
ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

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

 

ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหนง่งาน อตัรา เพศ อาย ุ วฒุ ิ คา่จา้ง  เงือ่นไขและสวสัดกิาร 

1 ร้านสมบูรณ์อิเล็กริค 
29/9 ถ.วิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  โทร. 081-9140679 
 

-พนักงานสโตร์ 1 ช 22-35 ไม่จ ากัด 323 บ/ว -ค่าจ้าง 323 บาท/วัน ผ่านทดลองงาน 
ปรับเป็น 9,500 บาท/เดือนท างานจันทร์-
เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. 
-ผ่านทดลองงานปรับเงินเดือนให้ 
-ขอเป็นคนในพื้นที่ จ.มุกดาหาร 

2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บิ๊กดี เฮ้าท์  
488  หมู่ที่ 3  ถ.มุกดาหาร-กุฉินารายณ์    
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 081-7394989/080-4144940 

-พนักงานบัญชี 
-พนักงานขาย 

2 
1 
 

ญ 
ช/ญ 

22-38 
24-35 

ปวส.+ 
ม.6+ 

12,000 
323 บ/ว 

-จบสาขาบัญชี มีความรู้เรื่องภาษี 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ  
-ขับรถยนต์ได้ ออกไซต์งานได้  
-มีค่าคอมมิชชั่น 

3 บริษัท รุ่งกิจมอเตอร์เซลล์ จ ากัด 
(จ าหน่ายรถยนต์มือสอง) 
48/4  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  49000    
โทร. 063-6324524/062-2897893 

-พนักงานขาย 1 ญ 25-35 ปวส.+ 323 บ/ว -มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบ 
-ใช้ social , internet ได้ดี 
-ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 
-ขับรถยนต์ได้/มีใบขับข่ีรถยนต์ 
-มีประสบการณ์งานขายพิจารณาเป็นพิเศษ     
-มีค่าคอมมิชชั่น 
 

4 บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จ ากัด 
(จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า) 
56/12  ถ.พิทักษ์พนมเขต  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  โทร. 090-9690505 
 

-พนักงานขาย Sale 
-พนักงานขายอิสระ Sale Freelance 
 
 

4 
4 

ช/ญ 
ช/ญ 

23+ 
23+ 

 

ม.3+ 
ม.3+ 

 

323/วัน 
ตาม

ยอดขาย 

-เวลาท างาน 08.00-18.00 น. 
-มีประสบการณ์งานขายพิจารณาพิเศษ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

************************** 
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5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  กรเดชมุกดาหาร 
109 หมู่ที่ 8  ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  โทร. 098-3196364  

-พนักงานขาย (คนขับ) 
 
 

3 
 
 

ช 
 

 

20+ 
 
 

ไม่จ ากัด 
 

 

ตามตกลง 
 
 

-มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 
 
 

6 ร้าน J&J Café Fantasy & food 
โซนตลาดใหม่พรเพชร  ตึกสีส้ม 
โทร.094-7750444 /093-4919466 

-พนักงานเสริฟและงานทั่วไป 1 ญ 30-50 ม.3+ ตามตกลง -รกังานบริการ ไม่มีโรคประจ าตัว มีความ
ด้านอาหาร กาแฟมาบ้าง พูดจาไพเราะ 
ยิม้แย้มแจ่มใส สะอาด คล่องแคล่ว วันหยุด 
 1 วัน  (ไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์) 

7 ร้านพันธุ์เจริญการเกษตร 
50 ถ.สุทธิมรรค  ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  โทร. 085-7559490/ 
084-9795363 

-พนักงานขาย 3 ช 25+ ม.6+ 7,000+ค่า
คอมมิชชั่น 

มีค่าน้ ามัน รายได้รวม 15,000บ.ขึ้นไป 
เวลาท างาน 08.30-17.30 น.   
ลักษณะงาน : ออกพื้นที่ ออกพบลูกค้า
เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูใน จ.มุกดาหาร แนะน า 
เสนอขายสินค้า 

8 ร้านเฮง (ตลาดอินโดจีน) 
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 084 239 1615 

-พนักงานขาย+เก็บเงิน 1 ญ 28-38 ไม่จ ากัด 10,000 -มีประสบการณ์งานขายพิจารณาพิเศษ 

9 บริษัท ศิเทค จ ากัด  (ฟอร์มูล่า มุกดาหาร) 
33/52-53  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
(ภายใน บขส.มุกดาหาร) 
โทร. 086-4785631 

-พนักงานสโตร์-ส่งของ 3 ช 18+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์   
-มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับยี่ห้อ
รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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10 บริษัท พีเอสมดแดงมอเตอร์ จ ากัด      
(จ าหน่ายรถจักรยานยนต์) 
43  ถ.ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  
042-615333 

-ช่างศูนย์บริการ 1 ช 25+ ปวช-ปวส 
สาขาช่าง

ยนต์ ,
ไฟฟ้า
ก าลัง 

11,000 
+มีค่า

คอมมิชชั่น 

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 
-มีประสบการณ์ท างานด้านซ่อมไดนาโม 
ระบบไฟฟ้าภายในรถ พิจารณาพิเศษ 
-มีประกันสังคม วันลาพักผ่อน ชุดยูนิฟอร์ม 
ค่าคอมมิชชั่น  ทดลองงาน 3 เดือน 

11 โรงงานหลังคาเหล็ก สยามช้างไทย  
ถนนบายพาส เยื้องวิทยาลัยการอาชีพฯ   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   
โทร.  061-9547894 

-พนักงานฝ่ายกราฟฟิค 1 ช/ญ 25+ ปวส+ 12,000 - สามารถตัดต่อวิดีโอ  
- สามารถคิดคอนเทนต์ให้เข้ากับงานได้ 
- สามารถเดินทางไปท างานต่างจังหวัดได้ 
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2ปี 
 

12 บริษัท มุกดาหาร ลานทอง จ ากัด 
555 ถ.ชยางกูร ข.  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร (บริษัทฯ อยู่ข้างป้ัม ปตท.NGV 
มุกดาหาร) 
 

-พนักงานท าเอกสารน าเข้า-ส่งออก 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี ตามตกลง - ท างาน 6 วันต่อสัปดาห์ 
- มีการทดสอบการใช้ Excel  
 - เรียกสัมภาษณ์ใน 2 สัปดาห์ 
 

13 หจก.สมบูรณ์วัสดุ 
91 ถ.ยุทธพัฒน์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร 095-1983860 
 

-พนักงานขนส่งสินค้า  2 ช 20-40 ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีใบขับขี่รถหกล้อ 
-สวัสดิการตามกฎหมาย 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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14 โรงพยาบาลมุกอินเตอร์เนชั่นเนล 
87 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
042-611222 ต่อ 537 
 

- ผู้ช่วยพยาบาล ER 
-  

1 
 

ญ 
 

23+ 
 

ม.3+ 
 

ตาม 
โครงสร้าง 

 
 

-มีใบประกาศผู้ช่วยพยาบาล PN,NA 
มีประสบการณ์ท างานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
จะพิจารณาพิเศษ 

15 บ.เกียรติมุกดา พรีเม่ียมไอซ์ จก. 
(โรงงานผลิตน้ าแข็ง) 
99/9 หมู่ที่ 1 ต.ค าอาฮวน    
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 083-5996655   
 

- เจ้าหน้าที่การตลาด  
 
- เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 
 
- ช่างซ่อมบ ารุง 
- คนดูแลบ้าน 

3 
 
1 
 
1 
1 

ช/ญ 
 

ญ 
 
ช 

ช/ญ 

25-35 
 

30-45 
 

27 
30-45 

ป.ตรี.+ 
 

ป.ตรี 
บัญชี 
ปวส.+ 
ไม่จ ากัด 

12,000+KPI 
 

12,000+KPI 
 

12,000 
ตามตกลง 

-มีประสบการณ์งานขาย+การตลาด
พิจารณาพิเศษ,มีใบขับขี่รถยนต์ 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
ติดตามทวงหนี้ 
-จบสาขาไฟฟ้า 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

16 ฟอร์ดอีสานออโตโมบิลมุกดาหาร 
198ม.7 ถ.ชยางกรู ข. ต.บางทรายใหญ่  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
โทร. 042-040145 
 

- พนักงานฝ่ายขาย 
 
- เจ้าหน้าที่การตลาดท้องถิ่น 
 
 

10 
 
1 

ช/ญ 
 

ช/ญ 

20+ 
 

23+ 

ม.6+ 
 

ปวช.- 
ป.ตรี 

9,000+ 
 

9,000+ 

เวลาท างาน 08.00น-17.00น. /   
 มีค่าคอมมิชชั่น /  
ลักษณะงาน ส่งงานฟอร์ด การจัดงาน
ออกบูธ , ไลฟ์สด , จัดเตรียมอุปกรณ์
ออกบูธร้อน / หาพื้นที่จัดแสดงรถยนต์ 

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

-เสมียน 
 
-พนักงานขับรถ 

2 
 
2 

ญ 
 
ช 

22-35 
 

22-35 

ปวส.+ 
 

ม.6+ 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 

-มีประสบการณ์นับ/ตัดสต๊อก 
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18 The pizza company  
(หจก.จ าเริญพาณิชพิซซ่า) 
99/11 ถ. ชยางกูร อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
มุกดาหาร 49000 

-พนักงานต้อนรับ 
 
-พนักงานครัว 

3 
 
3 

ญ 
 

ช/ญ 

20-30 
 

20-35 

ม.6+ 
 

ม.6+ 

40-45 บ/ชม. 
 

40-45 บ/ชม. 

-ท างานวันละ 8 ชม. 
 
-ท างานวันละ 8 ชม. 

19 ร้านใบหม่อน 
114  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  โทร. 095-4481351 

-พนักงานประจ าร้าน 1 ช/ญ 20-35 ไม่จ ากัด 9,000+ -รักงานบริการ หากมีทักษะในการท า
ครัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

20 ร้านมิตรดนัยพานิชย์ 
3311 ถ.ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
 จ.มุกดาหาร 49000 โทร.0638791915 

-พนักงานขนส่งสินค้า 2 ช 21-50 ป.6 + 323 บ/ว -ท างาน 8.00-17.00 น  
-สวัสดิการตามกฎหมาย 

21 ร้านครัวชาววัง 
74 ถ.ส าราญชายโขงเหนือ 
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 095-8465878 

พนักงานในครัว 1 ช/ญ 20 + ไม่จ ากัด ตามตกลง สวัสดิการตามกฎหมาย 

22 บริษัท  ศิริมหาชัย มุกดาหารจ ากัด 
(ห้างสรรพสินค้าโฮมวัน)    
88/11 ถนนชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร. 091-0190091 

- พนักงานขาย PC 5 ช/ญ 20+ ปวช.+ ตามตกลง มีใจรักงานบริการ 
มีประสบการณ์ด้านการขายและการ
เจรจา หรือเป็นพนักงานขายสินค้ากลุ่ม
สินค้าวัสดุก่อสร้างพิจารณาพิเศษ 

23 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ 
188 หมู่ 10 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.
มุกดาหาร 49000 โทร.042-620952 

ช่างยนต์ (รายผลิต) 1 ช 18+ ปวส. 11,900 บ/ด สวัสดิการตามกฎหมาย 
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************************** 
 

ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อตัรา เพศ อายุ(ป)ี วุฒ ิ ค่าจา้ง (บาท) เงือ่นไขและสวสัดกิาร 

24 ดัชมิลล์มุกดาหาร 
31 ซ.ตาดแคน 7  ถ.ตาดแคน  
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
โทร.061-1091876, 094-5341392 
 

ชุปเปอร์ไวเซอร์ 2 ข/ญ 25+ ม.6+ ตามตกลง - มีเงินเดือน+ค่ายอดขาย+โบนัส 
- รักในงานขาย 
- ขยันและอดทน 

25 บมจ.ไมด้า  แอสเซ็ท 
(จ าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า) 
88/7-8  ถนนเมืองใหม่  ต าบลมุกดาหาร  
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
โทร.085-5915791 
 

-ตัวแทนขาย 
-พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ 

4 
1 

ช/ญ 
ช 

25+ 
25+ 

ม.3+ 
ปวช.+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
 

26 มุกดา เดลี่ มิลล์      
102 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร  อ.เมือง 
 จ.มุกดาหาร   
042-630691/085-1969699     

-พนักงานขายหน่วยรถเงินสด 1 ช 25+ ม.6+ 9,000-15,000 มีประสบการณ์ขายหน่วยรถเงินสด
พิจารณาพิเศษ 
-สามารถขับรถยนต์ได้ 
-มีใบขับขี่ 

27 บริษัท สยามนิสสันมุกดาหาร จ ากัด 
115/2  ถ.ชยางกูร  ข   ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร  
โทร.086-4486836  
 

-ที่ปรึกษาการขาย 
  

5 
 

ช/ญ 
 

25+ 
 

ปวส.+ 
 

ตามตกลง 
 

- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร  
สมัครงานได้ทาง  
Line : 088-5951226 
 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

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

 

ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อตัรา เพศ อายุ(ป)ี วุฒ ิ ค่าจา้ง (บาท) เงือ่นไขและสวสัดกิาร 

28 บริษัท ซูซูกิอีสาน ออโตโมบิล จ ากัด   
52/22  ถนนชยางกรู  ข   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
โทร. 091-0189942 / 063-0210099 

-ที่ปรึกษาการขาย 
 
-ช่างติดฟิล์ม 

5 
 
1 

ช/ญ 
 
ช 

22+ 
 

20+ 

ม.6+ 
 

ม.6+ 

ตามตกลง 
 

323 บ/ว 

-รักงานบริการ 
-มีประสบการณ์ขายพิจารณาพิเศษ 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 

29 ร้านก้าวหน้าเทคโนโลยี 
53/3 ต.มุกดาหาร อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร โทร. 064-3099789 

ช่างไฟฟ้า-สื่อสาร 2 ช 22+ ปวช.+ ตามตกลง ท างานเป็นจ๊อบหรือประจ า 
สามารถท างานต่างจังหวัดได้ 
ลักษณะงานติดตั้ง ระบบไฟฟ้า – 
สื่อสาร  ระบบ Network   ระบบ
ความปลอดภัย เช่น CCTV ,fire 
alarm, ระบบโซล่าเซล และอ่ืน ๆ 

30 ร้านศิลป์มุก 
(ออกแบบติดตั้งป้าย สติกเกอร์รถ) 
59/5  ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร โทร.095-1909185/086-
2621782 

-ช่างท่ัวไป 2 ช 20+ ไม่จ ากัด ตามตกลง -สวัสดิการตามกฎหมาย 

31 หจก. พาวเวอร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 
88 ซ.สามัคคี3 ถ.วงศ์ค าพา ต.มุกดาหาร จ.
มุกดาหาร 49000  

-ช่างไฟฟ้าช านาญการ 
-ผู้ช่วยไฟฟ้า 
-พนักงานทั่วไป 

5 
5 
2 

ช 
ช 

ช/ญ 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 
ไม่จ ากัด 

ตามตกลง 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

-ฟรีที่พักและรถรับส่ง 
 
-(สามี,ภรรยา) 

32 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีโฮม คอนกรีตมุ กดาหาร 
307 หมู่ 4 หมู่บ้านกุดโง้งน้อย ต.มุกดาหาร อ.
เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.094-5566778 

-พนักงานขับรถโม่ 6 ช ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด ตามตกลง -มีประสบการณ์ขับรถโม่ 
-มีใบขับขี่ประเภทสิบล้อ 
-มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
 

7 



ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

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

 

ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อตัรา เพศ อายุ(ป)ี วุฒ ิ ค่าจา้ง (บาท) เงือ่นไขและสวสัดกิาร 

33 ร้านชอบเจริญการช่าง 
8 ซ.ตาดแคน 11 ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
โทร. 083-2881222 

-พนักงานสโตร์ 
 
 

1 
 
 

ช 
 
 

21-50 
 
 

ม.6+ 
 
 

10,500 
 
 

-สามารถไปท างานที่บ้านน้ าก่ า 
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
-มีที่พักให้ น้ าไฟฟรี ยินดีรับนักศึกษา
จบใหม่ 

34 บริษัท นาคิเทค  จ ากัด 
108 ม. 10 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  โทร.042-620820 

-ช่างซ่อมบ ารุง 
-พนักงานฝ่ายผลิต 
 

2 
4 
 

ช 
ข 
 

20+ 
20+ 

 

ปวส.+ 
ม.3+ 

 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

 

สวัสดิการตามกฎหมาย 
 

35 บจก. พลสิริ มุกดาหาร ออโต เพนท์ 
(ISUZUมุกดาหาร)  
66/1 ถนนชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.
มุกดาหาร  
โทร.094-5495299 

-ช่างสีรถยนต์ 1 ช 21-35 ม.3+ 10,000  สวัสดิการตามกฎหมาย 

36 หจก. อลิน 2553 
555 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ร้อยเอ็ด 
โทร.095-1855171 

-พนักงานขายหน่วยรถ ประจ า
เขตจังหวัดมุกดาหาร 

1 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 12,000+ค่าคอม สวัสดิการตามกฎหมาย 

37 บริษัท รักษาความปลอดภัยมุกดานคร จ ากัด 
ภายใน บขส.มุกดาหาร เลขที่ 33/154 
ถ.ชยางกรู ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร.083-2878620 

-พนักงานรักษาความปลอดภัย  5 ช 20-45 ม.3+ ตามตกลง -ท างานประจ าร้านและห้างทั่วไป 
-ท างานเข้ากะได้ 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

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

 

ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อตัรา เพศ อายุ(ป)ี วุฒ ิ ค่าจา้ง (บาท) เงือ่นไขและสวสัดกิาร 

38 บริษัท นาคิเทค จ ากัด 
108 หมู่ 10 ต.ค าป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร.042-062820/093-2986293 

-ช่างกล 
 
 
 
-ช่างไฟฟ้า  
 
 
 
-ฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
 
-ฝ่ายผลิต 

2 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
2 

ช 
 
 
 
ช 
 
 
 
ช 
 
ช 

20+ 
 
 
 

20+ 
 
 
 

20+ 
 

20+ 

ปวช.-
ปวส. 

 
 

ปวช.-
ปวส. 

 
 

ม.3+ 
 

ม.3+ 

323 บ/ว 
 
 
 

323 บ/ว 
 
 
 

323 บ/ว 
 

323 บ/ว 

-หากมีใบผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน จ้างตามกฎหมาย  
-เวลาท างาน 07.00-17.00 น 
 
-หากมีใบผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน จ้างตามกฎหมาย  
-เวลาท างาน 07.00-17.00 น 
 
- เวลาท างาน 07.00-17.00 น 
 
-เวลาท างาน 07.00-17.00 น 

39 บริษัท ที.เอช.ไอ จ ากัด 
9/10 ถ.เมืองหม่-ค าชะอี ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000  
โทร.090-8615179/098-0861694 

-พนักงานเก็บเงิน  1 ช 22+ 
 

ม.6+ 9,000 บ/ด 
 

-ผ่านงานบรรจุงาน 12,000 บ/ด 
-มีค่าคอม+ค่าเสื่อม 2,000 บ/ด  
-ค่าน้ ามันคิดตามระยะทาง 
-ผ่านการเกณฑ์ทหาร 

40 หจก.วังนครา การ์เมนท์ (มุกดาหาร) 
59/1 ซ.ร่วมใจ1 ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง 
 จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 098-5868909 

-ช่างเย็บประกอบชิ้นงาน 2 ช/ญ ไม่จ ากัด ไม่จ ากัด 10,000  -ท างานวันหยุด รับวันละ 500 บาท 
-ทดลองงาน 1 เดือน   
-ช่วงทดลองงานจ่ายวันละ 350 บาท 
-มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ 
-เวลางาน 08.00-17.00 น จันทร์-
เสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัด ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

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

 

ที ่ บรษิทั/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อตัรา เพศ อายุ(ป)ี วุฒ ิ ค่าจา้ง (บาท) เงือ่นไขและสวสัดกิาร 

41 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บิ๊กดี เฮ้าท์       
488 ถนนสมเด็จ–มุกดาหาร อ าเภอเมือง
มุกดาหาร มุกดาหาร 49000 
โทร. 061-4152564 
 

-พนักงานบัญชี 
 
-พนักงานขาย 

2 
 
1 

ช/ญ 
 

ช/ญ 

22-38 
 

24-35 

ปวส+ 
 

ม.6+ 

12,000 
 

ตามตกลง 

-สวัสดิการตามกฎหมาย 
 
-ขับรถได้  
-ออกไซต์งาน 

42 โรงแรมเคียงพิมาน 
เลขที่ 26 ถ.ด ารงค์มุกดา ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  49000 
โทร. 042-615284-6 
 

-แม่บ้าน 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด 323 บาท/วัน สวัสดิการตามกฎหมาย ท างาน 
เข้ากะได้ 
(06.00-15.00 น./07.00-16.00 น. 
/22.00-06.00 น) 

 

ต าแหน่งงานมีการเปลี่ยนแปลง  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร  0-4261-3037 
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