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Announcement

มาตรการเพื่อปอ้งกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)
สาํหรบัการจัดสอบ TOEIC นอกสถานที ่(On-Site) และ Open Testing

(มผีลต้ังเเต่วันที ่1 มิถนุายน 2565)

1.   CPA (Thailand) ได้กําหนดมาตรการคัดกรองผู้สอบ และผู้มาติดต่อศูนย์สอบฯ ดังน้ี
  1.1 งดการจองสอบให้กับบุคคลท่ีอยู่ในระหว่างการกักตัว (Self-quarantine) หรือผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โรคโควิด-19 ในทุกกรณี
          หากมีการสํารองท่ีน่ังสอบไว้แล้วก่อนท่ีจะทราบว่าผู้สอบอาจมีความเสี่ยง ขอให้ผู้สอบแจ้งยกเลิกหรอืเล่ือนสอบทันที 
  1.2 ผู้สอบจะต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อ โรคโควิด-19 ท่ีแสดงผลว่าไม่พบเชื้อ โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 วันก่อนวันสอบ 
         ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ดังน้ี
    - รูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือท่ีแสดงผลการตรวจหาเชื้อ โรคโควิด-19 ด้วยวิธกีาร Antigen Test Kit  (ATK) ด้วยตนเอง
      (รูปถ่ายแถบทดสอบท่ีแสดงผลการตรวจโดยเขยีนชื่อ-สกลุ (เป็นภาษาอังกฤษ) พรอ้มระบุ วันและเวลาตรวจ โดยถ่ายคู่กับ
      หลักฐานแสดงตน (บตัรประชาชนไทย / ใบขบัขีไ่ทย / พาสปอร์ต)
    - ผลการตรวจหาเชื้อ โรคโควิด-19 ด้วยวิธกีาร Antigen Test Kit  (ATK) ท่ีแสดงในแอปพลิเคชัน”หมอพร้อม”หรือแสดงใน
      รูปแบบเอกสาร
    - รายงานผลการตรวจหาเชื้อ โรคโควิด-19 ด้วยวิธ ีRT-PCR หรือ Rapid Antigen Test ท่ีออกโดยสถานพยาบาลภายใต้
      กระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัจริง หรอื สาํเนา (ต้นฉบบั / สาํเนาเอกสาร / PDF /รูปถ่ายเสมือนสแกน)
    - กรณท่ีีสอบในนามองค์กร สามารถใชใ้บรับรองการรายงานผลการตรวจหาเช้ือ โรคโควิด-19 (รายบุคคล) ท่ีรับรองโดย 
      พยาบาลวิชาชพีประจําองค์กร / ผู้ท่ีมีอํานาจลงนาม / ผู้ท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งน้ันๆ  เป็นไปตามตัวอยา่งแบบฟอรม์ท่ี CPA (Thailand)
      จัดทําขึ้น หรอื องค์กรสามารถจัดทําขึ้นเองโดยเน้ือหาใกล้เคียงกัน
           หมายเหต ุ: กรณท่ีีผู้สอบไมส่ามารถแสดงผลการตรวจได้ตามท่ีกําหนด  ศูนยส์อบฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่อนุญาตใหเ้ขา้สอบ
               และไมย่กเว้นค่าปรบัในทกุกรณี
   1.3  ผู้ท่ีมีประวัติการติดเช้ือ โรคโควิด-19 จะต้องมีการเว้นระยะการสอบอยา่งน้อย 7 วัน นับจากวันท่ีตรวจพบเชื้อเป็นวันแรก และจะต้อง
           แสดงผลตรวจหาเช้ือ โรคโควิด-19 ตามท่ีระบุในข้อ 1.2 

2.  อนุญาตให้เฉพาะผู้สอบเข้ามาติดต่อ ณ สถานท่ีจัดสอบตามเวลารอบสอบท่ีสาํรองท่ีน่ังไว้แล้วเท่าน้ัน 

3.  ผู้สอบจะต้องเตรยีมหน้ากากอนามัยทางการแพทยข์องตนเองมา (งดใสห่น้ากากผ้า) และสวมใสอ่ยา่งถกูวิธตีลอดเวลาท่ีอยูท่ี่สถานท่ีสอบ

4.  องค์กร และ/หรอื CPA (Thailand) มีมาตรการตรวจคัดกรองเบ้ืองต้นให้กับผู้สอบ และพนักงานของศูนยส์อบฯ ทกุคน ก่อนเขา้บรเิวณสถานท่ีสอบ 

  ได้แก่ การวัดอุณหภูมิร่างกาย (ต�ากว่า 37.5 องศาเซลเซียส) การตรวจสอบให้สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา และให้ทํา

  ความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

5.  พนักงาน CPA (Thailand) ทุกคนต้องสวมใสห่น้ากากอนามัยและถงุมือขณะปฏิบติังานใกล้ชิดผู้สอบหรือสมัผัสสมัภาระของผู้สอบ

6.  CPA (Thailand) ได้ดําเนินการตามนโยบาย “การเว้นระยะห่าง” (Physical Distancing) ในทุกกระบวนการจัดสอบ ได้แก่ การเหล่ือมเวลา

  รอบสอบ การรกัษาระยะหา่งระหว่างเขา้แถว การเชค็อิน การลงทะเบยีน การจัดระยะหา่งของท่ีน่ังสอบ ตลอดจนกระบวนการอ่ืน  ๆอยา่งเครง่ครัด

7.   CPA (Thailand) มีการประสานงานกับองค์กรท่ีจัดสอบให้ทําความสะอาดบรเิวณจุดสมัผัสรว่ม ด้วยน�ายาฆา่เช้ือก่อนและหลังการจัดสอบทกุครัง้ 

8.  CPA (Thailand) มีการทําความสะอาดอุปกรณก์ารสอบด้วยน�ายาฆา่เชื้อก่อนและหลังการสอบทกุครั้ง 

9.  กรณผู้ีสอบมีอาการ หรอื สงัเกตเห็นผู้สอบท่านอ่ืนมีอาการไมส่บาย มีไข ้หรอืมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจขณะท่ีอยูท่ี่สถานท่ีสอบ

  กรุณาแจ้งพนักงาน CPA (Thailand) ทราบทันที 

10. กรุณาให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการฯ และระเบียบของ CPA (Thailand) ทุกประการ ผู้ท่ีไม่ผ่านการตรวจคัดกรองหรือปฏิเสธ

  ท่ีจะทําตามมาตรการฯ และระเบียบใดๆก็ตาม จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบในวันน้ัน โดยผู้สอบจะต้องยกเลิกหรือเล่ือนการสอบเเละ

  อาจมีค่าปรบั อยา่งไรก็ตามจะไมมี่การคืนค่าสอบให้ในทกุกรณท่ีีมีการยกเลิกสอบหลังจากเร่ิมกระบวนการสอบเเล้ว
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Announcement

Measures for ON-SITE Testing & Open Testing
To Prevent the Spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

(Effective from May 1, 2022)

1.  CPA (Thailand) has implemented the following Screening Measures for Test takers:
  1.1 Test reservations will be suspended for individuals who are under self-quarantine or have any risk of COVID-19 infection. 
           If reservations were made before occurrence of any risk of infection, please cancel or postpone your test reservation
          immediately. 
  1.2 Test takers must present COVID-19 “NEGATIVE” Test Results before being able to register. Test results must be issued
          within 1 day before the test day.  Acceptable Test result formats are as follows:  
    - A photo of the Test Taker Thai National ID / Thai Driver’s License / Passport in combination with the ATK Test Palette with 
      the Test Taker Full Name (in English); and ATK Test Date and Time written on the ATK Test Palette. (can be shown on mobile phones)
    - Antigen Test Kit (ATK) Results in the “Mohpromt Application,” or, a hard-copy/ print-out document from the
      “Mohpromt” Application 
    - Original or Certified copy of  COVID-19 test result certificate by RT-PCR method or Rapid Antigen Test issued by a
      medical facility under the Ministry of Public Health.
    - For Organization-Affiliated Testing,  individual  COVID-19 Test result Certificates,  as approved by professional
      medical personnel or authorized persons will be accepted. However, the certificate must be in accordance with the
      CPA (Thailand) format,  or as issued by the test taker’s organization.
         ** Please note that if the required COVID-19 test results are not presented before registration, Test Takers will not be
              allowed to take the test on the given day and the penalty fee will be applied.
  1.3 Test takers with a history of COVID-19 infection cannot test until after 7 days from the first day of COVID-19 detection,
          and must present COVID-19 “NEGATIVE” Test Results as stated in no.1.2
2.    Only test takers will be allowed to enter the test area at the appointment time.
3.    Test Takers are required to bring medical face masks for personal use (not cloth masks) and must use them correctly at
    all times while at each test site. 
4.    Organization/CPA (Thailand) will provide Health Screening for all test takers before entering the test center area 
   including temperature checks (not reach 37.5 °C), medical mask-wearing policy at all times and cleaning hands with 
   hand sanitizer.
5.    CPA (Thailand) Staff will wear face masks and gloves when working closely with test takers or touching test taker belongings.
6.   CPA (Thailand) will implement and maintain a “Physical Distancing” policy throughout the test administration process 
   including time lapse for test sessions, spacing during line up, check-in, registration, seating and all other processes.
7.   CPA (Thailand) will coordinate with each test site to ensure cleaning and sanitizing of all common touch points prior to 
   each test session. 
8.    CPA (Thailand) will clean all test materials with sterilizing solutions before and after each test session. 
9.    On the test day at the test site, if test takers feel unwell or observe that other test takers have a fever or have respiratory 
   symptoms please notify test center staff immediately.
10.  Cooperation with all CPA (Thailand) Measures and Policies is requested. Individuals who do not pass Health Screening,
   or refuse to follow any of CPA (Thailand) Measures and Policies, will not be allowed to take the test on that day.
   Test Takers will be required to cancel or postpone the reservation and penalty fee may be applied.  However,
   the test fee will not be refunded for any test taker after the test has been started.


