหน้าท่ีป้องการสูญเสีย 
LPS 

1 
1 

ช/ญ 
ช 

21-37 
20+ 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

12,000 
9,000 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-ผ่านทดลองงาน มีค่าตําแหน่ง 
 1,000 บาท 

7 บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรค
เกอร์ จํากัด  
 33/82  ถ.กองพล 10  ต.ในเมือง  
อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  45000               

-ธุรการ 
-ขาย 

5 
5 

ช/ญ 
ช/ญ 

20-30 
20-35 

ปวช.-ป.ตรี 
ปวช.-ป.ตรี 

9,500+ 
9,500-1100 

-ค่าคอมมิชชั่น 
-ทํางานต่างจังหวัดได้ 
-ทํางานท่ี กทม.หรือ มุกดาหาร 
-ช่วงอบรม มีท่ีพักฟรี 
-ค่าเดินทาง 

8 ร้านศักดาอะไหล่ยนต์ 
14/5  ถ.ชยางกรู ก ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  
(ปากซอยร้านนรินทร์ฟิชช่ิงปาร์ค)     
49000 

-เสมียน 
-พนักงานขาย 

1 
1 

ช 
ช 

20+ 
20+ 

ปวช.+ 
ปวช.+ 

300-400 
300-400 

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
-มีประสบการณ์ 
-ขับรถยนต์ได้ ,ใบขับขี่ 
-ทํางานจันทร์-เสาร์ 
 

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

-พนักงานบัญชี 
-หัวหน้า 
-แม่บ้าน 

5 
1 
1 

ช/ญ 
ญ 
ญ 

20+ 
25+ 

ไม่จํากัด 

ปวช.+ 
ป.ตรี 

ไม่จํากัด 

9,000+ 
15,000 

305 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี 
 

10 บ.สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 
4/9 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 

-ช่างไฟฟ้า 1 ช 18-45 ปวช. 318/ว หยุด 1 วัน/สัปดาห์ 
สามารถทํางานเป็นกะได้ 

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

-พนักงานส่งนม 1 ช/ญ 18+ ไม่จํากัด 9,000 -ส่งนมเมจิ ตามเส้นทางท่ีกําหนด 
ออกต่างอําเภอได้  มีใบอนุญาต
ขับขี่รถยนต์ 

 -พนักงานขาย 5 ช/ญ 18+ ไม่จํากัด 305 บ/วัน -ขับจักรยานยนต์พ่วง จําหน่วย
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 

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

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

-ครูปฐมวัย 
 
-ครูปฐมศึกษา 

1 
 
1 

 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 
 

21+ 
 

21+ 

ป.ตรี 
ปฐมวัย 

ปฐมศึกษา 
-อังกฤษ 
-ไทย 

12,000-15,000 
 

12,000-15,000 
 

-มีประสบการณ์การเป็นผู้อํานวยการ
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 ไท แอสเซ็ท สาขามุกดาหาร 
30/6 ซ.ตาดแคน ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานธุรการ 
-พนักงานตรวจสอบ
สินเชื่อ 
-พนักงานเก็บเงิน 

2 
2 
2 

ช 
ช 
ช 

20+ 
22+ 
22+ 

ปวช. 
ม.6+ 
ม.6+ 

10,000 
14,000 
10,000 

-08.00-17.00 
-มีเบ้ียเลี้ยง วันอาทิตย์ 200/ว 
-เก็บเงินค่างวดลูกค้า 
-ออกพื้นท่ี 
-ตรวจสอบเครดิตลูกค้า 

16 บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
40 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร 
อ.เมืองจ.มุกดาหาร 49000 

-เจ้าหน้าท่ีดูแลพื้นท่ีขาย 
(Area Owner) 
 

10 
 

 

ช/ญ 
 
 

23-35 
 
 

ม.6-ป.ตรี 
 
 

13,000ขึ้นไป 
 
 

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

17 โรงแรมเคียงพิมาน   
เลขท่ี 26 ถ.ดํารงค์มุกดา  
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 พรีเมียร์ควอลิต้ีสตาร์ช จํากัด    
เลขท่ี 185 ม.14 ต.คําป่าหลาย  
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 จํากัด  (ยางพารา) 
319 ม.16 คําป่าหลาย 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.สหเรืองจํากัด 
76 ม.8 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง             
จ.มุกดาหาร 49000 

-เจ้าหน้าท่ี จป.วิชาชีพ 
 
-โปรแกรมเมอร์ 
 
 
 
-วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
 
-หัวหน้างาน IT 
-นักประชาสัมพันธ์ 
 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
1 

 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 
 
 

ช/ญ 
 

ญ 
ช/ญ 

 

25+ 
 

20+ 
 
 
 

22+ 
 

25+ 
22+ 

 

ป.ตรี 
 

ป.ตรี 
 
 
 

ป.ตรี 
 
ป.ตรี 
ป.ตรี 

 
 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 
 
 
 

400-450/ว 
 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

 
 

-ป.ตรีสาขาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยและสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
-ดูแลระบบ Dynamic Ax 
-ดูแลระบบ HR – Focus 
-ทํารายการเบิกจ่ายในระบบ AX 
-ทํารายการตั้งน้ีและรับชําระเงิน 
-จัดทํารายงานสิ่งแวดล้อม 
-ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
-ดูแลระบบ Server และ Network 
-ดูแลภาพลักษณ์ของบริษัท 
-ประสานงานกิจกรรมประจําปี 
-ออกแบจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 

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

22 บจก.มุกดาหาร ซีเค กรุ๊ป 
(โรงนํ้าแข็งเกียรติมุกดา) 
88  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
(ผลิตนํ้าแข็งหลอด) 

- พนักงานขับรถส่งน้ําแข็ง 
 
 

10 
 

ช 
 

25+ 
 
 

ม.3+ 
 

305+ 
 

สวัสดิการตามกฎหมาย 

23 บ.เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
442  ถ.รามคําแหง  แขวงสะพานสูง  
เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  
10240      

-ผู้จัดการเขต 3   ญ 22-40 ม.6+ 9,300 -จันทร์ – ศุกร์ มีใบขับขี่ 
-ประกันสังคม  
-ค่าโทรศัพท์ ค่านํ้ามัน  
โบนัสประจําปี 

24 บ.นาคิเทค จํากัด 
108  ม.10  ต.คําป่าหลาย 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 

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

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

-พนักงานขาย (เชลล์) 
-พนักงานบัญชี 

2 
1 

ช 
ญ 

25-40 
20+ 

ม.6+ 
ปวช.+ 

8,000/ด 
8,000/ด 

-มีค่าคอมมิชชั่น 
-ค่านํ้ามันรถ(กรณีช้ารถส่วนตัว) 
-บ.มีรถยนต์ให้ใช้ มีค่าโทรศัพท์ 

26 บ.บัทเตอร์เวย์ จํากัด 
442 ถ.รามคําแหง ต.สะพานสูง 
อ.สะพานสูง กทม. 10240 
062-8516165 

-ผู้จัดการเขต 2 ญ 22-40 ม.6-ป.ตรี 17,900 -ทํางานอิสระตามเป้าหมาย 
หรือที่บริษัทกําหนด 

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 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

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  
49000โทร.042-611097,087-4325877 

-แม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จํากัด 8,000 -พักกบันายจ้าง วันหยุด 
เดือนละ 3 วัน 
-หน้าที่ ดแูล ซ้ืออาหารจัดอาหารให้
คุณยายทําความสะอาดบ้าน ซักผ้า 

30 
 
 
 

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

-ท่ีปรึกษาการขาย 
 

6 
 

ช 
 

22-35 
 

ปวช.+ 
 

ตามตกลง 
 

เวลาทํางาน 08.00-17.00 น. 

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

-พนักงานขาย 3 ไม่จํากัด 20-40 ปวช.- 
ป.ตรี 

9,300 -ต้องการสาวประเภทสอง  

 -Area Sale 1 ช/ญ 22-35 ปวส.+ 12,000+ -มีรถยนต์ส่วนตัว  มีภาวะผู้นําท่ีดี 
ทํางานนอกเวลา ออกพื้นท่ีได้  
ขยัน ซ่ือสัตย์ ตรงเวลา 

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

32 บริษัท สยามไท (2017) จํากัด 
9/8 ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร   49000 
(จําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า) 

-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 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

33 บ.ประเสริฐผลพัฒนารุ่งเรืองมอเตอร์ จํากัด 
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 
-ทํางานล่วงเวลาได้ มีค่าคอมมิชชั่น 
 ค่าตอบแทนตามผลงาน 

34 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+ 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

08.00-17.00 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
-Leader มีรถยนต์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ 

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

-แม่บ้าน 
-ช่างเฟอร์นิเจอร์ 

1 
1 

ญ 
ช 

25-40 
20+ 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

305/ว 
305/ว 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-มีประสบการณ์ประกอบ 
เฟอร์นิเจอร์ 
พิจารณาเป็นพิเศษ 

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

-พนักงานขับรถโดยสาร 
-พนักงานต้อนรับบนรถ 
-พนักงานจําหน่ายตั๋ว 
-พนักงานบริการ 

10 
5 
2 
5 
 

ช 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช 
 

25+ 
18+ 
20+ 
18+ 

 
 

ไม่จํากัด 
ม.3+ 
ม.6 
ม.3+ 

 
 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

 
 

-ใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป 
-มารยาทดี 
-ทํางานต่างจังหวัดได้ 
-เปอร์เซ็นการขายค่ายกของ 
ค่ารอเติมก๊าซ 

37 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 

38 บ.ไอซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
42 ม.7 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 

-ช่างซ่อมบํารุงรถยนต์ หัว
ลาก 

3 ช 25-50 ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -08.00-17.00 

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

-ช่างซ่อมรถยนต์ 
 

1 
 

ช 
 

21+ 
 

ไม่จํากัด 
 

11,500 
 

-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
-มีอาหารกลางวัน มีท่ีพัก 
 

40 บริษัท โชติรส เอ็นดีพี จํากัด    
146 หมู่ท่ี 16  บ้านเหมืองบ่า  ต.คําอาฮวน  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000             

-พนักงานขาย 
หน่วยรถเงินสด 

2 ช/ญ 
 

21-35 ม.3+ 10,000 -สวัสดิการตามกฎหมาย 
-08.00-18.00 
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
-มีข้าราชการคํ้าประกัน 
-ทํางานในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

41 บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลล์ จํากัด  
188 หมู่ท่ี 7  ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000  (จําหน่ายรถฮีโน่) 

-พนักงานขาย 
 

5 
 

ช/ญ 
 

18+ 
 

ม.6+ 
 

ตามตกลง 
 

- 08.00-17.00 
 
 

42 บริษัท เชษฐ์ชัยมอเตอร  
สาขามุกดาหาร จํากัด 
125 ถ.มุกดาหาร-คําชะอี   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000                  

-พนักงานขาย 
 

 

5 
 

ช/ญ 
 

20+ 
 

ม.6.+ 
 

9,000 
 

-มีความสามารถขับรถยนต์ได้ 
มีใบขับขี่ 
-08.00-17.00 
หยุดวันอาทิตย์ 

43 บริษัท มิตรศิลป์ วิน จํากัด 
70/4-7 ถนนวิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
(จําหน่ายรถจักรยานยนต์) 

-ช่างบริการ (สนง.ใหญ่/ 
 คําอาฮวน) 

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 

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

 -เจ้าหน้าท่ีบัญชี 1 ช/ญ 23+ ป.ตรี 9,000/ด  

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

 

 4 



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

44 นินจาเซอร์วิส (รับเหมาก่อสร้างบ้าน) 
445 ม.3 ถ.มุกดาหาร – คําชะอี ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
 

-ช่างฝ้า  ช่างเพดาน 
-ช่างสแตนเลส 
-ช่างปูน 
-ช่างกระเบื้อง 

1 
1 
1 
1 
 

ช 
ช 
ช 
ช 

20+ 
20+ 
20+ 
20+ 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

ทํางาน 08.00-17.00 น. 
ทํางานนอกสถานท่ีได้ 

45 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 

46 ห้างหุ้นส่วนจํากัด 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 

47 บ.รักษาความปลอดภัยมุกดาหาร จํากัด 
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 
ประจําห้างสรรพสินค้า โฮมวัน 
โรบินสัน 

48 หจก.ดัชมิลล์มุกดาหาร 
31 ซ.ตาดแคน 7  ถ.ตาดแคน   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  4900 
(จําหน่ายนมเปรี้ยว 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  ชุด
ทํางานฟรี ทุนการศึกษาบุตร ประกัน
ชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 

49 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 

50 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 

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

-พนักงานขายนมเปรี้ยว 
ดีไลท์ 

5 ช/ญ 20-40 ไม่จํากัดวุฒิ รายได้ตาม
ยอดขาย 

08.00-17.00 น. 
1เดือนหยุดได้ 4 วัน 

52 นางปานะทิพย์  มัชฌิมาพฤทธิ์ 
68 ม.4 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 

-แม่บ้าน (ส่วนบุคคล) 1 ญ 20+ ไม่จํากัด ตามตกลง -07.30-17.00 
หรือตามตกลง 

53 บริษัท  ศิริมหาชัย  มุกดาหาร  จํากัด    
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 

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

-แม่บ้าน (กะดึก) 3 ญ 25-45 ไม่จํากัด 318/ว -ทํางานเวลา 21.00-06.00 
ระยะเวลาทํางาน-25 พ.ค.61 

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

-พนักงานขาย (ฟรีแลนซ์) 
 (จําหน่ายตู้เติมเงิน) 

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 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

56 บ.พรประเสริฐออโต้ลิส จํากัด 
42/5 ถ.ชยางกูร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 

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

57 บริษัท มิตรชัยไชโย มุกดาหาร จํากัด 
55/22  ถนนชยางกรู  ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000   

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

58 บริษัท มุกดาหารเพชรยานยนต์ จํากัด 
(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 

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

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

60 ร้านระเบียงนา 
(ข้างปั้ม ปตท. ศรีบุญเรือง) 
46 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล 
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองจ.มุกดาหาร 
49000 

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

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

-พนักงานขายตั๋วเครื่องบิน 
 
 
 

2 
 
 
 

ญ 
 
 
 

22-27 
 
 
 

ปวส.+ 
 
 
 

10,000 
 
 
 

-ทํางานท่ีสาขา จ.ร้อยเอ็ด 
-ทํางานท่ีสาขา กทม. 
เวลาทํางาน 10.00-19.00 
-มีท่ีพัก และอาหาร 

62 
 

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

-พนักงานตัดเย็บเสื้อสตรี 1 ญ 30-50 ไม่จํากัด 10,000 08.00-15.00 
-ทําท่ีร้าน 
-ทําท่ีบ้าน 

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

-ครูภาษาอังกฤษ 
 

1 
 

ญ 
 

ไม่เกิน
23+ 

 

ป.ตรี 9,000 
 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 

64 โรงเรียนอนุบาลคําชะอี 
เลขท่ี 77 หมู่ 12 ถ.เปรมพัฒนา   
ต.นํ้าเท่ียง  อ.คําชะอี  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 

65 บริษัท  สิริมงคลเพาเวอร์เคเบิล จํากัด  
สาขาการไฟฟ้ามุกดาหาร    
106  ถนนเมืองใหม่  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000   

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

66 ร้าน ส.ไสวการค้า 
318 หมู่ท่ี 5  ต.นิคมคําสร้อย 
อ.นิคมคําสร้อย  จ.มุกดาหาร  49130 
โทร.080-5254993 

-พนักงานขายหน้าร้าน 1 ญ 25-35 ไม่จํากัด 305/วัน -เวลาทํางาน 07.30-17.30 น. 
 -แม่บ้าน 1 ญ 25-35 ไม่จํากัด 305/วัน -มีท่ีพักให้ฟรี 
        
        

67 บจก.เกียรติณัฐฎาทรานสปอร์ต 
425/5 หมู่ท่ี 3  บ้านโคกสูง  
ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
49000 (ธุรกิจขนส่งสินค้าด้วย
รถบรรทุกเทรลเลอร์) 

-พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 20+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -ทํางานจันทร์-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.) 
 -พนักงานซ่อมบํารุง 1 ช 20+ ปวส.-ป.ตรี ตามตกลง -ค่านํ้ามัน 
       -สวัสดิการตามกฎหมาย 

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

68 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนา
ชีวิตครูมุกดาหาร จํากัด 
111 ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 

-ธุรการบัญชี 2 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 318 -08.30-16.30 
-งานด้านพิมพ์เอกสาร 
-ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
-จัดทํารายการรับ-จ่ายรายวัน
บันทึกบัญชีประจําวันจัดทํางบ
การเงินได้ 

69 ร้านศรีเผยวัสดุก่อสร้าง 
18/8 ถ.ชยางกูร ก ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานขายของหน้าร้าน 1 ญ 20+ ปวช.+ 300-400 -ขายสินค้าหน้าร้าน 
-ทําใบส่งของรับจ่ายได้ 
-ดูแลทําความสะอาดหน้าร้านได้ 

70 นายพยุง  บุญสมสุวรรณ 
168 ถ.มุกดาหาร – คําชะอี 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 (ใกล้ สนง.ขนส่งจังหวัด 
มุกดาหาร) 

-แม่บ้าน 1 ญ 20-50 ไม่จํากัด 9,000 -ดูแลผู้สูงอายุ 70 ปี  
-มีโรคประจําตัว (โรคหัวใจ) 
-ทํางานบ้าน 

71 บ.สตาร์เทค มุกดาหาร จํากัด 
(ผลิตและจําหน่ายหลังคาเหล็ก) 
79/7 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000  

-พนักงานฝ่ายขาย 
-เจ้าหน้าท่ีเทคนิค 

1 
2 

ญ 
ช 

20 
20+ 

ปวส.-ป.ตรี 
ปวส.-ป.ตรี 

9,500 
12,000 

08.00-17.00 
-สวัสดิการตามกฎหมาย 
-หยุดวันอาทิตย์ 

72 ร้าน เยส อิท อีส (Yes it ia)  
ร้านเสริมสวย 
72/10 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 

-พนักงานสระไดร์ 2 ญ 18-40 ไม่จํากัด 318/ว -09.00-20.30 
-ค่าจ้างจะเพิ่มตามความสามารถ 
-มาเช้า เย็นกลับ 
-หยุดทุกวันพุธ 

73 หจก.ท่าทรายทรัพย์ทรายทอง 2001 
196 ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 

-เสมียน 1 ญ 20+ ปวช.-ปวส. 318/ว -หน้างาน เขื่อนหน้าเวียงแก 
ต.นาสีนวน อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 

74 วินเนอร์เฮ้าท์ 
14/4 ซ.ศรีประเสริฐ ถ.ดํารงมุกดา 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 
 

-แม่บ้าน 
โฟร์แมน 

1 
1 

ญ 
ช 

25+ 
25+ 

ไม่จํากัด 
ปวช. 

318 
10,000 

-08.00-17.00 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

75 บ.ไทย เอ.วี.ซี. โลจิสติกส์ จํากัด 
272 ม.8 ต.บางทรายใหญ่ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 

-ช่างซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ 2 ช 20+ ปวช.-ปวส. 20,000 -ทดลองงาน 12,000/ด 
ผ่านโปร 20,000/ด 
-มีความรู้เรื่องตู้เย็น แอร์  
มีช่างใหญ่คอยสอน  
-สามารถออกนอกพื้นท่ีได้ 

76 บมจ. บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
77/11  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 

-พนักงานแผนกผลไม้ 
-พนักงานแผนกเบเกอรี่ 
-พนักงานแผนกครัวร้อน 
-พนักงานแผนกอาหารสด 
-พนักงานจัดเรียนสินค้า 

2 
1 
1 
1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 
ช 
ช/ญ 

18+ 
18+ 
18+ 
18+ 
18+ 

ม.3+ 
ม.3+ 
ม.3+ 
ม.3+ 
ม.3+ 

340/ว 
340/ว 
340/ว 
340/ว 
340/ว 

-สามารถเข้ากะได้ 
-06.00-15.00น. 
10.00-19.00น. 
13.30-22.00 

77 บริษัท  เอ็ม.วี.เอส คอนซัลแท้นส์ 
122/17-18  ถ.วิวิธสุรการ    
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
/49000     

-ธุรการโครงการ 
-โฟแมน 

1 
2 

ช/ญ 
ช 

24+ 
24+ 

ปวส./ป.ตรี 
ปวส.-ป.ตรี 

12,000 
12,000 

-ปฏิบัติงานท่ีจังหวัดอุบลได้ 

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