
  
  ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

1 บริษัท พรีเมียร์ควอลิต้ี  สตาร์ช 
จ ากัด 
185 ม.14 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000  
โทร 042-643818-9 

-วิศวกรเครื่องกล 
 (หัวหน้าส่วนยานยนต์) 
-วิศวกรเครื่องยนต์ 
(หัวหน้าส่วนบอยเลอร์) 
-เจ้าหน้าท่ีประปา 
-เจ้าหน้าท่ีน้ าเสีย 
-เจ้าหน้าท่ีบรรจุ,จัดส่ง 
-วิศวกรส่งแวดล้อม 
-รปภ. 
-เจ้าหน้าท่ีช่างเทคนิคไฟฟ้า 
-เจ้าหน้าท่ีจักรกลเกษตร 
-เจ้าหน้าท่ีใบโอแก๊ส 
-เจ้าหน้าท่ีผลิตไฟฟ้า PM 
เครื่องยนต์ 
-สมุห์บัญชี 
 
-เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
 
-เจ้าหน้าท่ีขับรถตัก 
 
-เจ้าหน้าท่ีช่างเทคนิค 
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350/ว 

 

-ดูแลยานยนต์ 
 
-ดูแลเครื่องจักร บอยเลอร์ 
 
-ควบคุมคุณภาพน้ าประปา 
-ดูแลบอ่บ าบัดน้ าเสีย 
-บรรจุสินค้า 
-วางแผนควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม 
-ดูแลความปลอดภัย 
-ติดตั้ง ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 
-ขับรถแทรคเตอร์ ใช้เครื่องจักร 
-ดูแล ระบบ MP Projec 
-เดินระบบวางแผน PM 
 
-ปิดงบการเงินประจ าเดือนและ
ประจ าปีได้ 
-เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารของบริษัท 
-ขับรถตักหัวมัน ตักแกลบ  
และตักสินค้าผลพลอยได้ 
-สามารถท างานในหน้างาน 
ก่อสร้างได้ 

2 บริษัท ทรัสต์ รับเบอร์ อินดัสตรี 
จ ากัด 
ก่อนถึง (อบต.กกแดง)  
ถ.นิคมค าสร้อย – หนองสูง ต.กกแดง 
อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 
โทร 064-5949043 

- เลขานุการ 2 ญ 25-35 ปวส.-ป.ตรี 12,000-
25,000 

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
นายจ้างเป็นคนต่างชาติ (ตุรกี) 
-สามารถเดินทางไปต่าง 
จังหวัดได้ 

3 บริษัท พรสินก่อสร้าง จ ากัด 
4/49  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000     
โทร 042-620849,086-4593399 

-พนักงานขับรถ 
 
-พนักงานส่งสินค้า 
-พนักงานขาย 
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-ใบขับขี่ประเภท 2 
-ท างานครบ 2 เดือน มีเงินพิเศษ
เพิ่ม 1,500/ด 
-เวลาท างาน 08.00-17.00 
-หยุดทุกวันอาทิตย์ 

4 บมจ.เสริมสุข 
130 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 081-9551466 

-พักงานรักษาความปลอดภัย 
-พนักงานเช็คเกอร์ 
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ช 
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25+ 
25-35 

ม.3 
ปวส. 

9,000 
10,500 

-ท างานเป็นกะ 
ทดลองงาน 3 เดือน 

5 หจก.เค.ซี.จี.ปิโตเลียม 
200 ม.11 ถ.ชยางกูร ต.หนองแวง 
อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 
โทร 089-5774554 

-เจ้าหน้าท่ีการตลาด 
 
 
-เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 
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12,000 
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-สามารถเดินทางไป 
ต่างจังหวัดได้ 
ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ 
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ 

6 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์ 
เนช่ันแนล   
87 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 091-8654012 

-นักเทคนิคการแพทย์ 
-เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
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ช/ญ 
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22-35 
22-35 

ป.ตรี 
ป.ตรี 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-จบสาขานักเทคนิคการแพทย์ 
-จบสาขาเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
-ค่าตอบแทนตามโครงสร้าง
บริษัท 
-อื่นๆตามกฎหมายก าหนด 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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7 บริษัทสยามนิสสัน 
115/1  ถ.ชยางกูร  ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-661081-2,086-4486836 

-พนักงานช่างบริการ 
-พนักงานธุรการ 
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9,690+/ด 
9,690+/ด 

 

-เวลาท างาน  
-08.00-17.00 
-ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ 
-สวัสดิการ ชุดฟอร์มพนักงาน
ประกันสังคม+งานเลี้ยงประจ าปี 

8 หจก.นพดุงพัฒนามาร์ท จ ากัด 
(ร้าน ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น) 
สาขาสามแยก ธกส. 
58 ถ.ชางกูร ข. ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-611315,086-306996 

-พนักงานประจ าร้าน 7-ELEVEN 10 ช/ญ 18+ ม.3+ 323/ว -ท างานเป็นกะ 
-07.00-19.00 
-13.00-22.00 
-22.00-08.00 
ทดลองงาน 3 เดือน 
บรรจุงานให้พร้อมคืนเงิน 
ค้ าประกัน 1000 บาท 

9 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทยจ ากัด 
(มหาชน) สาขามุกดาหาร 
44 ตรงข้ามธนาคารธนชาติ 
ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 089-5722317 

-พนักงานขายและตัวแทน
จ าหน่าย 

10 ช/ญ 20+ ม.3+ ค่า
คอมมิชชั่น+ 

โบนัส 

-โบนัสสิ้นเดือน 
-(ตัวแทนจ าหน่าย) 

10 ร้านแซบริมโขง 
168 ถ.ส าราญชายโขงเหนือ 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 
โทร 086-2338555 

พนักงานเสิร์ฟ 4 ช/ญ 18+ ไม่จ ากัด 323/ว -เวลาท างาน 
10.00-22.00 
 

11 บริษัท ไลอ้อนคิงเทคโนโลยี จ ากัด 
2/17 ถ.ตาดแคน ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
042-615476 

-พนักงานออกแบบดูแลเว็บไซต์ 1 ช/ญ 20-40 ม.6+ 9,000+/ด -เวลาท างาน 
-08.00-17.00 
-ฟรีอาหารกลางวัน 
-หยุดวันอาทิตย์ 

12 หจก.วังนครา การ์เมนท์ 
59/1 ซ.ร่วมใจ 1  ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 098-5868909 

-ช่างเย็บผ้า 
-ช่างรีดกาว 
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ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

350/ว 
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-ต้องการคนมีประสบการณ์ 
-ทดลองงาน 1 เดือน 

13 บจก.เอ็น เค ลีฟ 
The Better Express 
19/4 ถ.มุกดาหาร – ดอนตาล 
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 097-1689908 

-รถร่วมกระบะตู้ทึบตอนเดียว 
และแคป 

7 ช 30-50 ไม่จ ากัด 23,000+/ด -ออกน้ ามันให้ 10 กิโล/ลิตร 
-ลักษณะงานคลังชนคลัง 
และกระจายเครดิต 30 วัน 
สัญญาวิ่ง  5 ปี 
-มีประสบการณ์ส่งสินค้า 
-รู้จักเส้นทางแต่ละอ าเภอ 

14 บริษัท ห้องเย็นมหาชัย มุกดาหาร จ ากดั 
ตลาดเทศบาล 2 
ถ.พิทักษ์พนมเขต  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 042-612725 

-พนักงานท่ัวไป 3 ช 18+ ไม่จ ากัด 9,000/ด เวลาท างาน  
-08.00-18.00 
-มีโอที 
-เลี้ยงอาหาร 1 มื้อ 
-วันหยุด 4 วัน/เดือน 

15 หจก.สมบุรณ์ธารา (ท่าทราย) 
179 ม.4 ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่ 
จ.มุกดาหาร 49150 
โทร 093-5316665 

-พนักงานขับรถ 
(ขับรถบรรทุก รถตัก รถแม็คโคร 
ขับเรือ) 

5 ช 20+ ไม่จ ากัด 323/ว -มีใบขับขี่ 
-ขับเรือมีใบนายท้ายประกอบ 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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16 บริษัท ธนาพรพรรณการาจ จ ากัด  
(อู่พงศธร) 
69/19  ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-615403,085-8546983  

-ช่างยนต์ ,ช่วงล่าง 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 323/ว -สวัสดิการตามกฎหมาย 

17 ร้านอาหารครัวชาววัง       
74  ถ.ส าราญชายโขงเหนือ 
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000   
โทร 095-8465878     

-ผู้ช่วยกุ๊ก 
-พนักงานเสิร์ฟ 
-พนักงานล้างจาน 
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ช/ญ 
ญ 
ญ 

25+ 
25+ 
25+ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

323/ว 
323/ว 
323/ว 

-เวลาท างาน 
10.00-20.00 
-ไม่จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ 

18 หจก.เพาเวอร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง 
เซอร์วิส         
88 ซ.สามัคคี 3  ถ.วงค์ค าพา   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000 
โทร 094-5389819 

-ช่างไฟฟ้า 
-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
-พนักงานท่ัวไป 

2 
4 
2 

ช 
ช 
ช 

18+ 
18+ 
35+ 

ม.3+ 
ม.3+ 
ม.3+ 

350/ว 
320/ว 
320/ว 

-เวลาท างาน 08.00-17.00 

19 บริษัท  วัชรรุ่งเรืองกิจ  จ ากัด 
เลขท่ี  33  ซอยทิพย์นาม   
ถ.ด ารงค์มุกดา  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร  042-630540 

-พนักงาน Supervisor  
ไอติมเนสท์เล่  
-เซลล์หน่วยรถ ขายไอติม 

1 
 
1 

ช 
 
ช 

30-40 
 

25-40 

ปวส.+ 
 

ม.6 

ตามตกลง 
 

9,690 

-ประกันสังคม 
- ยูนิฟอร์ม 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็น
พิเศษ 
 

20 ร้านยาเภสัชกร กรรณิการ์  
(ตลาดราตรี) 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 095-8265656 

-พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน 2 ญ 23+ ม.6+ 320-350/ว -มีประสบการณ์ขาย 

21 หจก. สหสิน ลิสซ่ิง 
29/2 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 098-1056156 

-เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียน 1 ปวช.+ 20-35 ปวช.+ 346/ว -เวลาท างาน 08.00-17.00 
-ท างานวันจันทร์ – วันเสาร์ 
 

22 ร้านโยสปอร์ตมุกดาหาร              
65  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
4900 โทร 089-6221197 

- เลขานุการ 1 ป.ตรี 23+ ป.ตรี 360-450 -มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
-ใช้โปรแกรม illustrator 
 มีค่าคอมมิชชั่น แยกต่างหากต่อ
การออกแบบแต่ละงาน เริ่ม 50 - 
200 บาทต่องาน 
-มีโอที 
-ขับรถยนต์ได้ 

23 บริษัท มิตรศิลป์ วิน จ ากัด (สาขา
มุกดาหาร)    
70/4-7 ถนนวิวิธสุรการ   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000 
โทร 062-2014511 

-พนักงานคอมพิวเตอร์ (IT) 1 ป.ตรี 25+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขา วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
หรือสาขาที่เกีย่วข้อง 
-มีประสบการณ์งานด้าน 
IT/Computer Network 
-มีความรู้ด้านการติดตั้งและ 
ใช้งานโปรแกรมต่างๆ 
-สามารถขับรถยนต์ได้ 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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