
                                                   
  

ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น 

ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 

  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ     จ านวน  ๑  อัตรา 
  
      

คุณสมบัติท่ัวไป 

     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๑   แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังนี้ 

    ๑. มีสัญชาติไทย 
    ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
    ๓. สามารถท างานให้แก่หอภาพยนตร์ได้เต็มเวลา 
    ๔. มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของหอภาพยนตร์ 
    ๕. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอ 

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังนี้ 
       ๕.๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

๕.๒ ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

         ๕.๓ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
๕.๔  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับหอภาพยนตร์  หรือในกิจการที่เป็นการ
แข่งขันกับกิจการของหอภาพยนตร์หรือในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของหอ
ภาพยนตร์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้แทนของหอภาพยนตร์ในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืน
ตามมาตรา ๘ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 



[๒] 

 

คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 
 เจ้าหน้าที่พัสดุ  จ านวน ๑ อัตรา 
    หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

 
๑. ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 

          ๒. งานจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.๑ ขออนุมัติด าเนินการตามค าขอจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานต่างๆ 
๒.๒ ด าเนินการติดต่อร้านค้า ต่อรองราคาตามระเบียบ (ตกลงราคา ฯลฯ ) 

     ๓. การบริหารสัญญาจ้าง  
  ๓.๑ ท าสัญญา 
  ๓.๒ ตรวจรับงาน ส่งมอบงาน การปรับตามสัญญา 
  ๓.๓ การคืนหลักประกันสัญญา 
  ๓.๔ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการราคากลาง 
  ๓.๕ การแก้ไขสัญญา การขยายระยะเวลา 
 ๔. การจัดท าร่างขอบเขตงาน 
  ๔.๑ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการร่างขอบเขตงาน 

          ๕. งานจัดการพัสดุ 
๕.๑ จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑแ์ละบัญชีรับจ่ายพัสดุ 
๕.๒ เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนงานต่างๆ 
๕.๓ เก็บข้อมูลการบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
๕.๔ จ าหน่ายพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพหมดความจ าเป็น 
๕.๕ ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าปี 

     ๖. การรายงาน 
 ๖.๑ รายงานคุมยอดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างค านวณค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสุทธิประจ าปี 
 ๖.๒ รายงานอื่น/ตอบข้อมูลให้แก่หน่วยงานผู้ตรวจสอบ และผู้บริหาร 

 
คุณสมบัติเฉพาะของต าแหน่ง 

๑. วุฒิการศึกษาขั้นต่ าปริญญาตรีทุกสาขา  
๒. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ 
๓. มีประสบการณ์การท างานด้านจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนงานพัสดุ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
๔. มีทักษะในการใช้เครื่องใช้ส านักงาน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในการท างานได้ดี โดยเฉพาะ

โปรแกรม MS Office  เน้น MS Word และ MS Excel เป็นพิเศษ 
๕. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ แม่นย า 
๖. มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นๆสามารถท างาน 

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี พร้อมและเต็มใจให้ความช่วยเหลือ 
๗. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาท าการปกติหรือในวันหยุดได้ 



[๓] 

 

๘. หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

๙. หากมีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญางบลงทุนและสิ่งก่อสร้าง จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

 
การรับสมัคร 

๑. หลักฐานประกอบการสมัคร  
         ๑.๑  ใบสมัครตามรูปแบบที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ก าหนด 
         ๑.๒  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
         ๑.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ 
         ๑.๔  ส าเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ  
               ๑ ฉบับ (ผู้สมัครจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากสถานศึกษาภายในวันที่ปิด  
               รับสมัคร)     
         ๑.๕  เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส าหรับเพศชาย)  
         ๑.๖  ประวัติและผลงานในรูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
         ๑.๗  หนังสือรับรองการท างานจากสถานที่ท างานเดิม (ถ้ามี) 
         ๑.๘  หลักฐานอื่นๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี) 

๒. ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร 

กรอกข้อมูลสมัครงานพร้อมเอกสารแนบได้ที ่https://www.fapot.or.th/main/about/job เท่านั้น  
 

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน)  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก  

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล หอภาพยนตร์  (องค์การ
มหาชน) ศาลายา นครปฐม  โทร. ๐-๒๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๒๖๐๘ 
 
 

                             
                             ประกาศ ณ วันที่    ๔   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
                                                                             
 

  (นางสาวชลิดา เอ้ือบ ารุงจิต) 
                                                         ผู้อ านวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 

https://www.fapot.or.th/main/about/job

นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต
 04/01/2566
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