
ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
************************** 

ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
1 บริษัท สามน้้าวิศวกรรม จ้ากัด 

(ผลิตและจ้าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ) 
344 หมู่ที่ 6 ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร โทร. 042633299  

-เซลล์ขายคอนกรีต 1 ช 22+ ม.6+ ตามตกลง - มนุษยสัมพนัธ์ด/ีท้างานเปน็ทมี/ขับรถได ้/          
มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน/ 
มีความรู้เรื่องคอนกรีตผสมเสร็จ 
- ช่วงทดลองงาน 1 เดือน ได้รับเป็นเงินเดือน 
ผ่านการทดลองงานมีเบี้ยเลีย้งให้วันละ 100 บ. 
- ถ้ามีรถเอง ให้ค่ารถ และค่าน้้ามัน 
- ค่าคอมมิชชั่น 

2 หจก.ท่าทรายทรัพย์ทรายทอง 2001 
(จ้าหน่ายหิน กรวด ทราย) 
บ้านนาสีนวน  ต.นาสีนวน  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  โทร. 0639145639 

-คนขับรถพ่วง 1 ช 25+ ไมจ่้ากัด ตามตกลง - มีใบขับขี่ประเภท ท3 
- ขยัน มีความกระตือรือร้น  
- ไมยุ่่งเกี่ยวกับสารเสพติด 
- ไม่ดื่มสุราในเวลาท้างาน 

3 โลตัส โก เฟรท สาขาตลาดเทศบาล 1 
ถ.พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  โทร. 0956535840 

-พนักงานประจ้าร้าน   ช 2 18+ ม.3+ 10,000 -สามารถท้างานเป็นกะได้ 
-ใจรักงานบริการ ชอบพบปะผู้คน 
-ลักษณะงาน  แคชเชียร์ เติมสินค้า โหลด
สินค้า ท้าความสะอาด ฯลฯ 
-มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 

4 บริษัท เกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ จ้ากัด 
โรงน้้าแข็ง (ใกล้ปั้ม ปตท.ค้าอาฮวน) 
โทร. 093-0910162 , 083-5996655 

-พนักงานขาย (ส่งน้้าแข็ง) 3 ช 25-40 ไม่จ้ากัด 10,140 -สวัสดิการตามกฎหมาย 
-มีใบขับขี่รถยนต์ ท.2 
-ค่า KPI 1,000 + เงินพิเศษ 

 -เจ้าหน้าที่การตลาด 2 ญ 25-40 ปวส.+ ตามตกลง -จบสาขาการตลาด  
-มีทักษะการสื่อสาร พูด ฟัง เขียน อ่าน ดี 
-มีความละเอียด รอบคอบ ในการท้างาน 

5 ร้านดังกิน้โดนัท 
สาขา สยามแม็คโคร มุกดาหาร   
ถ.ชยางกูร ก.  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร   

-พนักงาน Parttime (แม็คโคร) 
-พนักงาน Parttime (ปตท.ลานทอง) 

1 
1 

ญ 19-35 ม.3+ 45บ/ชม. -ท้างานวันละ 6-8 ชม.  เข้ากะได้ 
-เริ่มงานได้ทันที  -มีประกันสังคม 
*** สมัครงานได้ที่ร้านดังกิ้นโดนัท สาขา 
แม็คโคร *** 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
************************** 

ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
6 ร้านพิจิตรเพชรมุกดาหาร 

ถ.ชยางกูร ข. (ตรงข้ามโชว์รูมมิตซูบิชิ)  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
โทร.086-1088554 

-พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ช 18+ ไม่จ้ากัด 338 บ/ว -ตรงต่อเวลา รับผิดขอบต่อหน้าที่  
-ท้างานกะกลางคืน 

7 ร้านสนิทภัณฑ์ 
2/1 ถ.ประคองพันธ์ ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  โทร. 084-9426969  

- ผู้ติดตาม/ดูแลผู้สูงอายุ 1 ญ 30+ ไม่จ้ากัด ตามตกลง - ลักษณะงานดูแลผู้สูงอายุ 
- สามารถอยู่ประจ้ากับนายจ้างได้ 
- ที่พักฟรี 

8 บริษัท ค็อกพิท สหกิจ จ้ากัด 
62/1 ถ. ชยางกูร ข ต อ้าเภอเมืองมุกดาหาร 
มุกดาหาร 
โทร. 096-1030500 

-ช่างเชื่อมเหล็ก 4 ช 20+ ไม่จ้ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ท้างาน 
 -ช่างติดฟิล์ม 2 ช 20+ ไม่จ้ากัด ตามตกลง -ซื่อสัตย์ ขยัน และรักงานบริการ 
 -ช่างเครื่องเสียงติดรถยนต์ 2 ช 20+ ไม่จ้ากัด ตามตกลง -มีประกันสังคม 
 -ช่างซ่อมแอร์รถยนต์ 2 ช 20+ ไม่จ้ากัด ตามตกลง  
 -ช่างเครื่องยนต์-ช่วงล่าง 2 ช 20+ ไม่จ้ากัด ตามตกลง  
 -พนักงานขาย 

 
2 ช/ญ 20+ ไม่จ้ากัด ตามตกลง  

9 ร้านสถิตย์ธรรมการไฟฟ้า   
(หจก.เอส.ที.มุกดาหาร) 
42/5 (ตลาดดานัง) ถ.พิทักษ์พนมเขต  
 ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
โทร. 088-5582556 

-พนักงานทั่วไป    1 ช 20+ ม.3+ 10,000 
บาท/เดือน 

- เวลาท้างาน  07.30-17.00 น. 
-  มีใบขับขี่รถยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ 

10 บริษัท โซนาต้าเทรดดิ้ง จ้ากัด 
44/9 ถ.ชยางกูร ก.  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  โทร. 042-611399 

-พนักงานขับรถโฟกคลิฟท์ 1 ช 20+ ไม่จ้ากัด ตามตกลง -ปรับเงินประจ้าปี 
 -พนักงานขับรถ (6 ล้อ,ตู้ทึบ) 1 ช 20+ ไม่จ้ากัด ตามตกลง -ชุดยูนิฟอร์ม 
 -เสมียน 1 ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง -เบี้ยขยัน / เงิน incentive / โบนัส 

-เสมียน มีประสบการณ์เช็คสต๊อกสินค้า ใช้
คอมพิวเตอร์ excel ได้ดี 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
************************** 

ที่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
11 โลตัส มันนี่ พลัส  (โลตัส มุกดาหาร) 

ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 082-8535347 

-พนักงานประจ้าสาขา พ้ืนที่ท้างานใน
ห้างโลตัส สาขามุกดาหาร 

1 ญ 24-35 ปวส.+ 11,000-
13,000 

รักงานขาย งานบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
ออกพ้ืนที่ได้  มีค่าใบอนุญาต 500 บ.  
ค่าคอมมิขชั่น ประกันสังคม 

12 โรงพยาบาลสัตว์มุกดาหาร 
45/1 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
โทร 042611979 , 0897126659 
 

-แคชเชียร์ 1 ญ 20-35 ม.6-ปวส. 10,000+ -ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพ้ืนฐานได้ 
-มีร่างกายแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   
-คอมมิชชั่น ตามผลงาน 
-เวลางาน 8.30-19.30 น.หยดุ 1 วัน/สัปดาห์ 
-โบนัสประจ้าปี  ประกันสังคม 
-ชุดฟอร์ม 

13 ร้าน  พีพี การช่าง 
(จ้าหน่ายเหล็กดัด ประตูม้วน ประตูเหล็ก) 
521 นาโปใหญ่  ถ.ส้าราญชายโขงเหนือ  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 080-4019985 

- ช่างเหล็ก 2 ช 20-40 ไม่จ้ากัด ตามตกลง -ท้างาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00 - 17:00 น. 
หยุดทุกวันอาทิตย์  มีประกันสังคม 

14 บริษัท เอ็นที แฟมิลี่ จ้ากัด     
ส้านักงานใหญ่ เลขที่ 337 ม.1 ต.แวงนาง  
อ.เมือง จ.มหาสารคาม  
โทร. 093-2874349 , 092-5614289  

- ผู้จัดการสาขา   
- พนักงานประจ้าร้าน 
  **ร้าน Bonjour  (บองชู) 
  ประจ้าสาขาโรบินสัน  มุกดาหาร** 
 

1 
10 

ช/ญ 
ช/ญ 

25-35 
20+ 

ปวส.+ 
ม.6+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

 

สมัครพร้อมสัมภาษณ์  วันที่  6-7 ธันวาคม 
2565 เวลา 09.00-17.00 น.   
ณ ล็อบบี้โรงแรม โฮเทลมุก  
 

15 บริษัท  สยามนิสสัน มุกดาหาร  จ้ากัด       
115/2  ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 087-6524473 

- เจ้าหน้าที่รับรถศูนย์บริการ (SA) 1 ช/ญ 20+ ปวช.-ปวส 11,000 มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 
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************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
16 บริษัท ประเสริฐผลพัฒนารุ่งเรือง มอเตอร์  

(กิจการ ซื้อ-ขายรถยนต์มือสอง) 
88/33  ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  โทร  062-9020888 

-พนักงานฝ่ายขาย   4 ช/ญ 21-40 ม.3-ปวส 9,000-
12,000   

-เวลาท้างาน  08.00-17.00 น. 
-มีค่าคอมมิชชั่น และค่าส่งเสริมการขาย 
-ขับรถยนต์ได้ 
-เล่น Social Media ได้ 

 -ผู้ช่วยผู้จัดการ    ช/ญ 21-35 ม.6-ปวส 12,000   - เวลาท้างาน  08.00-17.30 น. 
- ใช้งานโปรแกรม MS excel ได้ดี 
- ท้างานล่วงเวลาได้ 
- มีค่าคอมมิชชั่น 

-เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 1 ช 25-60 ไม่จ้ากัด ตามตกลง  
17 KFC สาขาบิ๊กซี มุกดาหาร  ชัน้ 1 

ถ.ชยางกูร ข.  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

-พนักงานประจ้าสาขา 10 ช/ญ 18-25 ม.3+ ตามตกลง - ไม่จ้าเป็นต้องมีประสบการณ์ 
- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา  
- สามารถท้างานเป็นกะได้ 

18 ร้านแพรไหม   
(กิจการ จ้าหน่ายเครื่องดื่ม) 
75/1  ถ.สมุทรศักดารักษ์  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  โทร. 042-611276 

-พนักงานยกของ 1 ช 18-40 ไม่จ้ากัด ตามตกลง -เวลาท้างาน  8.00-17.00 น.   
-วันหยุด 1 วัน/สัปดาห์ (สลับวันหยุด) 
 

19 บริษัท อิสานทิมเบอร์ จ้ากัด 
ประจ้าโรงสับไม้ บ้านนาเสือหลาย  
ต.ค้าป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
โทร 098-0489782 

-ช่างไฟฟ้าโรงงาน 1 ช 28+ ปวส.+ ตามตกลง -หน้าที่ ซ่อมบ้ารุงเครื่องสับ, เครื่องปอกไม้ 
และเครื่องจักรอ่ืนๆ ในโรงงาน มี
ประสบการณ์ซ่อมบ้ารุงระบบไฟฟ้าโรงงาน 

20 ร้านครบเครื่องเรื่องชาบู สาขามุกดาหาร   
47 ถ.ส้าราญชายโขงใต้  ต.ศรีบุญเรือง   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   
โทร. 083-9360494 
 

-พนักงานล้างจาน 1 ต้าแหน่ง 
-พนักงานครัว 1 ต้าแหน่ง 
 

1 
1 
 

ญ 
ญ 

25-38 
25-38 

ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

มีความอดทน  ขยัน ซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี  
มีน้้าใจ รักในงานบริการ ไม่ติดโทรศัพท์ 
มีอาหารให้  2  มื้อ (เที่ยงและเย็น) 
เวลาท้างาน จันทร์-เสาร์ เวลา 09.00 น. 
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21 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิลเทม จ้ากัด 

(เทสโก้ โลตัส สาขามุกดาหาร)   
35 ถ.ชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร   โทร. 064-4924977 

-พนักงานแผนกหลังร้าน 1 ช 18+ ม.3+ 338 /ว -สามารถท้างานเป็นกะได้ 
-มีใจรักงานบริการ ชอบพบปะผู้คน 
-มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ  
** กรอกใบสมัครได้ที่โลตัสใหญ่ สาขา
มุกดาหาร ติดต่อที่จุดบริการ ** 
 

22 realme brand shop  
ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ชั้น 2   
ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร   
โทร./LineID :087-8686054 
 
 

-พนักงานขาย (PC) ประจ้า Robinson 
Mukdahan  
-พนักงานขาย (PC) ประจ้า บิ๊กซี
มุกดาหาร  
 
 

2 
 
1 

ช/ญ 
 

ช/ญ 

18-35 
 

18-35 

ม.3+ 
 

ม.3+ 

10,140 
 

10,140 
 
 

-ค่าคอมมิชชั่น  
-ซื้อเครื่องราคาพนักงาน 30-50% 
-มีประสบการณ์จาก Smart Phone 
พิจารณาเป็นพิเศษ 
-ลักษณะงาน  ขาย Smart phone Realme 
ให้ได้ตามเป้าหมาย ,  มีทักษะการขาย และ
สามารถท้างานวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ได้ 
 

23 ร้าน 304 สแตนเลส  
(จ้าหน่ายสแตนเลส) 
119/1  บ้านโคกสุวรรณ  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  โทร. 087-5977240 

- พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน   
- พนักงานขับรถ   

2 
1 

ช/ญ 
ช/ญ 

22+ 
20+ 

ปวช.+ 
ป.6+ 

10,000+ 
9,500+ 

สวัสดิการ  เบี้ยขยัน  อาหารกลางวัน 

24 ร้านป๊อปสตาร์  มุกดาหาร 
(จ้าหน่ายเครื่องส้าอาง) 
16 ถ.พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร โทร. 065-0868661 
 

-บัญชีเอกสาร 1 ญ 20+ ปวส.+ 
(บัญชี) 

ตามตกลง -มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดขอบในการ
ท้างาน ใช้งานคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้      
บุคลิกภาพดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้                   
มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
************************** 

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

E-Mail hr@mukinter.com 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 042-611222 
ต่อ 161 โทรศัพท์มือถือ 091-8654012 

-นักเทคนิคการแพทย์ 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามโครงสรา้ง มีประสบการณ์ท้างานพิจารณาพิเศษ  
-เจ้าหน้าที่ซ่อมบ้ารุงเครื่องมือแพทย์ 1 ช 22-35 ป.ตรี ตามโครงสรา้ง จบการศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
-พยาบาลวิชาชีพ (ผู้ป่วยใน) 2 ญ 22-35 ป.ตรี ตามโครงสรา้ง  
-พยาบาลวิชาชีพ (ห้องคลอด) 1 ญ 22-35 ป.ตรี ตามโครงสรา้ง  
-พยาบาลวิชาชีพ (IC) 1 ญ 22-35 ป.ตรี ตามโครงสรา้ง  
-ผู้ช่วยพยาบาล (ผู้ป่วยใน) 2 ญ 22-35 PN, NA ตามโครงสรา้ง  
-แม่บ้าน 1 ญ 22-35 ม.3+ ตามโครงสรา้ง  
-เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ/เวรเปล 1 ช 22-35 ม.6+ ตามโครงสรา้ง  
-เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามโครงสรา้ง  

26 ร้านแม็กการยาง  
ทางเข้าโรงน้้าตาลสหเรือง  
ต.บางทรายใหญ่ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
โทร.0875689815 

-พนักงานร้านยาง 5 ช 18+ ไม่จ้ากัด ตามตกลง -ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
-มีอาหารและที่พักให้ฟรี 
-มีความรับผิดชอบ 
-ไม่มีประสบการณ์ ทางร้านมีสอนงาน 

27 บริษัท สยามแม็คโคร มุกดาหาร จ้ากัด 
ถ.ชยางกูร ก.  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  โทร. 042-661199 ต่อ 
104,105 

-เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ 1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตามตกลง -จบสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

28 หจก.ทรัพย์ไพบูลย์วัสดุก่อสร้าง 
ถ.นิคมค้าสร้อย-หนองสูง  ต.นิคมค้าสร้อย  
อ.นิคมค้าสร้อย จ.มุกดาหาร 
โทร. 093-2456269 
 

-พนักงานโหลดปูน 
-พนักงานขับรถตัก 

1 
1 

ช 
ช 

25+ 
25+ 

 

ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-ขยัน ซื่อสัตย์ อดทอน ตรงต่อเวลา 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
-มีเครื่องแบบพนักงาน ที่พัก โอที เบี้ย
ขยัน ประกันสังคม สวัสดิการพิเศษอ่ืนๆ 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
29 ร้าน Southern Coffee X ANO 

หลังศูนย์ราชการ  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  โทร 063-2400399 

-บาริสตา้  1 ญ 20+ ไม่จ้ากัด 338 บ/ว - มีประสบการณ์การท้างานร้านกาแฟ เท่านัน้  
- สามารถทา้งานเช้าได้ ทา้งานวนัละ 8-9 ชม.ได ้
ร้านเปิด 06:30 น. พร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ล่วงเวลาได ้
-มีความสามารพิเศษ เก่ียวกับ specialty 
coffee 
- มีใจบริการ ยิ้มแย้มแจ้มใส 
- ซื่อสัตย์ สุจริต 
- มีค่าน้้ามนัให้พิเศษ   
-เมื่อผ่านทดลองงาน มีเงื่อนไขตอ้งเซ็นสัญญา
จ้าง 1 ปี  
- หน้าตาดีจะพิจารณาเปน็พิเศษ 
- ทางร้านมีข้าวเที่ยงเลี้ยงฟรีทุกวัน  

30 หจก.กรเดชมุกดาหาร (ผลิตและจ้าหนา่ยน้า้แข็ง) 
109 หมู่ที่ 8 ต้าบลบางทรายใหญ่ อ้าเภอเมือง
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
โทร.042-674208 /065-1128654 

-พนักงานฝ่ายบุคคล 
-พนักงานขาย(คนขับ) 
-ผู้ช่วยพนักงานขาย (เด็กรถ) 
-ฝ่ายผลิตกะกลางวัน 

1 
5 
5 
5 

ช/ญ 
ช 
ช 
ช  

18+ 
20+ 
18+ 
18+ 

ปวช+ 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 
ไม่จ้ากัด 

338 บ/ว 
370 บ/ว 
338 บ/ว 
338 บ/ว 

-เวลาท้างาน 8.00-17.00 น. 
-มีใบขับขี่ ท.2 เวลาท้างาน 4.00-14.00 น 
-เวลาท้างาน 04.00-14.00 น 
-เวลาท้างาน 08.00-21.00 น. 
- สวัสดิการ ประกันสังคม วนัหยุด 4 วัน วันหยุด
ประจ้าปี วันหยุดวนัเกิด  มีน้้าแข็งสนับสนนุงาน
ต่างๆ ของพนักงาน 

31 บริษัท นพผดุงพฒันามาร์ท  จา้กัด 
ปตท.สาขาหน้าธนาคาร ธสก.มกุดาหาร 
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร 091-002-7520 
 

พนักงานประจา้ร้าน 7-Eleven 
-สาขา ปตท.4 แยก ธสก. 5 อัตรา 
-สาขา ปตท.ศูนยไ์หม 5 อัตรา 
 

10 
 
 

ช/ญ 18-30 ม.3+ ตามตกลง - สามารถทา้งานเป็นกะได้ 
- รับวัคซีนโควิคแล้วอยา่งน้อย 2 เข็ม 
- มีใบอนุญาตขับขี ่
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 
************************** 

ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง  เงื่อนไขและสวัสดิการ 
32 ร้าน SWENSEN’S สาขาโรบินสัน มุกดาหาร 

ชั้น 1 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร โทร. 062-342-2258 

-พนักงาน Part time 5 ญ 18+ ม.6+ 42 บ/ชม. - บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธด์ี  
- มีใจรักงานบริการ  
- ต้องการท้างานจริงๆ 
- ท้างานเปน็กะได ้
-ว่างช่วงเวลา 9.00-18.00 น. (ท้างานไมต่่้ากว่า 
4 ชม.)   
-มีประสบการณ์ (พิจารณาเปน็พิเศษ) 

 - ผู้ช่วยผูจ้ัดการ 1 ญ 22-30 ป.ตร ี 12,500 - ทดลองงาน  3 เดือน (ผา่นงานรับค่าจา้งราย
เดือนเพิ่ม 1,000 บ.) 
- บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธด์ี  
- มีใจรักงานบริการ  
- ท้างานเปน็กะได ้
- มีประสบการณ์ (พิจารณาเปน็พิเศษ) 

33 บริษัท เสริมศักดิ์พาณิชย์ จ้ากัด 
(กิจการ รับเหมาก่อสร้าง) 
165 หมู่ที่ 6 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง  
จ.มุกดาหาร 49160  
โทร. 093-7128338 / 087-9994272 

-วิศวกรไฟฟ้า 2 ช 25-40 ป.ตร ี 18,000 -เวลาท้างาน 08.00-17.00 น.  
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวศิวกรควบคุม 
ระดับภาคีวิศวกร 
-ลักษณะงาน ควบคุมงานก่อสร้าง  ประมาณ
ราคาก่อสร้าง เขียนแบบก่อสร้าง 

 -ช่างไฟฟ้า 2 ช 25-40 ปวช.+ 10,140 -เวลาท้างาน 08.00-17.00 น. มีค่าล่วงเวลา 
-ประกันสังคม,สทิธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ 

34 บริษัท ถัง คอนสตรัคชัน่ จ้ากัด  (กิจการรับเหมา
ก่อสร้าง) 
99/9 หมู่ 6 ต.ค้าอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร. 080-9939928 

-พนักงานจัดซื้อ/สโตร์ 1 ช/ญ 25+ ป.ตร ี 13,000 -ขับรถยนต์ได้ มีใบขบัขี่  มีชุดยนูิฟอร์มพนักงาน 
-เวลาท้างาน  08.00-17.00 น. มีประกันสังคม 
ลักษณะงาน : งานจัดซื้อของบรษิัท ควบคุมการ
เบิกวัสดุ/อุปกรณ์ ดูแลความสะอาดสโตร์ และ
งานอื่นๆ ที่มอบหมาย 
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