- สำเนำคู่ฉบับ สำเนำคู่ฉบับ - สำเนำคู่ฉบับ ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
เป็น พนักงานราชการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจาปีงบประมาณ 2565
.
.
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน
(ชาย/หญิ ง) เพื่ อสอบคัด เลื อกบรรจุ เข้ารับราชการเป็ น พนั กงานราชการ หน่ว ยบัญ ชาการรักษาดิน แดน
ประจาปีงบประมาณ 2565 จานวน 13 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
จานวน 5 อัตรา
1.2 ตาแหน่ง พนักงานบริการ
จานวน 3 อัตรา
1.3 ตาแหน่ง พนักงานสูทกรรม
จานวน 2 อัตรา
1.4 ตาแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
จานวน 3 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
2.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.4 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ, พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ และ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
2.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทา
การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.7 มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2564
2.8 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
หรือ เป็นบุคคลล้มละลาย
2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออกจากราชการ รัฐวิส าหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ
2.10 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา โดยคาพิพากษาของศาล เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรืออยู่ในระหว่างดาเนินคดีของศาล หรือเป็น
ผู้พ้นโทษมาแล้ วเกิน 5 ปี และ ไม่เป็นผู้ ติดยาเสพติดให้โทษหรือไม่เคยต้องโทษในคดียาเสพติดทุกประเภท
รวมถึงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
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-22.11 ผู้ ที่ มี ป ระวั ติ ค ดี อ าญา และไม่ ก รอกลงในใบสมั ค รเข้ ารั บ ราชการ และไม่ แ จ้ ง
ข้ อ เท็ จ จริ ง ตามความเป็ น จริ ง เมื่ อ ตรวจสอบพบในภายหลั ง จะถื อ ว่ า ผู้ ส มั ค รแจ้ ง ข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ
ต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบก ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับ
บรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือ ระงับการบรรจุในภายหลังได้
2.12 ไม่เป็ นบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2544 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร
กองประจาการในปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับการผ่อนผัน
การตรวจเลือกทุกกรณี
2.13 ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจาการแล้ว ผลการตรวจเลือก
จะต้ องระบุ ว่าเป็ น คนจ าพวกที่ 1 เท่ านั้ น (งดรับสมั ครผู้ ที่มี ผ ลการตรวจเลื อกระบุว่า “ไม่ ได้ ขนาด” และ
เป็นคนจาพวกที่ 2, 3 และ 4) ส่วนผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่า 160 เซนติเมตร
น้าหนักอย่างต่า 48 กิโลกรัม และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตรขึ้นไป โดยมีดัชนีมวลกาย (BMI) 16 - 30
กิโลกรัม/ตารางเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนวัดได้
2.14 ผู้สมัครที่เป็นผู้หญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
และมีน้าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม โดยมีดัชนีมวลกาย (BMI) 16 - 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร ตามขนาด
ที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกาย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วัดได้
2.15 ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนด หากสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการได้
จะเรียกร้องใช้สิทธิเกินกว่าคุณวุฒิที่กาหนดไว้มิได้
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.๑ ตาแหน่ง พนักงานธุรการ และ พนักงานบริการ
3.1.๑ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.1.2 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้เกี่ยวกับ
งานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3.2 ตาแหน่ง พนักงานสูทกรรม
3.2.๑ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.2.2 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้ทางด้าน
การบริการอาหารและเครื่องดืม่ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3.3 ตาแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
3.3.๑ สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับ ลักษณะงานที่ป ฏิบั ติ (มีวิชาบั ญชีไม่ต่ากว่า 9 หน่วยกิ ต ) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทาง
ราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
3.3.2 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้
เกี่ยวกับด้านการบัญชี การเงิน ธุรกิจทั่วไป เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และใช้โปรแกรม
Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
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-34. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องนาหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร (นาฉบับจริง
มาแสดงด้วย และถ่ายสาเนาเอกสาร จานวน 1 ชุด) ดังนี้
4.1 ใบประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ หรือ ระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชา
4.2 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
4.3 ทะเบียนบ้าน มีชื่อผู้สมัคร บิดาและมารดา แสดงวัน เดือน ปีเกิด ที่ชัดเจนระบุ
สัญชาติของผู้สมัครและของบิดามารดาผู้ให้กาเนิด
4.4 ใบสาคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจาการ หรือ
สถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง (มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันรับสมัครวันแรก)
4.5 รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล, ใบมรณบัตร บิดา, มารดา
(ถ้าบิดา และ/หรือมารดา ถึงแก่กรรม)
4.7 หนังสือสาคัญทางทหาร (เฉพาะเพศชาย)
4.7.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ใช้ สด.3 หรือ สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติ
จากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย
4.7.2 ทหารกองหนุนที่สาเร็จการศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 ใช้ สด.8
และหนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะ จาก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
4.7.3 บุคคลพลเรือนชายที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร
กองประจาการแล้ว ใช้ สด.43 (ต้องระบุเป็นคนจาพวกที่ 1 เท่านั้น) ส่วนผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการใช้ สด.9
4.8 รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนเท่านั้น
5. กาหนดให้คะแนนเพิ่มแก่ผู้เป็นบุตรข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
สังกัดกองทัพบก ดังนี้
5.1 เป็นบุตรข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก
ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศและได้รับการปูนบาเหน็จพิเศษ เพิ่มให้ 10 ใน 100 คะแนน
5.2 เป็นบุตรข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก
ซึ่งประสบอันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ฯ เพิ่มให้ 10 ใน 100 คะแนน
5.3 เป็นบุตรข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก
ที่ยังรับราชการหรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลดเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่)
เพิ่มให้ 2 ใน 100 คะแนน
5.4 เป็นนักศึกษาวิชาทหาร เพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุดที่สาเร็จการศึกษาวิชาทหาร ดังนี้
5.4.1 ผู้สาเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เพิ่มให้ร้อยละ 3
5.4.2 ผู้สาเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 เพิ่มให้ร้อยละ 6
5.4.3 ผู้สาเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 เพิ่มให้ร้อยละ 10
5.5 ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจาการมาแล้ว เพิ่มให้ 10 ใน 100 คะแนน
5.6 ผู้ มีคุณ สมบั ติเข้าหลักเกณฑ์ ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลั กเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อ
จะเพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้นคะแนนเพิ่ม ตามข้อ 5.3
และ ข้อ 5.4 สามารถนามารวมกันได้
5.7 คิดคะแนนเพิ่มพิเศษเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น
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-46. วิชาที่ทาการสอบคัดเลือก
6.1 สอบรอบแรก (ภาควิชาการ)
60 คะแนน
6.1.1 วิชาเฉพาะตามตาแหน่ง 40 คะแนน
6.1.1.1 ตาแหน่ง พนักงานธุรการ และ พนักงานบริการ : ความรู้ด้านงานสารบรรณ
(ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2563 และ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2564)
6.1.1.2 ตาแหน่ง พนักงานสูทกรรม : ความรู้ทางด้านการบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม
6.1.1.3 ตาแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี : วิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชี
การเงิน ธุรกิจทั่วไป และเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
6.1.2 วิชาภาษาไทย (หลักภาษาไทย ความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3))
20 คะแนน
6.2 สอบรอบที่ ๒ (ภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์) 40 คะแนน
6.2.1 การใช้คอมพิวเตอร์ (พิมพ์จับความเร็วภาษาไทย)
20 คะแนน
6.2.2 สัมภาษณ์ และทดสอบทัศนคติ (บุคลิกภาพ, ไหวพริบ, ท่วงทีวาจา, ความรู้
ศาสตร์พ ระราชา, ความรู้ป ระวัติศาสตร์ช าติไทย, ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก และ บทบาทหน้าที่ พลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญไทย)
20 คะแนน
7. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564
ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 11.30 นาฬิ กา และ เวลา 13.00 - 15.00 นาฬิ กา ณ กองกาลั งพล
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมทั้งเสียค่าเอกสารการสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบชุดละ 100 บาท
8. กาหนดวันสอบคัดเลือก
8.1 สอบรอบแรก วันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยคัดเลือกผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด
จานวน 3 เท่าของจานวนอัตราที่รับสมัครในแต่ละตาแหน่ง (พนักงานธุรการ 15 คน พนักงานบริการ 9 คน
พนักงานสูทกรรม 6 คน และ พนักงานการเงินและบัญชี 9 คน รวมเป็น 39 คน)
เวลา 08.00 - 10.30 นาฬิกา คณะกรรมการออกข้อสอบ ณ ห้องสาวิตตรี อาคาร
สวนเจ้าเชตุ
เวลา ๑๐.00 - ๑๑.00 นาฬิกา รายงานตัวรับฟังคาชี้แจง ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง และ
วัดรอบอก (ชาย) ณ ห้องศรีอยุธยา อาคารสวนเจ้าเชตุ
เวลา 13.๓๐ - 15.30 นาฬิกา สอบภาควิชาการ ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ
8.2 ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา
ทางเว็บไซต์ www.tdc.mi.th ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
8.3 สอบรอบที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2564
เวลา 07.๓๐ - 08.๐๐ นาฬิกา ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก รายงานตัวและรับฟังคาชี้แจง
ณ ห้องสอนอบรมนักศึกษาวิชาทหาร อาคารวชิราวุธานุสรณ์ 2 กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
หากไม่มารายงานตัวตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ
เวลา 08.30 - 09.30 นาฬิ กา สอบภาคปฏิ บั ติ ณ ศู นย์ ฝึ กอบรมคอมพิ ว เตอร์
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เวลา 10.00 - 17.00 นาฬิกา สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องสาวิตตรี อาคารสวนเจ้าเชตุ
5/8.4 ประกาศผล ...

-58.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 1๓.00 นาฬิกา
ทางเว็บไซต์ www.tdc.mi.th ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
9. รายงานตัวและทาสัญญา วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ กองกาลังพล
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
10. การปฏิบัติในการสอบคัดเลือก
10.1 ให้ ผู้ ส มัค รสอบน าบั ต รประจ าตั ว ประชาชน และบั ตรประจาตั วสอบแสดงต่ อ
คณะกรรมการควบคุ มการสอบในวัน สอบทุ กครั้ง และหากผู้ ส มั ครสอบเข้ าห้ องช้ากว่า 15 นาที จะถื อว่ า
สละสิทธิ์ในการสอบ
10.2 ผู้สมัครสอบต้องดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจนเป็นเหตุให้ต้องถูกกักตั ว
หรื อ เป็ น ผู้ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ เจ็ บ ป่ ว ยในทุ ก กรณี จะไม่ ส ามารถใช้ เป็ น ข้ อ อ้ า งเพื่ อ ขอสอบ
ในภายหลังได้ ทั้งนี้ หากตรวจพบผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาต
ให้เข้าสอบและปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องทุกกรณี
10.3 ผู้สมัครสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องและตลอดเวลาในการสอบคัดเลือก
10.4 ผู้สมัครสอบต้องผ่านจุดคัดกรอง และดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะ
เพื่อลงทะเบียนเข้าสอบทุกคน
10.5 ผู้สมัครสอบต้องกรอกแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยสแกนจาก QR CORE ที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.tdc.mi.th ก่อนวันสอบ 1 วัน
และนามายื่นที่จุดคัดกรอง หากผู้เข้าสอบไม่กรอกแบบประเมินฯ ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบเด็ดขาด
11. ข้อแนะนาเพิ่มเติม
กรณีมีบุคคลแอบอ้างที่จะให้การช่วยเหลือในการสอบ โปรดอย่าได้หลงเชื่อคาแอบอ้างใด ๆ
สาหรับผู้สมัครที่ไม่แจ้งความเป็นจริง ต่อหน่วยรับสมัคร เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูล
อัน เป็ น เท็ จ อาจก่อ ให้ เกิ ดความเสี ย หายต่อ ทางราชการในภายหลั ง ดั งนั้ น หน่ว ยบั ญ ชาการรัก ษาดิน แดน
จึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลังได้ หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามได้โดยตรงที่ กองกาลังพล
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 0 2221 4864 (ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศ ณ วันที่

๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64

(ลงชื่อ) พลโท วสุ เจียมสุขชัย อินทุโศภน
(วสุ เจียมสุข)
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กองกาลังพล
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๔๘๖๔
แบบประเมินความเสี่ยง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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