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

ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

1 หจก.กรเดช มุกดาหาร
109 หมู่ 8 ต.บางทรายใหญ่
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 042-674208
2 บริษัท รวมทวีมอเตอร์เซลล์ จากัด
188 หมู่ 7 ถ.ชยางกูร ต.บางทรายใหญ่
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 089-4222264
3 บริษัท อีซี่บาย สาขาโรบินสัน มุกดาหาร
99/11 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร. 081-8102825
4 บริษัท เกียรติมุกดา พรีเมียมไอซ์ จากัด
99 หมู่ 1 ต.คาอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 083-5996655, 093-0910162

5 บริษัท มุกดาหารเพชรยานยนต์ จากัด
394 หมู่ 3 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร. 081-9754851

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ

อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง
370 บ/ว
(รวม บล.)
323บ/ว
323บ/ว
373บ/ว
ตาม
โครงสร้าง
ตาม
โครงสร้าง
15,000 บ/ด
+อื่นๆ

-พนักงานขาย มีใบขับขี่ ท.2
เป็นคนขับรถ
-พนักงานผู้ช่วยขาย (เด็กรถ)
-เสมียนฝ่ายตรวจสอบ
-ฝ่ายผลิตกะดึก (ผู้ชายกลางคืน)
-ที่ปรึกษาฝ่ายขาย

4

ชาย

20+

ป.6+

1
1
2
5

ชาย
หญิง
ชาย
ช/ญ

20+
18+
18+
18+

ป.6+
ป.6+
ป.6+
ป.6+

ผู้จัดการฝ่ายขาย

1

ชาย

30+

ป.6+

-เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
งานขาย การตลาด บริการลูกค้า

1

หญิง 23-28
ปี

ป.ตรี

-ผู้อานวยการโรงงาน

1

ช/ญ

-เจ้าหน้าที่การตลาด

3

ช/ญ

-เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต

2

ช/ญ

-ที่ปรึกษาการขาย (รถยนต์ มาสด้า)

3

ช/ญ

30-45 ป.ตรี
ปี
27-40 ปวส.
ปี
25-40 ปวช.
ปี
20+ ปวช.+

เงื่อนไขและสวัสดิการ
-ทางาน04.00-14.00น. มี %ขาย
+สวัสดิการ (วันหยุดประจาปี วันเกิด)
-ทางาน 04.00-14.00น. +สวัสดิการ
- ทางาน 08.00-17.00น. +สวัสดิการ
- ทางาน21.00-09.00น. +สวัสดิการ
-ทางาน 08.00-17.00 น. มีค่าคอมฯ
-ทางาน 08.00-17.00 น. มีค่าคอมฯ
-08.30-17.30 น./ 10.00-19.00 น.

35,000 บ/ด 08.30-17.30 น.
13,000 บ/ด 08.30-17.30 น.
13,000 บ/ด 08.30-17.30 น. หรือตามเวลาที่เหมาะสม
10,000 บ/ด -08.00-17.00 น.
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*************************

ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

6 บริษัท มิตรศิลป์ วิน จากัด
70/4-8 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 062-2014511
7 บริษัท ซันดรากอน เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
105 หมู่ 4 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง
จ.หนองบัวลาภู
โทร. 084-2958925
8 โรงแรมอุดมทรัพย์
29/8 ถ.ดารงค์มุกดา ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 095-4947215
9 ร้านศิรนันต์ผ้าไทย (ดูโอ้)
80/6 ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.ศรีบุญเรือง
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 061-8789245
10 วีซี มีท ดิสทริบิวชั่น
70/137 ภายในตลาดพรเพชร
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 091-8647500
11 ร้าน 304 สแตนเลส
119/1 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร. 087-5977240

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ

อายุ

วุฒิ

ค่าจ้าง
323 บ/ว
323 บ/ว
323 บ/ว
323 บ/ว
18,00022,000บ/ด
11,00013,000 บ/ด
323 บ/ว

-พนักงานคอมพิวเตอร์ และ ไอที
-พนักงานบัญชี
-พนักงานตรวจสอบภายใน
-แม่บ้าน
-วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล

1
1
1
1
1

ชาย 25-32
หญิง 25-35
ช/ญ 25+
หญิง 25+
ชาย 25-35

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.6
ป.ตรี

-ช่างไฟฟ้าอาคาร

2

ชาย

25-40

ปวส.

-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า

1

หญิง 25-45

-แม่บ้าน

1

หญิง 18-50

ม.3ป.ตรี
ป.6

-Admin ขายออนไลน์
-พนักงานการตลาดออนไลน์
-พนักงานคอมพิวเตอร์และสื่อสาร
โฆษณา
-พนักงานขับรถส่งสินค้า

2
1
1

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

18+
18+
18+

ปวส.+
ปวส.+
ปวส.+

2

ชาย

20-40

ม.3

-หัวหน้าสาขา
-พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน
-พนักงานขับรถส่งสินค้า รถเล็ก

2
2
2

ช/ญ
ช/ญ
ชาย

25+
22+
20+

323 บ/ว
10,00012,000 บ/ด

เงื่อนไขและสวัสดิการ
ทางาน 8 ชั่วโมง
เวลา 08.00-17.00 น.
สวัสดิการตามกฎหมาย
-มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม(กว)
-ประสบการณ์2-5ปี วิศวกรซ่อมบารุง
-มีใบทดสอบฝีมือแรงงาน
-ประกันสังคม โอที
-ทางาน 3 กะ
-สามารถทางานเป็นกะได้
-08.00-17.00 น. งานทาความสะอาด
ปัด กวาด ซักฟอก ดูแลความสะอาด
-สวัสดิการตามกฎหมาย

9,690 บ/ด -ทางานเป็น กะ1 07.00-16.00 น.
กะ2 เวลา 10.00-19.00 น.

ปวส.+ 12,000 บ/ด -ทางาน 08.00-17.30 น.
ม.6 ปวช 10,000 บ/ด ทดลองงาน 3 เดือน เบี้ยขยัน อาหารฟรี
ป.6+ 9,500 บ/ด
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**************************

ที่

บริษัท/สถานประกอบการ

12 เดอบัวต้องคาเฟ่ (บ้านบุ่งวิศวกรรม)
236 หมู่ 6 ต.คาอาฮวน อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร. 065-1013049
13 บริษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จากัด
42/5 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร. 083-3619079

14 ร้านแม่อัดขนมไทย (ตลาดพรเพชร)
11/1 ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 087-4906870
15 โอฬารไม้แบบ
134 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร. 090-9512175
16 หจก.มิตรดนัยพานิช
33/27-28 ถ.ชยางกูร
ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร. 063-8791915

ตาแหน่งงาน

อัตรา เพศ

อายุ

วุฒิ
ปวช. ปวส
ม.3

-ช่างไฟฟ้า

5

ชาย

20+

-ช่างเชื่อม

5

ชาย

20+

-ช่างก่อสร้าง

10

ชาย

20+

-พนักขาย (รถจักรยานยนต์)

1

ช/ญ

24+

-พนักงานการตลาด

1

ช/ญ

25+

-ช่างบริการ

1

ชาย

25+

-พนักงานบัญชี
-พนักงานประจาร้าน
(ขายขนมไทย, ช่วยทาขนม)

1
2

หญิง 25-35 ป.ตรี บ/ช
หญิง 30-50 ไม่จากัด
ปี

-เสมียน

1

หญิง 18-30
ปี

-พนักงานขับรถส่งสินค้า

1

ชาย

20+

ค่าจ้าง

เงื่อนไขและสวัสดิการ

400-500 -เวลาทางาน 08.00-17.00 น.
บ/ว
มีประกันสังคม
400-500 มีชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
ไม่จากัด
บ/ว
380-500
บ/ว
ป.ตรี
-ทางาน 08.00-17.00 น.
-สวัสดิการตามกฎหมาย
ป.ตรี
ตาม
-คอมมิชชั่น
โครงสร้าง -ผ่านทดลองงานปรับค่าตอบแทนตาม
ปวส.-ป.ตรี
โครงสร้าง

ม.6+

ไม่จากัด

350 บ/ว -ทางาน 07.00-17.00 น.
หยุด 1 วัน/สัปดาห์
323 บ/ว -ทางาน 08.00-17.00 น.
-สวัสดิการตามกฎหมาย
-นับ เช็ค สต็อก ทาบัญชี การเงิน
เครื่องใช้สานักงาน เครื่องมือช่าง
323 บ/วัน -ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
ครบ 3 ด -มีภูมิลาเนาในจังหวัดมุกดาหาร
ปรับ
-ทางาน 08.00-17.00 น.
10,000 -หยุดวันอาทิตย์
บ/ด
-ค่าอาหารเที่ยง
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**************************

ที่
บริษัท/สถานประกอบการ
17 Hills Medical Clinic
54/8 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
LINE ID : 0956204455
18 บมจ. นครหลวง แคปปิตอล
62/1 ถ. ชยางกูร ข ต อ.เมือง มุกดาหาร
49000
โทร 093-0254999, 096-1030500

ตาแหน่งงาน
-Sale ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

อัตรา
2

-เจ้าหน้าที่สาขานิคมคาสร้อย
-ผู้จัดการสาขานิคมคาสร้อย

1
1

19 โรงงานหลังคาเหล็ก บิ๊กดี เฮ้าส์
488 ถ.สมเด็จ–มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร. 061-4152564
20 บริษัท วินเนอร์ เฮ้าส์ กรุ๊ป จากัด
5/9 ซ.สนิทวงศ์ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร.096-3246297
21 ร้านสมบูรณ์อีเลคทริค (มุกดาหาร)
29/9 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 089-8148058

-พนักงานจัดซื้อ
-พนักงานตรวจเอกสาร
-พนักงานขายสินค้า
-พนักงานขับรถส่งสินค้า
-ช่างปูน
-ช่างกระเบื้อง
-ช่างเหล็ก
-ช่างสี
-พนักงานขายออนไลน์

1
1
2
2
5
3
2
1
1

เพศ อายุ
ไม่ 20-30
จากัด

วุฒิ
ม.3+

ค่าจ้าง
3000+

ช/ญ

22-35
ปี

ป.ตรี

12,000
บ/ด

ช/ญ

22-35
ปี

ป.ตรี

12,000
บ/ด

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ช

20-35 ม.6+
20-35 ม.6+
20-35 ม.6+
18+ ม.6+
ไม่
ไม่
จากัด จากัด
“
“
“
“
20-35 ปวช.+
ปี

เงื่อนไขและสวัสดิการ
-เวลาทางาน 10.00-19.00 น
(หยุด 4 วัน/เดือน)
- บุคลิกภาพดี พูดเก่งไหวพริบดี รักสวย
รักงาม มีความมั่นใจ
-มีประสบการณ์ด้านสินเชื่ออย่างน้อย 2 ปี
-สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้
มีใบอนุญาตขับขี่
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
-สามารถเดินทางไปทางานต่างจังหวัด
และจังหวัดใกล้เคียงได้
-มีใบขับขี่รถยนต์
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
-มีประสบการณ์ขาย
-มีใบขับขี่รถยนต์
-เวลาทางาน 08.00-17.00น.
ค่าตอบแทนเพิ่มตามฝีมือ+ผลงาน

ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
ตามตกลง
323+
323+
323+
323+
ตามตกลง -เวลาทางาน 08.00-17.00น.
-มีสามารถใช้เพจเฟซบุก ,inbox ,line
photoshop, กราฟิกได้
-มีความรับผิดชอบในหน้าที่
-สามารถตอบลูกค้าได้ตลอดวัน
และนอกเวลา
-ประกันสังคม
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**************************

ที่
บริษัท/สถานประกอบการ
22 บริษัท มุกดาหารฮอนด้าคาร์ จากัด
42-42/1 ถ.ชยางกูร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร 49000
โทร. 094-4695855, 042-611700 ต่อ 0
23 หจก. ยางนิยมยานยนต์
68/8 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.
มุกดาหาร 49000 (หน้า Big C)
โทร. 042-611189, 081-7299106
24 โรงแรมวิลล่า ทิวา
479 หมู่ 6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 091-0210012, 085-5382512
25 หจก.เรืองวิทยา
115 หมู่ 16 ต.วังชัย อ.น้าพอง จ.ขอนแก่น
โทร. 089-4233727

ตาแหน่งงาน

อัตรา
1

เพศ
ชาย

อายุ
18+

-พนักงานติดฟิล์มรถยนต์
-พนักงานแอร์รถยนต์
-พนักงานซ่อมช่วงล่างรถยนต์

2
2
2

ชาย
ชาย
ชาย

25+
25+
25+

วุฒิ
ค่าจ้าง
เงื่อนไขและสวัสดิการ
ปวส.
ตาม
-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ช่างยนต์ โครงสร้าง -ประกันสังคม
-ค่าคอมมิชชั่น
-ยูนิฟอร์ม
-ทางาน 08.00-17.00 น.
ม.3+ ตามตกลง -เวลาทางาน 07.30-17.00น.
ม.3+ ตามตกลง -มีประสบการณ์พิจารณา
ม.3+ ตามตกลง

-แม่บ้านโรงแรม

1

หญิง

18+

ไม่จากัด

323 บ/ด -งานดูแลภายในโรงแรม ที่พัก

-วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล*

1

ชาย

25+

-ช่างเทคนิคไฟฟ้า*

1

ชาย

21+

18,000
บ/ด
10,000
บ/ด

-ดูแลระบบวิศวกรรมอาคาร และอาคาร
ประกอบ การซ่อมบารุง หยุด ส.-อา.
-ซ่อมบารุงดูแลระบบวิศวกรรมอาคาร
หยุด เสาร์-อาทิตย์

-ช่างเทคนิค*

2

ชาย

21+

วศบ.
ไฟฟ้า
ปวส.
ไฟฟ้า
อิเล็กฯ
ปวส.
ไฟฟ้า
อิเล็กฯ
ช่างยนต์
ช่างกล
โยธา

10,000
บ/ด

-ดูแลระบบวิศวกรรมอาคาร ซ่อมบารุง
หยุด เสาร์-อาทิตย์

SA BP
(เจ้าหน้าที่ประเมินราคาซ่อมสี และ
ตัวถังรถยนต์)

***ทุกตาแหน่ง
ปฏิบัติงานที่ ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร

ตาแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

6

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

ที่
บริษัท/สถานประกอบการ
26 โรงแรมฮ็อปอินน์มุกดาหาร
18 ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร. 092-2587318, 042-630399

ตาแหน่งงาน
-พนักงานแม่บ้าน (ซักรีด)

27 The Pizza Company สาขาโรบินสัน
มุกดาหาร
โรบินสัน ชั้น 1 ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร

-พนักงานรายชั่วโมง
-พนักงานบริการ
-พนักงานครัว
-พนักงานส่งของ

28 SV Shipping
ทางเข้าสะพานมิตรภาพไทย-ลาว2
ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 085-0744459
29 ศูนย์คุมองมุกดาหาร ข้างโรงเรียนมุกดาลัย
5 ถ.แก้วกินรี ต.มุกดาหาร อ.เมือง
จ.มุกดาหาร
โทร. 086-6318987
30 บริษัท รักษาความปลอดภัยอินโดจีนการ์ด
จากัด 188 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โทร. 087-2150616
31 อเมซอน ชยางกูร (วารินปิโตรเลี่ยม
มุกดาหาร) เยื้องโกลบอลเฮ้าส์

อัตรา
1

เพศ อายุ
หญิง ไม่เกิน
40

วุฒิ
ม.3
ม.6

ค่าจ้าง
9,690
บ/ด

2
2
1

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

20-35
20-35
20-35

ม.3
ม.3
ม.3

40 บ/ช
40 บ/ช
40 บ/ช

-พนักงานชิปปิ้งเดินเอกสารส่งสินค้า

1

ชาย

25+

ม.3+

10,000+
บ/ด

-ครูภาษาไทย
-ครูคณิตศาสตร์
-ครูภาษาอังกฤษ

1
1
1

ญ
ญ
ญ

ไม่เกิน
30 ปี

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ตามค่าแรง
กฎหมาย

-แม่บ้าน

2

ญ

35+

ไม่จากัด

323 บ/ว

-บาริสต้า

2

ญ

20-30
ปี

ม.3+

323 บ/ว

เงื่อนไขและสวัสดิการ
+ค่าอาหาร1,200 บาท+เงินพิเศษ
Incentive หยุด 6 ว/ด ไม่รวมหยุดพิเศษ
-ม.3 ต้องมีใบผ่านงาน
-ได้รับวัคซีน covid-19 2 เข้มขึ้นไป
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
-ขยันทางาน
-มีวินัย
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
-ไม่มีประสบการณ์ มีสอนงานให้
-สามารถทางานได้ 6 วัน/สัปดาห์
-ทางาน 08.30 น. ไปจนปิดงาน
ไม่ติดโทรศัพท์, ตั้งใจทางาน
หยุด 1 วัน/สัปดาห์
ทางานตามรอบรถที่เข้า-ออก
ป.ตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
รักเด็ก มีความรับผิดชอบ ใผ่รู้
มีประสบการณ์สอนพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประกันสังคม
-ทางานประจาศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
-มีชุดยูนิฟอร์มให้
-ติดต่อสมัครกับแม่บ้านที่ศาลากลาง หรือ
โทร. 087-2150616
-มีประสบการณ์ร้านกาแฟ พิจารณาเป็น
พิเศษ

