ขอปฏิบัตใิ นการเขาหองสอบ
1. ผูเขาสอบควรมาถึงสนามสอบกอนเวลา 07.00 น.
2. ใหผูเขาสอบปฏิบัตติ ามระเบียบเกี่ยวกับการสอบโดยเครงครัด
3. ติดรูปถายหนาตรง ขนาด 1X1.5 นิ้ว ถายไวไมเกิน 1 ป ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา
(หามใชรูปถายสําเนาหรือรูปถายสําเนาจากบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ)
และลงลายมือชื่อในบัตรประจําตัวสอบใหเรียบรอย
4. ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวสอบไปแสดงคูบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตน
ตามที่กําหนดไวในระเบียบเกี่ยวกับการสอบไปในวันสอบ มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิเขาสอบ
5. ใหสงมอบบัตรประจําตัวสอบแกเจาหนาที่คุมสอบพรอมกับลงชื่อในใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ
6. จะเรียกเขาหองสอบกอนเวลาสอบไมนอยกวา 30นาที และจะตองนั่งอยูในหองสอบจนกวาจะหมดเวลาสอบ
7. ใหใชดินสอดําที่มีความดําเทากับ 2B หรือมากกวา ปากกา และยางลบดินสอในการเขาสอบเทานั้น
8. หามนําเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณตองหามที่กําหนดไวในระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ "หากตรวจสอบพบจะยุติการสอบ สําหรับผูสอบรายนั้น" และหากเกิดการสูญหาย
จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
9. การแต ง กายของผู เ ข า สอบ ต อ งแต ง กายโดยสวมเสื้ อ ยื ด แขนสั้ น หรื อ แขนยาว (เสื้ อ สี พื้ น
ไมมีลวดลาย ไมมีปก ไมมีกระดุมหรือซิป ไมมีกระเปา หรือวัสดุตกแตงทุกชนิด) สวมกางเกงวอรมขายาว
และใหส วมรองเทา แตะ สํา หรับสุภ าพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตใหสวมเสื้อแขนยาวและ
ใสผาคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาว ไมมีลวดลาย โดยใชเข็มกลัด (ที่ไมใชเครื่องประดับ) ติดไวดานหลัง
และสตรีมีครรภอนุญาตใหใสชุดคลุมทองได
10. เจาหนาที่ไมรับฝากและไมรับผิดชอบสิ่งของทุกชนิด
11. ใหผูเขาสอบทุกคนปฏิบัติตามขอปฏิบัติและมาตรการเพื่อการปองกันเกี่ยวกับการแพรระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 19 (COVID-19) (เอกสารแนบ)

เอกสารแนบ

ขอปฏิบัติและมาตรการเพื่อการปองกันเกี่ยวกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สําหรับการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตามที่ไดปรากฏขอเท็จจริงวา การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงเกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง มีผูไดรับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แลวเปนจํานวนมาก และโรคดังกลาวยังได
แพรระบาดอยางรวดเร็ว
กรมสรรพากรจะดํ า เนิ น การสอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง บุ ค คลเข า รั บ ราชการ
ในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยจะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนง (การสอบขอเขียน) ในวันเสารที่ 28 มีนาคม 2563 ณ สนามสอบศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ระหวางเวลา 09.00 – 17.30 น. กรมสรรพากรตระหนักถึงอันตราย
และความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึง มีม าตรการเพื่อ ป อ งกัน
การแพร ร ะบาดของเชื้ อ โรคดั ง กล า ว มิ ใ ห เ กิ ด ส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพของเจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านสอบ
ผูเขาสอบทุกคน และแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ขอใหผูเขาสอบปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด ดังนี้
1. ขอความรวมมือผูเข าสอบทําแบบประเมิน ความเสี่ย งตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้
โดยใหสแกน QR code และตอบคําถามตามความเปนจริง เพื่อการคัดกรองเบื้องตน สงใหกรมสรรพากร
กอนวันสอบขอเขียน (ภายในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563) เพื่อนําขอมูลมาใชประโยชนในการดําเนินการ
สอบแขงขัน และจัดเตรียมสถานที่สอบสําหรับผูเขาสอบ

และในหองสอบ

2. ขอใหผูเขาสอบสวมใสหนากากอนามัย (Surgical Mask) ไวตลอดเวลาที่อยูบริเวณสนามสอบ

3. ทํา ความสะอาดมือ ใหส ะอาดดว ยแอลกอฮอลเจล กอ นเขาหอ งสอบ (กรมสรรพากร
จะจัดเตรียมแอลกอฮอลเจลไวสําหรับผูเขาสอบ บริเวณหนาหองสอบ หนาหองน้ํา และจุดบริการอื่น ๆ)
4. หากผูเขาสอบพบวาตนเองปวย หรือเริ่มปวย หรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ
ควรติดตอเขารับการตรวจรักษาตามขั้นตอน กอนวันสอบขอเขียน และในวันสอบขอเขียนใหแจงเจาหนาที่
ควบคุมการสอบดวย
5. เขารับการคัดกรองเครื่องเทอรโมสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายของผูเขาสอบทุกคน
เพื่อตรวจคัดกรองรางกาย กรณีพบวาผูเขาสอบรายใดมีไขสูง หรือมีภาวะกลุมเสี่ยง ใหผูเขาสอบรายดังกลาว
แยกหองสอบ โดยกรมสรรพากรไดจัดหองสอบพิเศษแยกสอบเฉพาะกลุมดังกลาว
6. กรณีผูที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุมเสี่ยง ไดแก เกาหลีใต ไตหวัน จีน มาเกา ฮองกง
ญี่ปุน มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร อิตาลี อิหราน เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สหรัฐอเมริกา หรือเพิ่งเดินทางกลับ
จากตางประเทศ ใหแจงเจาหนาที่ควบคุมการสอบกอนเขาหองสอบ ทางกรมสรรพากรไดจัดเตรียมหองสอบ
แยกหองใหกับผูเขาสอบ
/7. เพื่อปองกัน...

-27. เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค กรมสรรพากรรวมกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต จัดใหมีการทําความสะอาดบริเวณรอบสถานที่สอบ ในหองสอบดวยการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรค
กอนวันสอบแขงขันฯ
8. เพื่อประโยชนของสวนรวม ขอใหผูเขาสอบปฏิบัติตามขอปฏิบัติและมาตรการเพื่อการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 โดยเครงครัด
9. ขอใหผูเขาสอบขอเขียนทุกคน ทําแบบสอบถามประเมินผลตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19 ) ภายหลังจากการเขาสอบขอเขียนของกรมสรรพากร สามารถตอบแบบสอบถามไดตั้งแต
วันที่ 12-28 เมษายน 2563 เพื่อการติดตามผลและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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