ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
หอภาพยนตร์ (องค์ การมหาชน) มีค วามประสงค์ จะรับสมัค รบุ ค คลเพื่ อสรรหาและคั ดเลื อกเป็ น
ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๑. ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค

จานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
๓. สามารถทางานให้แก่หอภาพยนตร์ได้เต็มเวลา
๔. มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ของหอภาพยนตร์
๕. ไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรื อ (๗) แห่ งพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ งหอ
ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
๕.๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๕.๒ ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้ นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๕.๓ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
หรือผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๕.๔ ไม่ เป็ น ผู้ มี ส่ วนได้เสี ยในกิ จการที่ก ระทากับ หอภาพยนตร์ หรือในกิจการที่ เป็น การ
แข่ งขั น กับ กิ จ การของหอภาพยนตร์ห รือ ในกิ จการที่ ขั ด หรือแย้งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ของหอ
ภาพยนตร์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้แทนของหอภาพยนตร์ในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น
ตามมาตรา ๘ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒

คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค จานวน ๑ อัตรา
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
๑. ควบคุมดูแล งานอาคารสถานที่
๑.๑ ติดตั้ง ตรวจตรา และบารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ระบบอาคาร เช่น ระบบสุขาภิบาลและ
ดับเพลิง ระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบลิฟต์ ระบบ
ปรับ
อากาศและระบายอากาศ และเครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆ เป็ นต้ น เพื่อ ให้ พร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภัย
๑.๒ ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา ดูแล ควบคุม งานจ้างติดตั้ง ซ่อมแซม และบารุงรักษา ให้ถูกต้อง
ตามคุณลักษณะเฉพาะและเป็นไปตามมาตรฐานงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ควบคุมดูแล ด้านความปลอดภัย ความสะอาด การจราจร
๒. จัดทารายงานตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2550)
๓. จัดทารายงานตาม พระราชบั ญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535
(รายงาน ทส.2)
๔. งานขออนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง
๔.๑ ในส่วนรับผิดชอบของงานอาคารสถานที่
๕. การจัดทาร่างขอบเขตงาน
๕.๑ ในส่วนรับผิดชอบของงานอาคารสถานที่
๖. ควบคุมงานจ้างเหมา
๖.๑ ในส่วนรับผิดชอบของงานอาคารสถานที่
๖.๒ เก็บข้อมูลการบารุงรักษาซ่อมแซม
๗. การรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
๗.๑ จัดเก็บ เอกสารที่เกี่ย วข้องกับการปฏิบัติงาน จัดการเอกสาร จัดทารายงานข้อมูล สถิติที่
เกี่ยวข้อง
๗.๒ จัดทารายงาน ค่าสาธารณูปโภค
๘. จัดทาแผนงบประมาณ ส่วนงานอาคารสถานที่
คุณสมบัติเฉพาะของตาแหน่ง
๑. วุฒิ การศึกษาขั้น ต่าปริญ ญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือหรือปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารอาคาร
๒. มีทักษะในการใช้เครื่องใช้สานั กงาน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทางานได้ดี โดยเฉพาะ
โปรแกรม MS Office เน้น MS Word MS Excel และ auto Clad เป็นพิเศษ
๓. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ แม่นยา
๔. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นๆสามารถทางาน
[๒]

ร่วมกับผู้อื่นได้ดี พร้อมและเต็มใจให้ความช่วยเหลือ
๕. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทาการปกติหรือในวันหยุดได้
๖. หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานอาคาร จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
การรับสมัคร
๑. หลักฐานประกอบการสมัคร
๑.๑ ใบสมัครตามรูปแบบที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) กาหนด
๑.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๑.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
๑.๔ สาเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ
๑ ฉบับ (ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากสถานศึกษาภายในวันที่ปิด
รับสมัคร)
๑.๕ เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สาหรับเพศชาย)
๑.๖ ประวัติและผลงานในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
๑.๗ หนังสือรับรองการทางานจากสถานที่ทางานเดิม (ถ้ามี)
๑.๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น สาเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
๒. ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร
กรอกข้อมูลสมัครงานพร้อมเอกสารแนบได้ที่ https://www.fapot.or.th/main/about/job เท่านั้น
ทั้งนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก
ทั้งนี้ ผู้ ส นใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ งานทรัพ ยากรบุ คคล หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ศาลายา นครปฐม โทร. ๐-๒๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๒๖๐๘
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต)
ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
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