ข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ
1. ผู้เข้าสอบควรมาถึงสนามสอบ ภาคเช้า ก่อนเวลา 07.00 น. ภาคบ่าย ก่อนเวลา 12.00 น.
2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบโดยเคร่งครัด
3. บัตรประจำตัวสอบติดรูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1X1.5 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 ปี ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำดำ
(ห้ามใช้รูปถ่ายสาเนาหรือรูปถ่ายสาเนาจากบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ)
และลงลำยมือชื่อในบัตรประจำตัวสอบให้เรียบร้อย
4. ผู้เข้ำสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ ไปแสดงคู่บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรแสดงตน
ตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบไปในวันสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ
5. ให้ส่งมอบบัตรประจาตัวสอบแก่เจ้ำหน้ำที่คุมสอบพร้อมกับลงชื่อในใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ
6. จะเรียกเข้ำห้องสอบก่อนเวลำสอบไม่น้อยกว่ำ 30นำที และจะต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่ำจะหมดเวลำสอบ
7. ให้ใช้ดินสอดำที่มีควำมดำเท่ำกับ 2B หรือมำกกว่ำ ปำกกำ และยำงลบดินสอในกำรเข้ำสอบเท่ำนั้น
8. ห้ำมนำเครื่องมือสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด หรือวัสดุอุปกรณ์ต้องห้ำมที่กำหนดไว้ในระเบียบ
เกี่ยวกับกำรสอบ "หากตรวจสอบพบจะยุติการสอบ สาหรับผู้สอบรายนั้น"
9. การแต่งกายของผู้เข้าสอบ ต้องแต่งกายโดยสวมเสื้อยืด แขนสั้นหรือแขนยาว (เสื้อสีพื้น ไม่มีลวดลาย
ไม่มีปก ไม่มีกระดุมหรือซิป ไม่มีกระเป๋า หรือวัสดุตกแต่งทุกชนิด) สวมกางเกงวอร์มขายาว และให้สวม
รองเท้าแตะที่ไม่มีวัตถุตกแต่งทุกชนิด สาหรับสุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้ สวมเสื้อแขนยาว
และใส่ ผ้าคลุมศี รษะ (ฮิญาบ) สีขาว ไม่ มีลวดลาย โดยใช้เข็ มกลัด (ที่ไม่ใช่ เครื่ องประดั บ) ติ ดไว้ ด้ า นหลั ง
และสตรีมีครรภ์อนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้องได้
10. เจ้ำหน้ำที่ไม่รับฝำกและหำกเกิดกำรสูญหำยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
11. ให้ผู้เข้ำสอบทุกคนต้องปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติและมำตรกำรเพื่อกำรป้องกันเกี่ยวกับกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด (เอกสารแนบ)

เอกสารแนบ

ข้อปฏิบัตแิ ละมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรับการดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
กรมสรรพากรจะด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเข้ า รั บ ราชการ
ในตาแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โดยจะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (การสอบข้อเขียน) ในวันเสาร์
ที่ 3 เมษายน 2564 ณ สนามสอบศูน ย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิ ต มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. กรมสรรพากรตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว มิให้เกิดส่งผล
กระทบต่อสุ ขภาพของผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสอบทุกคน และแสดงความรับผิด ชอบต่อสั งคม
ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทาแบบประเมิน ความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม ที่ แนบมาพร้อมนี้
โดยให้สแกน QR code และตอบคาถามตามความเป็นจริง เพื่อการคัดกรองเบื้องต้น ส่งให้กรมสรรพากร
ก่อนวัน สอบข้อเขียน (ภายในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564) เพื่อนาข้อมูล มาใช้ประโยชน์ในการดาเนินการ
สอบแข่งขัน และจัดเตรียมสถานที่สอบสาหรับผู้เข้าสอบ

2. ขอให้ผู้เข้าสอบสวมใส่หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ไว้ตลอดเวลาที่อยู่บริเวณสนามสอบ
และในห้องสอบ
3. ทาความสะอาดมือ ให้ส ะอาดด้ว ยแอลกอฮอล์เจล ก่อ นเข้า ห้องสอบ (กรมสรรพากร
จะจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้สาหรับผู้เข้าสอบ บริเวณหน้าห้องสอบ หน้าห้องน้า และจุดบริการอื่น ๆ)
4. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนลงทะเบียนผู้เข้าสอบผ่านแอพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เมื่อมาถึงสนามสอบ
5. หากผู้เข้าสอบพบว่าตนเองป่วย หรือเริ่มป่วย หรือมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ
ควรพบแพทย์ เพื่ อเข้ารั บ การตรวจรัก ษาตามขั้นตอนก่ อนวัน สอบข้อเขียน และในวัน สอบข้อเขีย นให้ แจ้ ง
เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบด้วย
6. เข้ ารั บการคั ดกรอง ตรวจวั ดอุ ณหภู มิ ร่างกายของผู้ เข้ าสอบทุ กคน เพื่ อตรวจคั ดกรองร่ างกาย
กรณี พบว่าผู้เข้าสอบรายใดมีไข้สูง หรือมีภาวะกลุ่มเสี่ยง ให้ผู้เข้าสอบรายดังกล่าวแยกห้ องสอบ โดยกรมสรรพากร
ได้จัดห้องสอบพิเศษแยกสอบเฉพาะกลุ่มดังกล่าว
7. กรณี ผู้ ที่ เพิ่ งเดินทางกลั บจากต่ างประเทศ ให้ แจ้ งเจ้าหน้ าที่ ควบคุ มการสอบก่อนเข้ าห้ องสอบ
ทางกรมสรรพากรได้จัดเตรียมห้องสอบแยกห้องให้กับผู้เข้าสอบ
8. เพื่อป้องกัน...

-28. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมสรรพากร
ร่ วมกั บทางมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รั งสิ ต จั ดให้ มี การท าความสะอาดบริ เวณรอบสถานที่ สอบ ในห้ องสอบ
ด้วยการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรค ก่อนวันสอบแข่งขันฯ
9. เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด
10. ขอให้ผู้เข้าสอบข้อเขียนทุกคน ทาแบบสอบถามประเมินผลต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ภายหลังจากการเข้าสอบข้อเขียนของกรมสรรพากร โดยสามารถตอบแบบสอบถาม
ได้ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2564 เพื่อการติดตามผลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

กลุ่มงานสรรหา
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร
โทร. 0 2272 8515-6

ขั้นตอนการคัดกรองของผู้เข้าสอบแข่งขันฯ
ผู้เข้าสอบลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน่ “ไทยชนะ”

สวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) หรือ
หน้ากากผ้าบริเวณสนามสอบ และในห้องสอบ
ตลอดเวลา

เข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกาย

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

