
ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
************************** 

 
ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
1 บริษัท ไลอ้อนคิง เทคโนโลยี จ ากัด 

2/17 ถ.ตาดแคน  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  โทร.  061-6729464 

-พนักงานขาย 2 ช/ญ 21-35 ปวส.+ 12,000 เวลาท างาน  08.00-17.00 น.หยุดวันอาทิตย์ 
มีชุดยูนิฟอร์มให้  โบนัส  เลี้ยงอาหารเที่ยง  
ค่าคอมมิชชั่น  ประกันสังคม 

2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  
44 ถ.สุขฉายา ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร   
โทร.  042-612129 

-ผู้ช่วยปฏิบัติงาน 1 ช/ญ 20-35 ปวส. 
 

ตามตกลง จบสาขาไฟฟ้าก าลัง,อิเล็กทรอนิกส์ 
ขับรถยนต์ได้ 
*รับสมัครระหว่างวันที่  31 ม.ค.-15 ก.พ.65 
ศูนย์สนับสนุนปฏิบัติการ ส่วนบริการลูกค้าฯ 
(TOT เดิม) 

3 บริษัท วงษ์พาณิชย์ มุกดาหาร จ ากัด 
(รับซื้อของเก่า) 
99/5 ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  โทร. 089-6623453 

-พนักงานทั่วไป ช 2 
ญ 1  

ช/ญ 18-40 ไม่จ ากัด 323 บ/ว เวลาท างาน 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ 

4 คุณปวันรัตน์  พิมพ์แพทย์ 
356 หมู่ 9 ต.นาสีนวน  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 093-7928782 
 

-คนดูแลผู้สูงอายุ 1 ญ 40+ ไม่จ ากัด ตามตกลง เวลาท างาน 08.30-16.30 น. 
ดูแลผู้สูงอายุ  87 ปี 

5 The horse barber shop 
เลขที่ 4/9 ซ.จันทร์สด ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล 
(หลังโรงแรมริเวอร์ซิตี้ ) 
โทร. 0836666251  
 

-ช่างตัดผมชาย 1 ช/ญ 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง - รายได้เป็นส่วนแบ่ง 60-40%   
- มีสไตลพิ์จารณาเป็นพิเศษ 
- มีเงินประกัน 350 ต่อวัน 
- ขายสินค้าภายในร้านได้% 
- เวลาท างาน10.00 - 19.30 (หยุดทุกวันพุธ) 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
************************** 

 
ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
6 บริษัท มิตรศิลป์ วิน จ ากัด (สาขาดอนตาล) 

ต.ดอนตาล  อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหร 
โทร. 065-8462723 

-ช่างบริการ 
-แม่บ้าน 

1 
1 
 

ช 
ญ 

20+ 
20+ 

ม.+ 
ไม่จ ากัด 

323บ/ว 
ตามตกลง 

-มีประสบการณ์งานช่อมรถจักรยานยนต์ 
 

7 บริษัท ต้นทรัพย์สมบูรณ์ จ ากัด 
22/12 ถ.วิววิธสุรการ ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 
โทร. 094-3916446 

-พนักงานขายสินค้า 1 ช 23+ ไม่จ ากัด ตาม
โครงสร้าง 

-มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็น
พิเศษ 
- มีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์  
- มีบุคคลค้ าประกันในการท างาน 
***ลักษณะงาน*** 
- ลงพื้นที่น าเสนอขายสินค้าในเขตพ้ืนที่ที่ได้
รับผิดชอบ 
- ใช้งานรถจักรยานยนต์ของบริษัทในการ
ปฏิบัติงาน 
- สามารถท างานเป็นทีมได้ 
* สวัสดิการตามกฎหมาย/ค่าคอมมิชชั่น /OT 
/เบี้ยขยัน 
* หยุดวันเสาร-์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

8 บจก.แลคตาซอย สาขามุกดาหาร 
เลขที่ 468 หมู่ 3 ถนนมุก-ค าชะอี  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร.  042-673077 

-พนักงานขับรถ 1 ช 25-36 ม.3+ 10,400 -มีค่าคอมมิชชั่น 
- เวลาท างาน 07.00 น. ถึง 16.00 น.  
  วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 
- มีใบขับขี่ ท.2/ป.2  
- ท างานครบ 1 ปี มีวันลาพักร้อน 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
************************** 

ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
9 บริษัท ซูซูกิอีสาน ออโตโมบิล จ ากัด 

52/22 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 063-0210088 (ฝ่ายขาย) 

-ที่ปรึกษาการขาย 
 
-ลูกค้าสัมพันธ์ 
 
-ช่างติดฟิล์มรถยนต์ 

5 
 
1 
 
1 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 
ช 

20+ 
 

20+ 
 

20+ 

ม.6 
 

ปวส.+ 
 

ม.6+ 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 

-ขับรถยนต์ได้มีใบขับข่ี 
-มีประสบการณ์งานขายพิจารณาพิเศษ 
-บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น 
-มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ 
-มีประสบการณ์งานติดฟิล์มรถยนต์ 

10 บจก.อุบล เอ เอส แอนด์ ดี 
414 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  โทร 096-8342660 

-พนักงานขับรถยนต์ 
-ผู้ช่วยคนขับ 

1 
1 

ช 
ช 

25+ 
25+ 

ม.3+ 
ม.3+ 

340+ 
340+ 

  

-มีใบขับขี่ ท2 
-มีใบขับขี่ส่วนบุคคล 

11 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นเนล  
87 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล  ต.ศรีบุญเรือง  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 
โทร. 091-8654012 
E-Mail hr@mukinter.com 

-พยาบาลไตเทียม 
 
 
-นักเทคนิคการแพทย์ 
 
 
-เภสัชกร 
 
-พยาบาลวิชาชีพ 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 

 

ญ 
 
 

ช/ญ 
 
 

ช/ญ 
 

ญ 
 

22+ 
 
 

22+ 
 
 

22+ 
 

22+ 

ป.ตรี 
พยาบาล
ศาสตร์ 
ป.ตรี+  

 
 

ป.ตรี+ 
 

ป.ตรี 
 

ตาม
โครงสร้าง 

 
ตาม

โครงสร้าง 
 

ตาม
โครงสร้าง 

ตาม
โครงสร้าง 

- มีใบประกอบวิชาชีพ/ มีใบรับรองผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง      
ไตเทียม 
-มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
-สามารถท างานเป็นกะได้  มีประสบการณ์
อย่างน้อย 1 ป ี
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ป ี
-มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล 
- สามารถท างานเป็นกะได้ 
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 

12 ร้าน อาร์ตแอนด์ก๊อปปี้ เซอร์วิส 
เลขที่ 10 ถ.แก้วกินรี ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  โทร. 042-041162 

-พนักงานถ่ายเอกสาร   1 ช 20+ ม.3+ 323 บ/ว -เวลาท างาน 07.30-18.00 น. 
-ท างานเกินเวลาทีโอทีให้ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
13 โรงแรมเคียงพิมาน  

26 ซอย ด ารงค์มุกดา อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
มุกดาหาร  
โทรศัพท:์ 042-615284 
 

- แม่บ้านประจ าโรงแรม 1 ญ 30-45 ม.3+ 323 บ/ว -มีประสบการณ์การท างานแม่บ้านโรงแรม 
-สามารถรีด ผ้าไหม  ชุดท างาน   ชุดสูทได ้
-รักงานบริการ 

14 ร้านศิลป์มุก 
59/5  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร 
โทร. 086-2621782 

-ช่างป้าย 1 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -เชื่อมเหล็กได้  ท าโครงไม้  ติดตั้งงานที่สูงได้ 
-มีพ้ืนฐานได้ไฟฟ้า  
-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่  
-เวลาท างาน 8.30-17.30 

15 Tops Super Market  
โรบินสันมุกดาหาร  ถ.ชยางกูร  ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 080-237-7841 
 

-แคชเชียร์ 
-พนักงานแผนกอาหาร 

1 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

 

ม.6+ 
ม.6+ 

323 บ/ว 
323 บ/ว 

- สามารถท างานเป็นกะได้ 
- มีใจรักงานบริการ  
- มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ  

16 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กดีเม็ททอลซีล 
108  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 
โทร.  081-7394989 

-พนักงานติดรถส่งสินค้า 
 
-พนักงานบัญชี 

3 
 
1 

ช 
 

ญ 

18-35 
 

22-40 

ไม่จ ากัด 
 

ปวส.+ 

323 บ/ว 
 

350 บ/ว 

-มีเบี้ยเลี้ยงส่งของ ขับรถยนต์ได้ มีใบขับข่ี 
(พิจารณาพิเศษ) 
-มีประสบการณ์งานบัญชี 

17 ร้านสนิทภัณฑ์การเกษตร 
พิกัด ด้านข้างโลตัสเอ็กเพรส ถ.ประคองพันธ์ 
(ตลาดเทศบาล 1) ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร   
โทร. 084-9426969 

- ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด 323-350/ว -ช่วยงานบ้านทั่วไป  /  ดูแลนายจ้างผู้สูงอายุ 
-สามารถขับรถให้นายจ้างได้  มีใบขับขี่ 
-ท างานแบบไป-กลับ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
18 บริษัท  อวยชัยแทรกเตอร์  มุกดาหาร 

264 หมู่ 14 บ้านสามขาเหนือ ต.ค าป่าหลาย 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 061-8968990 ,080-4804582 

-พนักงานฝ่ายขาย 1 ญ 25-35 ไม่จ ากัด ตามตกลง - ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 4 ชุด 
- ค่าคอมมชิชั่น 2,000 บาท ขึ้นไป 
- ค่ายอดเป้าขาย 
- เงินรางวัลพนักงานขาย 
- เบี้ยเลี้ยง (กรณีจัดงานสาธิต/วัน) 
- ท่องเที่ยวประจ าปี 
- วันหยุดตามบริษัทฯก าหนด 
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจ าปี 
- โบนัสวันเกิด 

19 บริษัท ซีเจเค ชัยรักษ์ จ ากัด (สาขาดงหลวง) 
ต.ดงหลวง  อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร 
063-7481091  

-พนักงานฝ่ายขาย 
-พนักงานบัญชี 

1 
1 

ญ 
ญ 

20+ 
20+ 

 

ม.3+ 
ปวช.+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-รักงานบริการ 
-มีประกันสังคม 
-วันลาพักร้อน 
-วันหยุดประจ าปี 
-ค่าคอมสูง 

20 บจก.วัชรรุ่งเรืองกิจ 
33 ซ.ทิพย์นาม  ถ.ด ารงค์มุกดา  ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 042-630540 

-พนักงานคลังสินค้า 
 
-พนักงานโลจิสติกส์ 

1 
 
1 
 

ช 
 

ญ/ช 

25+ 
 

25+ 

ม.6+ 
 

ปวส.+ 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 

-ดูแลควบคุมสต๊อกสินค้า  เบิกจ่ายสินค้า 
คงคลัง  ขับรถโฟคคลิฟได้   
-ดูแลการส่งออก และเอกสารการส่งออก 
สวัสดิการตามกฎหมาย 

21 บริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย) จ ากัด 
122 ม.10 บ้านโค้งส าราญ ต.ค าอาฮวน         
อ.เมือง จ.มุกดาหาร โทร. 0931281177 

-เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 

1 
 
 

ช/ญ 
 

25+ 
 

ป.ตรี  
 
 

ตามตกลง 
 
 

-จบสาขาสื่อสารมวลชน นิเทศฯ วารสาร 
บริหาร การตลาด หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
ใช้คอมฯได้ สามารผลิตสื่อโฆษณาได้ 

  

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
22 ตลาดโคกสุวรรณ  

สี่แยกไฟแดงโคกสุวรรณ  ถ.ชยางกูร ข 
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
โทร  065-1424442 

-ช่างเชื่อมเหล็ก 
-ช่างซ่อมบ ารุง 
-คนงานก่อสร้างทั่วไป 
-ช่างไฟฟ้า 
-ช่างปูน 
-แม่บ้าน 
-พนักงานขาย 
-พนักงานเช็คสต๊อก 
 

 
จ านวน
มาก 

 
ช/ญ 

 
18+ 

 
ไม่จ ากัด 

 
ตามตกลง 

 
สวัสดิการตามกฎหมาย 

23 บริษัท ศิริมหาชัย มุกดาหาร (โฮมวัน) 
88/11 ถนนชยางกูร ต าบลมุกดาหาร  
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
โทร 042 – 661123 
 

พนักงานขายสินค้า 
 

10 ช/ญ 20+ ม.3-ป.ตรี ตาม
โครงสร้าง 

สวัสดิการตามกฎหมาย 
ท างาน 08.00 - 17.00 น. 
         09.00 – 18.00 น. 

24 ร้านแม็กการยาง 
(ทางเข้าโรงงานน้ าตาลสหเรือง) 
โทร  0872247450 
 

-พนักงานร้านยาง 
 
 
 
 
 
-พนักงานขับรถพ่วง (มีใบขับขี่ ท.3) 

3 
 
 
 
 
 
2 

ช 
 
 
 
 
 
ช 

20+ 
 
 
 
 
 

25+ 

ไม่จ ากัด 
 
 
 
 
 

ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
 
 
 
 
 

ตามตกลง 

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
-มีอาหารและที่พักให้ 
-ขอคนตั้งใจท างาน  
-มีความรับผิดชอบ 
-ไม่มีประสบการณ์ ทางร้านมีสอนงาน 
 
สวัสดิการตามกฎหมาย 
 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
25 ร้านรดาวรินทร์  

12 ม.5 บ้านกุดแข้ (หน้า อบต.) ต.กุดแข้ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 083-2573522 

-พนักงานขับรถดั๊ม 
-พนักงานขับรถแบคโฮ  
  
 

5 
1 

ช 
ช 

21+ 
25+ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

323 บ/ว 
450-500บ/ว 

-ฟรี อาหาร 3 มื้อ 
-มีเบี้ยเลี้ยง 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

26 ร้านชัยเจริญพาณิชย์  
(จ าหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์) 
39/1 ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  โทร. 089-7667191 

-พนักงานขาย 
  

1 ญ 20-30 ไม่จ ากัด 323บ/ว -หยุดทุกวันอาทิตย์ 
(ช่วงทดลองงาน 300 บ/ว) 

27 บริษัท ซีทูจี ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 
108/1 ถนนชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 
คุณก าไล โทร 064 – 687 8035 

พนักงานแอดมิน ศูนย์กระจาย
สินค้าเลย์ 
 

1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 13,000 บาท มีค่าคอมมิชชั่น 
วันหยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 

28 บริษัท เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ จ ากัด 
(โรงน้ าแข็ง ) 
99/9 หมู่ที่  1  ต.ค าอาฮวน   อ.เมือง    
จ.มุกดาหาร 
โทร. 083-5996655 , 093-0910162 

-เสมียน (กะกลางคืน) 
 
 
-เจ้าหน้าที่การตลาด 
 
-พนักงานฝ่ายผลิต 
-แม่บ้าน 

2 
 
 
3 
 
5 
1 

ช 
 
 

ช/ญ 
 
ช 
ญ 

25+ 
 
 

27+ 
 

25-40 
25+ 

ปวส.+ 
 
 

ป.ตรี 
การตลาด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

12,000+ 
 
 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-สาขา การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
-มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานมา
ก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ 
-ขับรถยนต์ได้  มีประสบการณ์พิจาณา
พิเศษ 
-ประสบการณ์พิจาณาพิเศษ 

29 ศูนย์คุมองมุกดาหาร 
11/5  ถ.แก้วกินรี  ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  โทร .086-6318987 

-ครูผู้ช่วยวิชาภาษาอังกฤษ 
 (Part time) 

1 ญ 23-30 ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์สอนพิจารณาเป็นพิเศษ 
-รักเด็ก มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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