
กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท อีเอสพี กรุ๊ป (เอเชีย) จ ากัด 
 เลขที่ 60/10 หมู่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 (หน้า ม.ราชภัฏสงขลา) โทร 088-7884956 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
เจ้าหน้าท่ีบัญชีลูกหนี้ 

จ านวน 1 อัตรา 
 

15,000-18,000/เดือน ช่ือผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล 
เบอร์ผู้ติดต่อ 088-7884956 
อีเมล : HRM@esp-resources.com 
* สถานท่ีปฏิบัติงานท่ีสงขลา      
(ตรงข้ามราชภัฏสงขลา)*              

-เพศหญิง 
-อายุ25 ปีข้ึนไป 
-ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
-ประสบการณ2์ปีข้ึนไป 
-มีความรู้ด้านบัญชีลูกหนี้ 
-รูปแบบงานงานประจ า 

- จัดท าเอกสาร ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล 
- ติดตามใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลกรณีฝากส่งหน้างาน 
- รายงานยอดขายทุกสัปดาห์ 
- ตรวจสอบและกระทบ Bank Statement                
เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน 
- จัดท ารายงาน ภาษีขาย ประจ าเดือน ส่งส านักงานบัญชี 
- ส่งเอกสารวางบิลทุกช่องทาง 
- ติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างนาน 
- สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            
 

 

mailto:HRM@esp-resources.com


กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

บริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
เลขที่ 164/8 ม.1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทร 074-332058 ต่อ 207 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
หัวหน้าแผนกบุคคล

จ านวน 1 อัตรา 
ตามข้อตกลง 

 

สมัครงานติดต่อ คุณอุษา ใจสะอาด 
โทร 074-332058 ต่อ 207                         
E-mail : usaj@bpe.co.th 
*กรุณาเตรียมเอกสารให้ครบก่อนสมัครงาน  
รับสมัครทางอีเมล์เท่าน้ัน!! 
*ท่ีปฏิบัติงาน อ.สิงหนคร จ.สงขลา   
(หลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม)* 

1.เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี 
2.จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์, การจัดการทั่วไป, การจัดการ
ส านักงานหรือที่เกี่ยวข้อง 
3.มีความรู้ความสามารถด้านงานบริหารทรัพยากร
มนุษย์และการพัฒนาบุคลากร 
4.มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 5 ปี 
5.มีความรู้เก่ียวกับกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการจ้างงาน
ต่างๆเป็นอย่างดี 
6.มีมนุษยสัมพันธ์ดีเย่ียม มีทักษะในการสื่อสารและการ
ท างานเป็นทีม 
7.สามารถใช้ MS office ได้เป้นอย่างดี 
8.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูด
และเขียน 
9.หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- ตามข้อตกลงบริษัท 
หลักฐานประกอบการสมัครงาน 
1.รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป                                                         
2.หลักฐานการศึกษาและส าเนาการศึกษา จ านวน 1 ชุด                     
3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน                 
จ านวน 1 ชุด 
5.ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้าม)ี จ านวน 1 ชุด                                                
6.ใบรับรอง การผ่านการเกณฑ์ทหาร( สด.43)จ านวน 1ชุด 
7.ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้าม)ี 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            
 



กล่องงาน  สานฝัน  ปันสุข 

  บริษัท 11 วงจร เทรดดิ้ง แอนด์ โคลด์ สตอเรจ จ ากัด 
เลขที่ 34 ซอย 3 ถ.สงขลาพลาซ่า (ท่าเทียบเรือประมงสงขลา) ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000โทรศัพท ์074-326222 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน ช่องทางการสมัคร คุณสมบัติ ลักษณะ/สวัสดิการ 
ต าแหน่งวิศวกรโรงงาน 

จ านวน 1 อัตรา 
ตามโครงสร้างบริษัท สนใจสมัครติดต่อฝ่ายบุคคล                       

บริษัท 11วงจร เทรดด้ิง แอนด์ โคลด์  สตอเรจ จ ากัด 
- เพศ ชาย/หญิง 
-อายุ 23  ปี ข้ึนไป 
-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า , เครื่องกล , IE 
-มีประสบการณ์ท างานโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี       
และมีประสบการณ์ทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมห้องเย็นหรือ
โรงงานผลิตอาหารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
-มีประสบการณ์การท างานด้านการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าใน
โรงงานระบบปรับอากาศหรือระบบท าความเย็น (Chiller)  
โรงงานผลิตอาหารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
-หากได้รับการอบรมเรื่องความปลอดภัย  ระดับ จป.วิชาชีพ       
จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
-มีภาวะเป็นผู้น า  ขยัน  อดทนต่อแรงกดดันได้ 

เอกสารประกอบการสมัคร 
- เอกสารการศึกษา 1 ฉบับ 
- รูปถ่ายหน้าตรง  1 รูป 
- ส าเนาบัตรประชาชน 1  ฉบับ 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

พบเห็นองค์กร/บุคคล  ที่มีพฤติการณ์หลอกลวง/เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดหางานฯแจ้งเบาะแสได้ที่  

ส านักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา  074-314845                                                                            
 

 

 


