ประกาศหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็น
ผู้ปฏิบัติงานของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในตาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ตาแหน่ง ช่างฉายภาพยนตร์

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
ช่างฉายภาพยนตร์ จานวน ๑ อัตรา
๑.

ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
๑.๑ ฉายภาพยนตร์ด้วยเครื่องฉาย/อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภาพยนตร์นั้น ๆ หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
๑.๒ ดูแลคุณภาพของการฉายทั้งด้านภาพและเสียงที่เหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐาน
๑.๓ ดูแลบารุงรักษาเครื่องฉายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
๑.๔ แก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องฉายและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการฉายภาพยนตร์ หรือแก้ไข
ซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้การฉายภาพยนตร์ดาเนินไปได้
๑.๕ รับและส่งคืนฟิล์มและไฟล์ภาพยนตร์ที่จัดฉาย และตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนตรงตาม
โปรแกรม รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของฟิล์มและไฟล์ให้พร้อมต่อการฉาย
๑.๖ ดูแลและตรวจตราพื้นที่ภายในและภายนอกโรงภาพยนตร์ให้พร้อมต่อการให้บริการ
๑.๗ เปลี่ยนชื่อภาพยนตร์บนป้ายหน้าโรงตามโปรแกรมฉายและกิจกรรมของหอภาพยนตร์
๑.๘ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานฉายภาพยนตร์และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในและ
นอกหน่วยงาน
๑.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๒.๑ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ช่างเครื่องกล หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่พิจารณาว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๒.๒ มีประสบการณ์การฉายภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี หากมีประสบการณ์ฉายภาพยนตร์ด้วยฟิล์ม
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๓ มีความรู้เกี่ย วกับ ไฟล์ ภ าพเคลื่ อนไหวสกุล ต่าง ๆ สามารถเลื อกใช้โปรแกรมและเครื่องฉายที่
เหมาะสมกับไฟล์ภาพยนตร์ หากมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟิล์มภาพยนตร์และเครื่องฉายฟิล์มภาพยนตร์จะ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๔ มีความรู้ความเข้าใจระบบเสียงภาพยนตร์ในรูปแบบต่าง ๆ รู้จักอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเสีย ง
ภาพยนตร์
๒.๕ มีความรู้เรื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถซ่อมบารุงอุปกรณ์เบื้องต้นได้
๒.๖ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
๒.๗ มีทักษะในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า สามารถทางานภายใต้ความกดดันได้ดี
๒.๘ สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
[๒]

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
ทั้งนี้ เปิ ดรับ สมัครตั้งแต่บั ดนี้ เป็ น ต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ หอภาพยนตร์ (องค์ก าร
มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
รับการคัดเลือก
ผู้ ส นใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มได้ที่ งานทรัพ ยากรบุ คคล หอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) ศาลายา นครปฐม โทร. ๐-๒๔๘๒-๒๐๑๓-๑๔ ต่อ ๒๖๐๘

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต)
ผู้อานวยการหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

[๓]

[๔]

