
ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวัด ประจ าเดอืน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
 

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

1 บริษัท อวยชัยแทรกเตอร์ จ ากัด              
264 หมู่ 14 บ้านสามขาเหนือ ต.ค า
ป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 094-2650808 

-พนักงานฝ่ายขาย 
 

1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 9,000+ ทดลองงาน  4 เดือน 
เบี้ยขยัน  ประกันสังคม  โบนัส 
ค่าคอมมิชชั่น  เงินรางวัลท ายอด 
ชุดยูนิฟอร์ม 4 ชุด 

2 น้องไอซ์ รีสอร์ท 
11/1  ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร   โทร. 093-3272975      

-แม่บ้าน 1 ญ 30+ ไมจ่ ากัด 9,000 เข้ากะกลางคืน  ขยัน  
ไม่ลักทรัพย์  ตรงต่อเวลา 

3 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศักดาธนกิจ 
12/5  ถ.ชยางกูร  ก.  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
โทร.042-611230 

-พนักงานบัญชี 1 ญ 25+ ม.6/ปวช.+ ตามตกลง - ขับรถจักรยานยนต์ได้  
- มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็น
พิเศษ 
- มีอาหารกลางวันให้ 

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

-ช่างเย็บผ้า 
-ช่างรีดกาว 
-พนักงานบัญชี 
-นางแบบ 

2 
2 
1 
1 
 

ช/ญ 
ช/ญ 
ญ 
ญ 

25-45 
25-45 
25+ 
25+ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ปวส.+ 
ไม่จ ากัด 

10,000+ 
10,000+ 
11,000+ 
10,000+ 

1. มีโบนัสรายเดือน 
2. มีโบนัสรายปี 
3.มีประกันสังคม 
4.ท างานวันหยุด ได้พิเศษวันละ 
500 บาท 
5.โอทีชั่วโมงละ50บาท 
ทดลองงาน1เดือน วันละ350
บาท 

5 บริษัท สุวิทย์เกษตรผล จ ากัด   
269 ม.4 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง   
จ.มุกดาหาร โทร. 093-5387970 

-พนักงานฝ่ายผลิต 
 
-จป.สิ่งแวดล้อม 

5 
 
1 

ช/ญ 
 
ช/ญ 

20-35 
 

20-35 

ไม่จ ากัด 
 

ป.ตรี 

323 บ/ว 
 

ตามตกลง 

- เวลาท างาน 8.00-20.00 
/20.00-8.00 หยุดวันอาทิตย์ 
-มีประกันสังคม  

6 3P เฟอร์นิเจอร์ มุกดาหาร  
22/1 ซ.รัฐประชา  ถ.เมืองใหม่ 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 097-3380888 
 

-แม่บ้าน 1 ญ 25+ ไม่จ ากัด 323 บ/ว สวัสดิการตามกฎหมาย 

7 ครัวป้าแจ๋ว 
จ าหน่ายอาหารตามส่ัง   
ตลาดพรเพชร 
โทร. 092-4935858  087-1193591   

-กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก 1 ช/ญ 24-40 ป.6+ 300 บ/ว จัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องปรุง 
ในการท าอาหาร   มีท่ีพักให้ 

8 โรงพยาบาลมุกอินเตอร์ เนชั่นแนล 
87 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-611222,091-8654012 

- จนท.ยานพาหนะและเวรแปล 
- พยาบาลวิชาชีพ 

1 
 
1 
 

ช 22-35 ม.6+ ตามตกลง สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
ประกันสังคม , ตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี, โบนัส , วันหยุดพกัผ่อน
ประจ าป ี

9 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จ ากัด  
สาขามุกดาหาร   
เลขท่ี  44/21-22 ถ.พิทักษ์พนมเขต   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 095-2078928 

-พนักงานหน้าร้าน 2 ช/ญ 32-35 ป.ตรี 12,000 /ด เวลาท างาน 07.00-19.00 น. 

10 ร้านโยสปอร์ตมุกดาหาร 
65 ถ.มุกดาหาร – ดอนตาล 
ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 089-6221197 

-เจ้าหน้าท่ีการตลาด 
-พนักงานบัญชี 

1 
2 

ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

ปวช.+ 
ปวช.+ 

9,690/ด 
9,690/ด 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 

11 ร้าน ช.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง 
521 หมู่ท่ี 6  บ้านด่านค า   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
โทร. 089-2736408 

-พนักงานส่งของ/หล่อเสาปูน   2 ช 18-45 ไม่จ ากัด 323 บ/ว หยุดวันอาทิตย์   
เวลาท างาน  8.00-17.00 น. 
ร่างกายแข็งแรง   

 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 

 



ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวัด ประจ าเดอืน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
 

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

12 บริษัท  ศิริมหาชัย มุกดาหารจ ากัด 
(ห้างสรรพสินค้าโฮมวัน)   
88/11 ถนนชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 091-0190171 

-เจ้าหน้าท่ีธุรการบุคคล 
-หัวหน้าแผนกขาย 
-พนักงานขาย 

1 
1 
5 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช/ญ 

25-35 
30+ 
21+ 

ป.ตรี 
ปวส. 
ม.6+ 

 
 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
-เคยท างานขายพิจารณาพิเศษ 
-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ 

13 บริษัท อีสานออโตโมบิล จ ากัด  
(ซูซูกิมุกดาหาร) 
52/22  ถนนชยางกรู  ข   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
โทร 042-040144 / 063-0210099 

-ช่างประจ าศูนย์บริการ 
 
-ท่ีปรึกษาการขาย (เซลล์) 

2 
 
4 

ช 
 

ช/ญ 

22-35 
 

20+ 

ปวส. 
ช่างยนต์ 
ปวช.+ 

ตามตกลง 
 

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็น
พิเศษ  มีความรับผิดชอบ 
-สามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ 
-มีใบขับขี่รถยนต์ 

14 B&N บ้านน็อคดาวน์      
3 หมู่ท่ี 10 บ้านแฝก  ต.โพนงาม   
อ.ค าชะอี  จ.มุกดาหาร   
โทร.093-5099914 

-งานเชื่อมเหล็ก 
-งานไฟฟ้า 
-งานไม้ 
-งานประปา 
-งานสี 
-งานปูกระเบื้อง 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ช 
ช 
ช 
ช 
ช 
ช 

25+ 
25+ 
25+ 
25+ 
25+ 
25+ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

300-500/ว 
300-500/ว
300-500/ว
300-500/ว
300-500/ว
300-500/ว 

-สามารถเดินทางไปท างาน 
ต่างจังหวัดได้ 
-มีประสบการณ์ท างาน 

15 บริษัท สหเรือง จ ากัด       
เลขท่ี 76 หมู่ท่ี 8 ต.บางทรายใหญ่ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 042-660401 - 2 

- พนักงานท าสวน 1 ช 20+ ป.6+ 323 บ/ว ดูแลสวนหย่อม ต้นไม้ภายใน
บริเวณโรงงาน มีบ้านพัก  
น้ า ไฟฟ้า ฟรี ชุดฟอร์ม รองเท้า 
อุปกรณ์Safety ประกันสังคม 

16 โรงพยาบาลสัตว์มุกดาหาร   
45/1 ถ.พิทักษ์พนมเขต 
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 042-611979 

-ผู้ช่วยสัตวแพทย์+it 1 ช/ญ 20-35 ม.6+ 10,000+ มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
ไอที โซเซียล ถ่ายรูป  ตัดแต่ง
ภาพและวิดีโอ  จะพิจารณาเป็น
พิเศษ  โบนัสประจ าปี 
ชุดฟอร์ม  ประกันสังคม 

17 หจก. เอ ซี แทรกเตอร์  มุกดาหาร 
(จ าหน่ายรถแทรกเตอร์ จอห์น เดียร์) 
379 หมู่ท่ี 1 บ้านค าอาฮวน   
ต.ค าอาฮวน  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 089-4220404/080-0394785 

-ท่ีปรึกษาการขาย 
-พนักงานขายอะไหล่ 
-ช่างบริการ 

1 
1 
1 
 

ช/ญ 
ช/ญ 
ช 

25-38 
25-38 
25-40 

ม.3+ 
ม.3+ 
ม.3+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-ใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม
พื้นฐานได้ 
-มีประสบการณ์ด้านช่างบริการ 
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
-ท างานนอกสถานท่ีได้ และ
ท างานล่วงเวลาได้ 
-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 
-มีประสบการณ์ หรือขับรถ 6 ล้อ 
พิจารณาเป็นพิเศษ 
 

18 บริษัท มิตรศิลป์ วิน จ ากัด  
70/4-7 ถนนวิวิธสุรการ   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร   
โทร 062-2014511   

-หัวหน้าสาขาดอนตาล 1 ช/ญ 25-30 ป.ตรี ตามตกลง -มีประสบการณ์งานขาย 
การตลาด มีทักษะสื่อสาร เจรจา
ต่อรอง  สามารถปิดการขายกับ
ลูกค้ารายใหม่ได้  
 

19 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  กรเดชมุกดาหาร 
109 หมู่ท่ี 8  ต.บางทรายใหญ่   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร 098-3196364,042-674208 

-พนักงานแม่บ้าน 1 อัตรา    
-พนักงานขับรถ (ฝ่ายการตลาด)   

1 
1 
 

ญ 
ช 

25-45 
18+ 

ไม่จ ากัด 
ป.6+ 

323 บ/ว 
323/ว+ค่า
คอมมิชชั่น 

-สวัสดิการตามกรมแรงงาน 
-มีน้ าแข็งและเงินสนับสนุนในงาน
ต่าง ๆ ของพนกังาน 
-วันหยุดประจ าสัปดาห ์1 วัน 
-วันหยุดประจ าปี รวม 15 วันตอ่ป ี
-อั่งเปาในวันส าคัญ 
-วันเกิดของพนกังานให้หยุดงาน 
(ได้ค่าแรง) **ตามเง่ือนไข 
-สิทธิประกันสังคม 

 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 

 



ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวัด ประจ าเดอืน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
 

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

20 ร้านพรอนันต์วัสดุ    
234 หมู่ท่ี 3 บ้านนาเสือหลาย   
ต.ค าป่าหลาย  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 083-1421525/065-2935588 

-คนงานอัดอิฐบล็อก 5 ช 18+ ไม่จ ากัด 323 บ/ว สวัสดิการตามกฎหมาย 

21 บริษัท ต้นทรัพย์สมบูรณ์ จ ากัด 
(สินเชื่อ เพื่อคุณ) 
ถ.วิวิธสุรการ (ติดกับ Best Express 
วิทยาลัยเทคโนฯ มุกดาหาร)   
โทร. 094-3916446 

-เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหน้ีสิน 
-พนักงานขายสินค้า 
-หัวหน้าทีมขายสินค้า 

1 
1 
1 

ช 
ช 
ช 

23+ 
23+ 
23+ 

 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

สวัสดิการตามกฎหมาย/ 
ค่าคอมมิชชั่น / ค่าโทรศัพท์ 

22 นาเวียงแก ริเวอร์วิว รีสอร์ท   
183 หมู่ท่ี 3  บ้านนาเวียงแก   
ต.นาสีนวน  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 089-7100625 

-ช่างประจ ารีสอร์ท 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 323 /ว -เลี้ยงอาหาร 2 มื้อ 

23 Hills Medical Clinic  
(ฮิลส์ เมดิคอล คลินิก) 
54/8  ถ.ชยางกูร  ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
โทร. 065 437 0469 

-ท่ีปรึกษาความงาม  
(Beauty Consultant) 

3 ช/ญ 20-35 ปวช.-ป.ตรี 12,000+ -มีประสบการณ์ด้านการขาย
คอร์สความงามและทรีทเม้นท์ 
(พิจารณาพิเศษ) 
-บุคลิกภาพท่ีดีและมีมนุษย์
สัมพันธ์ท่ีดี 
-มีใจรักบริการ พร้อมท่ีจะดูแล
ใส่ใจลูกค้า 
-มีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน 
 

24 หจก.เมืองทองทวีทรัพย์ 
39/17  ถ.ค าสายทอง  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   
โทร.087-2507525 

-พนักงานขับรถพ่วง 1 ช 25+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบอนุญาตขับขี่ ท.3 
 

25 ร้านศักดาอะไหล่ยนต์   
จ าหน่ายอะไหล่รถทุกชนิด 
เลขท่ี 14/5  ถ.ชยางกรู ก  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
(ใกล้ร้านนรินทร์ฟิชชิ่งปาร์ค) 
โทร. 042-615331 

-เสมียน(ชาย 1, หญิง  1) 2 ช/ญ 20-35 ปวช.+ 300-400/ว -หยุดวันอาทิตย์ 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ   
-ขับรถยนต์ หรือ
รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่   
-จบบัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ 
พิจารณาพิเศษ 

26 บจก.วาริ รีซอร์สเซส สาขามุกดาหาร 
(ออกแบบ ให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ
และซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ผลิต
น้ าประปา) 
บ้านดงอ้อยหนู  ต.นาสีนวน   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
โทร. 086-3697392 , 0826702270 

- วิศวกรเครื่องกล 
- โฟร์แมนไฟฟ้า โฟร์แมน 
  เครื่องกล 
- ผู้ช่วยช่าง 

3 
3 
 
3 

ช 
ช 
 
ช 

22+ 
20+ 

 
20+ 

ป.ตรี 
ปวช.+ 

 
ม.6+ 

15,000+ 
10,000+ 

 
ตามตกลง 

-มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร บุคลิก
เป็นผู้น า มีความรับผิดชอบสูง 
สามารถท างานกลางแจ้ง 
-ท างานภายใต้ความกดดันได้ดี  
-เป็นผูท้ี่สามารถปฏิบัติงานประจ า
เต็มเวลา และนอกเวลาท าการตามที่
ได้รับมอบหมายได้ 
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
แผนงานตามล าดับของโครงสร้าง  
-ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว 
-ขับรถได้ มีใบขับขี ่
 

27 ร้านเจาะแจ๊ะป้ายสวย 
206 ถ.วิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร. 042-611894   

-พนักงานกราฟฟิกดีไซน์ 1 ช/ญ 23+ ปวส.+ 9,000+ค่า 
ประสบการณ์ 

-มีประสบการณ์  6 เดือน-1 ปี 

 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 

 

 


