ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
ในอัตรานายทหารประทวน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
__________________
ด้วย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน
(เพศชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตรานายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จานวน ๒ อัตรา
โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตาแหน่ง เสมียนงบประมาณ จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตาแหน่ง เสมียน
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๒.๑ ผู้สมัคร บิดาและมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
๒.๒ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
๒.๓ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
๒.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือ
เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทาการ
ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๙ ผู้ที่มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริง
ตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบก ดังนั้นจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับ
การบรรจุในภายหลังได้
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยอื่นของรัฐวิสาหกิจ
๒.๑๑ งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจ
เลือกทหารกองประจาการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๒.๑๒ งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มี ยศ จ.ส.ต. - จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการใน ทบ. เพื่อ
สงวนตาแหน่งอัตรา จ. ไว้ให้ ส.อ. ที่คงรับราชการตามแนวทางรับราชการอย่างต่อเนื่องใน ทบ. ได้เลื่อนครองอัตรา
สูงขึ้น
๒.๑๓ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจาการแล้ว ผลการตรวจเลือก
จะต้องระบุเป็น คนจาพวกที่ ๑ เท่านั้น (งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่า “ไม่ได้ขนาด” และเป็นคน
จาพวกที่ ๒,๓ และ ๔)
๒.๑๔ ผู้สมัครที่เป็นหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร และ
มีน้าหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของ หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน วัดได้
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัคร
๓.๑ ตาแหน่ง เสมียนงบประมาณ
๓.๑.๑ สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
๓.๑.๒ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
๓.๑.๓ รับสมัครทั้งเพศชายและหญิง

๓.๒ ตาแหน่ง เสมียน
๓.๒.๑ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าขึ้นไป (สาหรับ
ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่ากาหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องสิทธิตามคุณวุฒิที่สูงกว่ามิได้)
๓.๒.๒ ต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
๓.๒.๓ รับสมัครทั้งเพศชายและหญิง
๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ สาเนาใบประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
๔.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๔.๓ ใบสาคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖ – ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจาการ
ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน มีชื่อผู้สมัคร บิดาและมารดา แสดงวัน เดือน ปีเกิด ที่ชัดเจนระบุ
สัญชาติของผู้สมัครและของบิดามารดาผู้ให้กาเนิด
๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นกันแดด จานวน ๓ รูป
๔.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ใบมรณบัตร บิดา, มารดา ( ถ้าบิดา มารดา
ถึงแก่กรรม)
๔.๗ หนังสือสาคัญทางทหาร (เฉพาะเพศชาย)
๔.๗.๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ใช้ สด.๘ หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วย
ต้นสังกัดครั้งสุดท้าย
๔.๗.๒ ทหารกองหนุนที่สาเร็จการศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓,๔ และ ๕ ใช้ สด.๘
และหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะ จาก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๔.๗.๓ บุคคลพลเรือนชายทีผ่ ่านการคัดเลือกทหารแล้ว ใช้ สด.๔๓ (ต้องระบุเป็นคน
จาพวกที่ ๑ เท่านั้น)
๔.๘ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนเท่านั้น
๕. กาหนดให้คะแนนเพิ่มแก่ผู้เป็นทายาททหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
สังกัด ทบ.ดังนี้
๕.๑ เป็นบุตรทหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ สังกัด ทบ. ซึ่งประสบ
อันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ฯ เพิ่มให้ ๑๐ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ เป็นนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุดที่สาเร็จการฝึกวิชาทหาร เพิ่มให้ ๓
ถึง ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๓ ผู้ที่เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ยัง
รับราชการ หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลดเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่) เพิ่มให้
๒ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๔ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก ที่ยังปฏิบัติงานใน
กองทัพบก และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในกองทัพบก ตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลด เนื่องจากมีความผิด
บกพร่อง) เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๕ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจาการมาแล้ว เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๖ ผู้มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อฯ
จะเพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว
๖. วิชาที่สอบคัดเลือก
๖.๑ ตาแหน่ง เสมียนงบประมาณ
๖.๑.๑ ภาคปฏิบัติ สอบการใช้คอมพิวเตอร์ (พิมพ์จับความเร็วภาษาไทย)
จานวน ๓๐ คะแนน
๖.๑.๒ ภาควิชาการ สอบวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับ การบัญชี การเงิน ธุรกิจทั่วไป และ
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น จานวน ๓๐ คะแนน
๖.๑.๓ ภาควิชาการ สอบวิชาภาษาไทย (หลักภาษาไทย พื้นฐานความรู้ระดับ
ม.๑ – ม.๓) จานวน ๒๐ คะแนน
๖.๑.๔ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น,ลุกนั่ง และวิ่ง ระยะทาง ๒ ก.ม.)
จานวน ๑๐ คะแนน
๖.๑.๕ สัมภาษณ์ (บุคลิกลักษณะ,ไหวพริบ,ท่วงทีวาจา) จานวน ๑๐ คะแนน

๖.๒ ตาแหน่ง เสมียน
๖.๒.๑ ภาคปฏิบัติ สอบการใช้คอมพิวเตอร์ (พิมพ์จับความเร็วภาษาไทย)
จานวน ๓๐ คะแนน
๖.๒.๒ ภาควิชาการ สอบวิชาระเบียบงานสารบรรณ (ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.๒๕๕๕) จานวน ๓๐ คะแนน
๖.๒.๓ ภาควิชาการ สอบวิชาภาษาไทย (หลักภาษาไทย พื้นความรู้ ม.๑ – ม.๓)
จานวน ๒๐ คะแนน
๖.๒.๔ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น,ลุกนั่ง และวิ่ง ระยะทาง ๒ ก.ม.)
จานวน ๑๐ คะแนน
๖.๒.๕ สัมภาษณ์ (บุคลิกลักษณะ,ไหวพริบ,ท่วงทีวาจา) จานวน ๑๐ คะแนน
๗. ประกาศวันรับสมัคร ประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกาลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ ๒ ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๒๐ ๔๘๖๔
๘. กาหนดวันรับสมัครและสถานที่รับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดยยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกาลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตั้งแต่ เวลา ๐๘๓๐ ๑๑๓๐ และ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ พร้อมทั้งเสียค่าเอกสารการสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบชุดละ ๑๐๐ บาท
๙. กาหนดการสอบและสถานที่สอบ
๙.๑ กาหนดการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘๐๐ - ๐๘๓๐ รายงานตัวรับฟังคาชี้แจง ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง และ
วัดรอบอก (ชาย) ณ หน่วยตรวจโรค หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เวลา ๐๘๐๐ - ๑๐๓๐ คณะกรรมการออกข้อสอบ
เวลา ๐๙๓๐ - ๑๑๐๐ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ลุกนั่ง,ดันพื้น และวิ่งระยะทาง
๒ ก.ม.) ผู้เข้ารับการทดสอบ (ชาย/หญิง) เตรียมชุดกีฬาไปด้วย
เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ สอบภาควิชาการ
๙.๒ กาหนดการสอบคัดเลือกขั้นที่ ๒ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘๐๐ - ๐๘๓๐ ผู้สมัครสอบ (ตาแหน่ง เสมียนงบประมาณ และตาแหน่ง
เสมียน รายงานตัวและรับฟังคาชี้แจง ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน
เวลา ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐ สอบภาคปฏิบัติ
๙.๓ ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก (เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมีคะแนนรวมเกิน
๕๐ % ) ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองกาลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๙.๔ สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการ
สอบคัดเลือกมีคะแนนรวมเกิน ๕๐ %)
๙.๕ สถานที่สอบ
๙.๕.๑ สอบภาควิชาการ ตาแหน่ง เสมียนงบประมาณ และตาแหน่ง เสมียน สอบ
ณ ห้องมัทนะพาธา ณ อาคารสวนเจ้าเชตุชั้น ๒ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๙.๕.๒ สอบภาคปฏิบัติ ตาแหน่ง เสมียนงบประมาณ และตาแหน่ง เสมียน สอบ
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๙.๖ ระเบียบการสอบ ให้นาบัตรประจาตัวประชาชนแสดงต่อกรรมการควบคุมการสอบ
ในวันสอบทุกครั้ง และหากผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบช้ากว่า ๑๕ นาที จะถือว่าสละสิทธิ์
๑๐. ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย จะประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๐๐๐ ณ กองกาลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือทางเว็บไซต์ www.tdc.mi.th
๑๒. รายงานตัวและทาสัญญา วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ณ กองกาลังพล
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ประกาศ ณ วันที่
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กองกาลังพล
โทร.๐ ๒๒๒๑ ๔๘๖๔
พ.ท.
ร่าง
พ.ย.๖๑

