ข้อปฏิบตั ใิ นการเข้าห้องสอบ
1. ผู้เข้าสอบควรมาถึงสนามสอบ รอบเช้า ก่อนเวลา 06.30 น. และรอบบ่าย ก่อนเวลา 12.30 น.
และเมื่อมาถึงสนามสอบให้สแกน QR Code “ไทยชนะ” และทําการคัดกรองวัดอุณหภูมิตามจุดที่กําหนด
2. ให้ผเู้ ข้าสอบปฏิบตั ติ ามระเบียบเกี่ยวกับการสอบโดยเคร่งครัด
3. บัตรประจําตัวสอบติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1X1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา
(ห้ามใช้รปู ถ่ายสําเนาหรือรูปถ่ายสําเนาจากบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอืน่ ๆ)
และลงลายมือชื่อในบัตรประจําตัวสอบให้เรียบร้อย
4. ผู้เข้าสอบต้องนําบัตรประจําตัวสอบไปแสดงคู่บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตน
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบเกี่ยวกับการสอบไปในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสทิ ธิเข้าสอบ
5. ให้ส่งมอบบัตรประจําตัวสอบแก่เจ้าหน้าที่คมุ สอบพร้อมกับลงชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
6. จะเรียกเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที และจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
7. ให้ใช้ดินสอดําที่มีความดําเท่ากับ 2B หรือมากกว่า ปากกา และยางลบดินสอในการเข้าสอบเท่านั้น
8. ห้ามนําเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์ต้องห้ามที่กําหนดไว้ในระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ "หากตรวจสอบพบจะยุติการสอบ สําหรับผู้สอบรายนั้น" และหากเกิดการสูญหาย
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
9. การแต่งกายของผู้เข้าสอบ ต้องแต่งกายโดยสวมเสื้อยืดแขนสั้นหรือแขนยาว (เสื้อสีพื้นไม่มีลวดลายใดๆ
ไม่มีป ก ไม่มีกระดุมหรือซิป ไม่มีกระเป๋า หรือวัสดุตกแต่ งทุกชนิ ด) สวมกางเกงวอร์มผ้ ายืดขายาว
(ห้ามผ้าร่ม) และให้สวมรองเท้าแตะฟองน้ํา หรือรองเท้าแตะที่ไม่มีวัสดุตกแต่งใดๆ สําหรับสุภาพสตรี
ที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อแขนยาว และใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาว ไม่มีลวดลายใดๆ
โดยใช้เข็มกลัด (ที่ไม่ใช่เครื่องประดับ) ติดไว้ด้านหลัง และสตรีมีครรภ์อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้องได้
10. เจ้าหน้าที่ไม่รับฝากและไม่รบั ผิดชอบสิ่งของทุกชนิด
11. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เอกสารแนบ)

เอกสารแนบ
ข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สําหรับผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (การสอบข้อเขียน)
กรมสรรพากรจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
(การสอบข้อเขียน) จํานวน 6 ตําแหน่ง ประกอบด้วย ตําแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักวิชาการ
เงินและบัญชีปฏิบัติการ ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ สนามสอบศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างเวลา 09.00 – 17.30 น. และจากการที่เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสรรพากรมีความห่วงใยและตระหนักถึงอันตราย
และความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีมาตรการเพื่อ ป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติด เชื้อดังกล่าว เพื่อ มิให้ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่าน
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ก่ อ นวั น สอบข้ อ เขี ย น ขอความร่ ว มมื อ ผู้ เ ข้ า สอบทํ า แบบประเมิ น ความเสี่ ย ง
ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้สแกน QR code และตอบคําถามตามความเป็นจริง เพื่อการคัดกรอง
เบื้องต้น ส่งให้กรมสรรพากรก่อนวันสอบข้อเขียน (ภายในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563) เพื่อนําข้อมูล
มาใช้ประโยชน์ในการดําเนินการจัดสอบแข่งขัน และจัดเตรียมสถานที่สอบสําหรับผู้เข้าสอบ

2. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) หรือหน้ากากผ้า ชนิดที่ไม่มี
อุปกรณ์ตกแต่งใด ๆ ไว้ตลอดเวลาที่อยู่บริเวณสนามสอบและในห้องสอบ
3. หากผู้เข้าสอบพบว่าตนเองป่วย หรือเริ่มป่วย หรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ
ควรเข้ารับการตรวจรักษาตามขั้นตอนก่อนวันสอบข้อเขียน และในวันสอบข้อเขียนให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบด้วย
4. เพื่ อ ป้ องกั น การแพร่ ระบาดของเชื้ อ โรค กรมสรรพากรร่ วมกั บ ทางมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดให้มีการทําความสะอาดบริเวณรอบสถานที่สอบ และในห้องสอบด้วยการฉีดพ่น
น้ํายาฆ่าเชื้อโรค ก่อนวันสอบข้อเขียน

-25. เพื่ อ ประโยชน์ ข องส่ ว นรวม ขอให้ ผู้ เข้ า สอบปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ปฏิ บั ติ แ ละมาตรการ
เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด
6. เพื่อการติดตามผลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ขอให้ผู้เข้าสอบข้อเขียนทุกคน ทําแบบสอบถามประเมินผลต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19 ) ภายหลังจากการเข้าสอบข้อเขียนของกรมสรรพากร โดยขอให้ตอบแบบสอบถามตั้งแต่วันที่
15 – 20 สิงหาคม 2563

กลุ่มงานสรรหา
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร
โทร. 0 2272 8515-6
กรกฎาคม 2563

ขั้นตอนการคัดกรองของผู้เข้าสอบแข่งขันฯ
ลงทะเบียน “ไทยชนะ”

สวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) หรือ หน้ากากผ้า
บริเวณสนามสอบ และในห้องสอบ ตลอดเวลา

ตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกาย
(เทอร์โมสแกน)
หากมีอุณหภูมิ
สูงกว่า 37.5

หากมีอุณหภูมปิ กติ
ไม่เกิน 37.5

ให้พักรอและตรวจ
วัดอุณหภูมิซา้

ผู้ที่ผ่านจุดตรวจอุณหภูมิ
ร่างกายแล้ว จะได้รบั การ
ติดสติกเกอร์

ถ้ายังอุณหภูมสิ ูง
เกิน 37.5
อุณหภูมิปกติ
ไม่เกิน 37.5

เข้าแถวเพือ่ รอเข้าห้องสอบ

ให้เขียนใบรายงาน
เพื่อแยกห้องสอบ

