
ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

1 สถานีเดินรถ นครชัยแอร์ มุกดาหาร 
ถนนรอบ บขส.มุกดาหาร  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง 4900 
โทร 063 - 8791915 

-พนักงานขายตั๋ว 2 ช 21+ ปวช.+ 350/ว -เวลาทํางาน เป็นกะ 
-07.00-11.00 
-16.00-21.00 

2 บริษัท เฟมัส กรุ๊ป จํากัด (โรงแรม
มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล) 
เลขท่ี 78 ถ.สองนางสถิตย์  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
49000 
โทร 042-612020     

-เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 
-พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 

2 
4 

ญ 
ญ 

25+ 
20-30 

ปวส.+ 
ปวส.+ 

ตามตกลง 
ตามตกลง 

-เวลาทํางาน 
-08.00-17.00 
-มีประสบการณ์การทํางาน อย่าง
น้อย 1 ปี 

2 หจก.เอสบี ปิโตร 
103 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 089-58484444 

-พนักงานคาร์แคร์ 2 ช/ญ 18+ ไม่จํากัด 320/ว -มีความขยัน รักงานบริการ  
-เวลาทํางาน 
-07.30-18.30 

4 บ.พรสินก่อสร้าง จํากัด 
4/49 ถ.มุกดาหาร – ดอนตาล  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 
โทร 042-620849  

-พนักงานขับรถส่งสินค้า 
-พนักงานส่งสินค้า 

2 
3 

ช 
ช 

25+ 
25+ 

ไม่จํากัด 
ม.6+ 

310+/ว 
310+/ว 

-เบี้ยขยัน และพิเศษตําแหน่ง 
เมื่อทํางานครบระยะเวลาท่ี
บริษัทกําหนด 
-หยุดทุกวันอาทิตย์ 

5 ร้าน มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย  
สาขา โลตัสมุกดาหาร 
 35 ถนนชยางกูร ข. ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000   

-พนักงานจัดเรียงสินค้า 2  ช 20+ ม.6+ 318/ว -ประกันสังคม 
 

6 หจก.เสียงศิลป์วิทยุการไฟฟ้า 
48/6 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 062-2424225 

-พนักงานขาย 5 ช/ญ 18-35 ม.3 ตามตกลง 08.30-17.30 

7 หจก.ดัชมิลล์ มุกดาหาร 
31 ซ.ตาดแคน 7 ถ.ตาดแคน  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 
โทร 061-1091876 

-แคชเชียร์  1 ช/ญ 25+ ปวส. 11,000+/ด -โบนัสประจาํเดือน โบนัสประจําปี 
-เงินช่วยต่างๆ 
-ค่าน้ํามัน  
-ค่าดูแลคลัง 
-ชุดฟอร์มพนักงาน 

8 ร้านพรอนันต์วัสดุ 
234 ม.5 บ.นาเสือหลาย  
ต.คําป่าหลา อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 
โทร 083-1421525 

-คนงานอัดอิฐบล็อก 5 ช 18+ ไม่จํากัด 318+/ว 
 

-เหมางาน คิดก้อนละ  
0.55 – 0.60 สตางค์ 

9 บ.อวยชัยแทรกเตอร์ จํากัด 
มุกดาหาร 
264 ม.14 ต.คําป่าหลาย 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 080-4804582 

-พนักงานขาย  2 ญ 25-35 ม.3+ 8,500 -สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่) 
พิจารณาเป็นพิเศษ 
-ค่าคอมมิชชั่น 
-สวัสดิการ มีประกันสังคม 

10 หจก.มิตรดนัย 789 
33/28-29 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 063-8791915 

-พนักงานขายของหน้าร้าน 1 ช 21+ ปวช. 320/ว -เวลาทํางาน 08.00-17.00 
-หยุดวันอาทิตย ์
-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับี ่

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

11 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์ 
 เนช่ันแนล 
87 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล   
ต.ศรีบุญเรือง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
49000 
โทร 042-611222ต่อ440 

-นักรังสีเทคนิค 
 
-เภสัชกร 
 
-ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 
 
-พยาบาลวิชาชีพ 
 
-เจ้าหน้าท่ียานพาหนะ/เวรเปล 

1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
1 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
 

ญ 
 

ญ 
 
ช 

25+ 
 

25+ 
 

25+ 
 

25+ 
 

25+ 

ป.ตรี 
 

ป.ตรี 
 

ม.6 
 

ป.ตรี 
 

ม.6 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 
 

ตามตกลง 

-สาขาวิทยาศาสตร์ (รังสีเทคนิค) 
มีใบประกอบวิชาชีพ 
-สาขาเภสัชศาสตร์  
หลักสูตร 6 ปี 
-มีใบประกาศผู้ช่วยพยาบาล 
 
สาขาพยาบาลศาสตร์ 
-มีใบประกอบวิชาชีพ 
-สามารถทํางาน 
เป็นกะได้                                                                                                                                           

12 หจก.ยางนิยมยานยนต์ 
68/8 ถ.ชยางกูร ข  อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-611189 

-ช่างแอร์รถยนต์ 
-พนักงานติดฟิมล์รถยนต์ 
-พนักงานช่างช่วงล่าง 
-พนักงานบัญชี 

2 
2 
2 
2 

ช 
ช 
ช 
ญ 

25+ 
25+ 
25+ 
25+ 

ปวช.+ 
ปวช.+ 
ปวช.+ 
ปวส.+ 

400+/ว 
400+/ว 
400+/ว 
350+/ว 

-มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
พิจารณาพิเศษ 
-เวลาทํางาน 07.30-17.00 

13 ร้านชอบการช่าง 
8 ซ.ตาดแคน11 ถ.ตาดแคน   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 
โทร 083-2881222 

-ผู้ช่วยช่าง 1 ช 21+ ไม่จํากัด 320/ว -มีท่ีพักให้ 
-ทดลองงาน 1 สัปดาห์ 

14 โรงแรมเอสซีเรสซิเดนซ์มุกดาหาร 
(ใกล้โรงเรียนสารีบุตร) 
9 ซ.อนุรักษ์ 2 ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-615252 
 

-พนักงานแคชเชียร์ 1 ญ 20-35 ม.3+ 318/ว -เวลาทํางาน มี 3 กะ 
-07.30 - 15.30 
-15.30 - 22.30 
-22.30 - 07.30 

15 ร้านดูโอ้ เวดด้ิง สตูดิโอ 
80/6 ถ.สมุทรศักดิ์ดารักษ์  
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000 โทร 065-6942391 

-พนักงานการตลาด 1 ช/ญ 21+ ม.6+ 318/ว  

16 โรงพยาลบาลสัตว์มุกดาหาร 
45/1 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-611979 

-พนักงานแคชเชียร์ 1 ช/ญ 20-35 ม.6+ 10,000/ด -ชุดฟอร์มบริษัท 
-เบี้ยขยัน 
-โบนัสประจาํป ี

17 ร้านปวีณา ก่อสร้าง  
272 ม.3 ต.ผึ่งแดด อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 089-9223855 

-พนักงานขับรถ 2 ช 20-40 ไม่จํากัด 318+/ว -มีใบขับขี่ประเภท 2 
-มีประสบการณ์ ด้านการส่งของ
พิจารณาพิเศษ 

18 ศรีกรุงโบรคเกอร์ 
54/5-6 ถ.ชางกูร ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 086-9740539  

-ฝ่ายขาย 2 ช/ญ 21-35 ปวช.+ 10,000/ด -มีประสบการณ์ในการทํางาน 
พิจารณาเป็นพิเศษ 

19 บริษัท ซิงเกอร์สาขามุกดาหาร 
44/1 ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 087-8768859 

-ผู้จัดการหน่วย 
-ผู้จัดการสาขาย่อย 

3 
3 

ช/ญ 
ช/ญ 

20+ 
20+ 

ม.6+ 
ม.6+ 

15,000 
15,000 

-ประจําสาขาใหญ ่
-มีหน้าร้านพิจารณาพิเศษ 
-เวลาทํางาน 08.00-17.00 
-ทดลองงาน 3 เดือน 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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 ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
ที ่ บริษัท/สถานประกอบการ ต าแหน่งงาน อัตรา เพศ อายุ(ปี) วุฒิ ค่าจ้าง เง่ือนไขและสวัสดิการ 

20 บริษัท ถัง คอนสตรัค ชั่น จํากัด 
32/8 ถ.ชาภูบาล ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร 083-4576828 

-พนักงานเขียนแบบ 
 
-พนักงานควบคุมงาน 

1 
 
1 

ช/ญ 
 
ช 

 

20+ 
 

20+ 

ปวช.+ 
 

ปวช.+ 

10,000 
 

10,000+ 

สาขาโยธา ไม่จําเป็นต้องมี
ประสบการณ์ 
-ขับรถยนต์ได้พิจารณาพิเศษ 
-ทดลองงาน 3 เดือน 

21 ร้าน โอชิเน มุกดาหาร 
บริษัท นับหน่ึงบิซิเนส จํากัด 
9 ถ.เล่ียงเมือง ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-620808 

-เชฟครัวร้อน 1 ช 20+ ม.6+ ตามตกลง -ประกันสังคม 
-โบนัสประจําปี 
-อาหารฟรี 2 มื้อ 

22 บริษัท ซีจี โลจิสติคส์ จํากัด 
สาขามุกดาหาร 
104/8 ม.13 ต.บางทรายใหญ่ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
โทร 042-040149 

-พนักงานจัดส่งสินค้า 2 ช 20+ ม.3+ ตามตกลง เหมาเป็นกล่อง (38 บาท/กล่อง) 
มีรถยนต์กระบะสําหรับส่งสินค้า 

23 หจก.ปิโตรเลียมมุกดาหาร 
113 ม.7 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 
โทร 081-3913534 

-พนักงานท่ัวไป 2 ช 21-30 ไม่จํากัด 318/ว ทํางานเป็นกะ 
-05.30-13.30 
-13.30-21.30 
-สลับกะได้ 

24 บริษัท เฮ็ลฟู้ดซ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(สาขามุกดาหาร) 
155 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มุกดาหาร อ.
เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร 091-1201964 

-เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า 3 ช 20-35 ม.3+ 9,540 เวลาทํางาน 
09.00-18.00 
-ค่าล่วงเวลา 

25 บริษัท มิตรศิลป์ วิน จํากัด 
70/4-8 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
โทร 062-2014511 

-เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
(ประจําสาขา ดอนตาล) 

1 
 

ช/ญ 
 
 

20+ 
 

ปวช. ตามตกลง 
 

-เวลาทํางาน 08.00-17.00 
-มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ 
 

26 บ.ศิริมหาชัย มุกดาหาร  จํากัด 
(ห้าง Home One) 
88/11 ถ.ชยางกูร ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-661123 

-พนักงานขับรถยนต์ 
 
-พนักงานขาย 
-พนักงานขาย PC 
 

1 
 
8 
13 
 

ช 
 

ช/ญ 
ช/ญ 

25-45 
 

23-35 
23-35 

ไม่จํากัดวุฒิ 
 

ม.6+ 
ม.6+ 

10,000+/ด 
 

318/ว 
318/ว 

-มีใบขับขี่ประเภท 2 
(ค่าเท่ียว เบี้ยเลี้ยง) 
เวลาทํางาน 08.00-17.00 
หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน 
 

27 บริษัท คิงส์ คอนกรีต มุกดาหาร   
333 ม.2 บ้านเหมืองบ่า ต.คําอาฮวน 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 090-2563000 

-พนักงานขาย 2 ช/ญ 25+ ป.ตรี 12,000+/ด -ค่าคอมมิชชั่น 
-ขับรถยนต์ได้ 
-บุคลิกดี 
-สื่อสารดี 

28 หจก. โชคนําชัยมุกดาหาร ปิโตรเลี่ยม 
55  ถ.เลี่ยงเมือง-โคกสุวรรณ   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
065-8245159  094-4236465      

-ช่างเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง 
-พนักงานขับรถนํ้ามัน 

2 
1 

ช 
ช 

25+ 
35+ 

ม.3+ 
ไม่จํากัด 

 

318/ว 
16,000/ด 

-มีประสบการณ์ในการทํางาน 
-มีใบขับขี่ประเภท 4 
-มีหนังสือรับรองการขับรถวัตถ ุ
อันตราย  

29 3BB มุกดาหาร 
33/9 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-040229 

-ฝ่ายขาย/การตลาด 1 ช 20+ ปวส.+ 9,900+/ด -ทํางาน 6 วัน/สัปดาห์  
(เวียนกันหยุด) 
 

30 ลําภูหมู หมูกระทะ 
55/2 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
โทร 098-6315889 

พนักงานท่ัวไป 2 ช/ญ 18+ ไม่จํากัด 350/ว -ทํางานทุกวัน  
-เวลาทํางาน 10.00-22.00 
-มีท่ีพัก 
-อาหารฟรี 3 มื้อ 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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ต าแหน่งงานว่างในจังหวัดมุกดาหาร ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
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31 หจก.นพผดุงพัฒนามาร์ท จํากัด 
(สาขา ปตท.ศูนย์ไหม)         
345/1 หมู่ท่ี 3  ถ.มุกดาหาร-คําชะอี   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000   โทร.091-0027520 

-พนักงานประจําร้าน  
7-ELEVEN 

3 ช/ญ 18-30 ม.3-ป.ตรี 318/ว -ทํางานเป็นกะ 
กะเช้า 06.00-17.00 
กะบ่าย 13.00-22.30 
กะดึก 22.00-08.00 
-มีประกันสังคม 

32 บริษัท ค็อกพิท สหกิจ จํากัด   
เลขท่ี  62/1  ถนนชยางกรู ข   
ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
49000     
โทร 042-615290       

-ช่างติดฟิล์ม 
-ช่างเชื่อม 

3 
1 

ช 
ช 

25+ 
25+ 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

318/ว 
318/ว 

-มีประสบการณ์ 2 ปี 

33 ร้านสนิทภัณฑ์การเกษตร   
ถ.ประคองพันธ์ (ตลาดเทศบาล 1)  
ข้างโลตัส เอ็กเพรส ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000     
โทร 042-611128   084-9426969                  

-ผู้ติดตาม 
-พนักงานขายหน้าร้าน 
 

1 
1 

ญ 
ช 

20+ 
18+ 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

350/ว 
318/ว 

-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 
-เวลาทํางาน 
08.00-17.00 

34 บ.รุ่งเรืองกิจ มอเตอร์ เซลล์ จํากัด 
48/4 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-614411,080-4056577 

-พนักงานขายรถยนต์ 5 ช/ญ 25+ ม.6+ 9,000+/ด -ค่าคอมมิชชั่น 
-เวลาทํางาน 08.00-17.00 
-วันจันทร์-วันเสาร์ 
-ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ 

35 หจก.คลังวิริยะ (สาขามุกดาหาร)   
33/121  ถ.ชยางกูร  ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000          
โทร 093-4794597 

-พนักงานขาย 2 ญ 20+ ป.6+ รายได้ 
14,000+ 

โบนัสทุกๆ 6 เดือน 

36 เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส (คําชะอี) 
133/1 ต.น้ําเท่ียง อ.คําชะอี  
จ.มุกดาหาร 49110 
โทร 062-6058093 

-พนักงานรายวัน 
(Part - Time) 

2 ช/ญ 18+ ม.3+ 350/ว -สามารถทํางานเป็นกะได้ 
-เป็นคนในพื้นท่ี อ.คําชะอี, 
อ.หนองสูง 

37 บ.ทรูดีสบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จํากัด 
40  ถ.วิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร 063-8242556 

-พนักงานขาย  
 
 

5 ช/ญ 20-35 ม.6 10,000+ -ค่าคอมมิชชั่น 
 
 
 

38 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จํากัด  
สาขามุกดาหาร 
188  หมู่ 10  ต.บางทรายใหญ่   
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000   
โทร 042-620952-3 

-พนักงานฝ่ายผลิต 2 ช 18+ ป.6+ 338/ว -ค่าประกันประสิทธิภาพงาน 
-สวัสดิการ บ้านพัก  
ของขวัญวันเกิด ชุดยูนิฟอร์ม 

39 บ.สยามนิสสัน มุกดาหาร จํากัด 
115/1 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-661812 

-ท่ีปรึกษาการขาย 5 ช/ญ 20-50 ปวช. ตามตกลง เวลาทํางาน 08.00-17.00 

40 บริษัท พิจิตรเพชร ออโต้คาร์ จํากัด 
(ขายรถยนต์ MG) 
99/9 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 042-613754-6 

-ท่ีปรึกษาการขาย 5 ช/ญ 20+ ปวส. 9,000/ด -ค่าคอมมิชชั่น 
-ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ 
-เวลาทํางาน 08.00-17.00 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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41 บมจ.ไมด้า  แอสเซ็ท  
(สาขามุกดาหาร) 
เลขท่ี 88/7-8  ถนนเมืองใหม่   
ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร 49000 
โทร 042-614123      

-พนักงานตัวแทนขาย 
-พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ 
-พนักงานเก็บเงิน 
-ช่างบริการ 

4 
3 
3 
1 

ช/ญ 
ช 
ช 
ช 

21+ 
25+ 
25+ 
22+ 

ไม่จํากัด 
ม.6+ 
ม.6+ 
ปวส. 

ค่าคอมฯ 
17,000/ด 
15,000/ด 
13,000/ด            

 

-เวลาทํางาน 08.30-17.00 
-ทดลองงาน 120 วัน 

42 หจก.สมบูรณ์วัสดุ 
91 ถ.ยุทธพัฒน์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 
โทร 081-0156678 

-พนักงานขาย 1 ช 20-40 ม.6+ ตามตกลง -เวลาทํางาน 08.00-17.00 
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 
-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี ่
 

43 ร้านต้ังเจริญดี อะไหล่ยนต์  
สาขามุกดาหาร 
71/1 ต.คําอาฮวน อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 086-6453284 

-ช่างซ่อมไดนาโม,แอร์รถยนต์ 2 ช 25+ ปวช+ 350/ว -เวลาทํางาน 08.00-17.00 
-หยุดวันอาทิตย์ 
-ทดลองงาน 1 เดือน 
-ค่าคอมมิชชั่น 
-ประกันสังคม 

44 บริษัท  อิออน ธนสินทรัพย์  
(ไทยแลนด์) จํากัด มหาชน 
77/11 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์
เซนเตอร์  ชั้น 2 ถ.ชยางกูร     
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000   
โทร 042-629100 

-พนักงานส่งเสริมการขาย 2 ช/ญ 20+ ม.6 320/ว -เวลาทํางาน 
09.00 – 18.00 

45 บริษัท มุกดาหารเพชรยานยนต์ 
จํากัด (มาสด้ามุกดาหาร) 
394 หมู่ท่ี 3   ต.บางทรายใหญ่    
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000      
โทร 042-674009    
081-5848478 

-ท่ีปรึกษาการขาย 
 
-ช่างประจําศูนย์บริการ 
 
 
 

3 
 
1 
 

 
 

ช/ญ 
 
ช 
 
 

 

20+ 
 

25+ 
 
 

 

ปวช.+ 
 

ปวช.+ 
 
 
 

15,000/ด 
 

ตามตกลง 
 
 
 

-เวลาทํางาน 08.00-17.00 
-มีประสบการณ์การทํางาน 

46 บริษัท ธนาพรพรรณการาจ จํากัด  
(อู่พงศธร) 
69/19  ถ.ชยางกูร ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000   
โทร 042-615403 

-พนักงานช่วงล่าง 
-พนักงานเมทาแนนท์  
(ซ่อมบํารุง,เชื่อม,ไฟฟ้า) 
-พนักงานเคาะ 
-ช่างเตรียมพ้ืน 
-นักศึกษาฝึกงาน 

1 
1 
 
2 
5 
6 

ช 
ช 
 
ช 
ช 
ช 

20+ 
20+ 

 
20+ 
24+ 
18+ 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

 
ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 
ปวช. 

318/ว 
318/ว 

 
318/ว 
318/ว 
318/ว 

08.00-17.00 
-หยุดวันอาทิตย์ 
-มีค่าล่วงเวลา 
-ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ 
 
-มีท่ีพัก 

47 บริษัท ฮอทพอท สาขา โรบินสัน  
มุกดาหาร 
99/11 ถนนชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง  จ.มุกดาหาร   
โทร 042-672402 

-พนักงานท่ัวไป 2 ช/ญ 20+ ไม่จํากัด 40 บาท/ชม. -เวลาทํางาน 
08.00-13.00 
13.00-22.00 

48 หจก.บิ๊กดี เฮ้าท์ 
488 หมู่ท่ี 3 ถ.มุกดาหาร-  
กุฉินารายณ์  ต.มุกดาหาร  อ.เมือง   
จ.มุกดาหาร  โทร. 081-7394989        

-พนักงานส่งของ 
(ทํางานท่ี กทม.) 
 
 
-พนักงานบัญชี 
-ฝ่ายผลิต 

2 
 
 
 
1 
2 

ช 
 
 
 

ญ 
ช 

20-35 
 
 
 

20-35 
20-35 

ไม่จํากัด 
 
 
 

ปวช.+ 
ม.3+ 

400/ว 
 
 
 

ตามตกลง 
318/ว 

-มีท่ีพักฟรี 
-เบี้ยเลี้ยง 
1,000/ด 
-มีใบอนุญาตขับขี่ ท2 
-มีประสบการณ์การทําบัญชี 
 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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49 บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์  
(สาขามุกดาหาร) 
291 ม.3 บ้านโคกสูง ต.บางทราย
ใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 
โทร 042-674058 

-ท่ีปรึกษาการขาย 
 
 

3 
 
 

ช/ญ 
 
 

20-40 
 

 

ปวส. 
 
 

9,000/ด 
 
 

-เวลาทํางาน 08.00-17.00น. 
-หยุดวันอาทิตย์ 
-มีประสบการณ์เริ่มงานได้ทันที 

50 ร้านโยสปอร์ต 
65  ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล  ต.ศรีบุญ
เรือง  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  49000 
โทร 089-6221197   

-พนักงานสกรีน 
-พนักงานบัญชี 
-พนักงานการตลาด 
 

1 
1 
1 

ช 
ช/ญ 
ช/ญ 

 

20+ 
20+ 
20+ 

ไม่จํากัด 
ปวช.+ 
ปวช.+ 

320+ 
320-500 
320-480 

-ตั้งใจทํางาน ขยัน 
 ซ่ือสัตย์ อดทน 
-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 

51 บ.ที.เอช.ไอ.แอสเซ็ท  
สาขามุกดาหาร 
(จําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า) 
1/7 ถ.วงค์คําปาน ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
โทร 093-5173947 

-พนักงานขาย 
 
 
-พนักงานเก็บเงิน 
 

5 
 
 
1 
 

 

ช/ญ 
 
 
ช 

18+ 
 
 

22+ 

ไม่จํากัด 
 
 

ม.6 

เบี้ยเลี้ยง+ 
ค่าคอมฯ 
12,000/ด 
9,000-

13,000/ด 

-เบี้ยเลี้ยงวันอาทิตย์ 200 บาท 
-สวัสดิการบ้านพักฟรี 
 
-มีใบอนุญาตขับขี่ 
 

52 หจก.เพาเวอร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง 
เซอร์วิส   
ออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า สื่อสาร 
ปรับอากาศ 
88 ซ.สามัคคี 3 ถ.วงค์คําพา   
ต.มุกดาหาร  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
49000  โทร. 042-611144   

-ช่างไฟฟ้า 
-ผู้ช่วยไฟฟ้า 
 

3 
5 
 

ช 
ช 
 
 

20+ 
20+ 

 

ไม่จํากัด 
ไม่จํากัด 

ตามตกลง 
318/ว 

 

8.00-17.00 น. 
หยุดวันอาทิตย์ 
เดินทางไปทํางานต่างจังหวัดได้ 

53 บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จํากัด 
33/65  ถนนชยางกรู ข  ต.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000     
โทร 081-9186548 

-พนักงานต้อนรับบนรถ 
-พนักงานขับรถโดยสาร 
-บริกร 
 

3 
2 
2 
 

ช/ญ 
ช 
ช 
 

20+ 
25+ 
18+ 

 

ม.3+ 
ไม่จํากัด 
ม.3+ 

 

10,000/ด 
ตามตกลง 
ตามตกลง 

 

-รวมรายได้เงินเดือน+ค่าเท่ียว 
-มีใบขับขี่ ท 2 
 
 

54 บ.พรีเมียร์ ควอลิต้ี สตาร์ช จํากัด 
185 ม.14 ต.คําป่าหลาย อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร  49150 
โทร 042-643818 

-วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
 
-จป.วิชาชีพ 
 
 
-หัวหน้าส่วนงานควบคุม
คุณภาพ 
-เจ้าหน้าท่ี BO 
-เจ้าหน้าท่ีหน้าโรง 
-เจ้าหน้าท่ีไบโอแก๊ส 
-หัวหน้าหน่วยงานผลิตไฟฟ้า 
-เจ้าหน้าท่ีคลังพัสดุ 
-เจ้าหน้าท่ีผลิตไฟฟ้า 
-เจ้าหน้าท่ีบรรจุ 

1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 

ช 
 
ช 
 
 

ช/ญ 
 

ช/ญ 
ช 
ช 
ช 
ช 
ช 
ช 

27+ 
 

27+ 
 
 

25+ 
 

25+ 
22+ 
25+ 
23+ 
30+ 
25+ 
25+ 

ป.ตรี 
 

ป.ตรี 
 
 

ป.ตรี 
 

ปวส.+ 
ไม่จํากัด 
ปวช.+ 
ปวส.+ 
ปวช.+ 
ปวช.+ 
ม.3+ 

15,000+/ด 
 

15,000+/ด 
 
 

15,000+/ด 
 

12,000+/ด 
12,000+/ด 
10,000+/ด 
12,000+/ด 
10,000+/ด 
10,000+/ด 

320+/ด 

-สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม 
มีประสบการณ์ 2 ปี 
-สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
-มีประสบการณ์ 2 ปี 
-Food science /เคมี
อุตสาหกรรม 
-ทุกสาขา 

ต าแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือสถานประกอบการ 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร โทร 0-4261-3037 
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