
พี่ ๆ ถามมา

                 น้องคิดตอบให้ครับ..

รวมคำ�ถ�มก�รยื่นชั่วโมง CPD ต�มม�ตรก�รช่วยเหลือ  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตและผู้ทำ�บัญชี

@tfac.family



A:A:  อนุโลมให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต ส�ม�รถนำ�ชั่วโมง
ก�รพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่องท�งวิช�ชีพที่ไม่เป็นท�งก�รในปี 2564
ม�ทดแทนชั่วโมงก�รพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่องท�งวิช�ชีพ
ที่เป็นท�งก�รได้  ต�มประก�ศสภ�วิช�ชีพบัญชี ที่ 13/2564
เรื่อง ม�ตรก�รช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต 
ในก�รเข้�รับก�รฝึกอบรมหรือเข้�ร่วมประชุมสัมมน�
ประจำ�ปี 2564

คำาถามที่ 1

Q:Q:  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโควิด 19 สภาวิชาชีพบัญช ี

มีมาตรการช่วยเหลือด้านชั่วโมง CPD

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในปี 2564 

อย่างไรบ้าง?
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คำาถามที่ 2

Q:Q:  การคำานวณชั่วโมงพัฒนาความรู ้

ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) 

ตามมาตรการช่วยเหลือ

ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มีหลักเกณฑ์อย่างไร?

@tfac.family

A:A:  สำ�หรับผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
ส�ม�รถนำ�ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นท�งก�ร จำ�นวน 1.5 ชั่วโมง
ม�ทดแทนชั่วโมง CPD ที่เป็นท�งก�รได้ 1 ชั่วโมง

ทั้งนี้  ท่�นส�ม�รถยื่นชั่วโมงพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่อง
ท�งวิช�ชีพ (CPD) แต่ละกิจกรรมต�มจริง 
โดยระบบจะคำ�นวณชั่วโมงชดเชยให้อัตโนมัติ 



A:A:   กำ�หนดกิจกรรมอื่น 9 กิจกรรมให้ผู้ทำ�บัญชีเข้�ร่วมแล้วส�ม�รถนำ�ชั่วโมง 
ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมม�นับเป็นชั่วโมง CPD ประจำ�ปี 2564 ได้ดังต่อไปนี้
1.	 การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้านต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ
2.	 การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง	ๆ
3.	 การอ่านวารสารวิชาการหรือบทความต่าง	ๆ
4.	 การเข้าร่วมประชุมหรืออภิปรายกลุ่ม
5.	 การศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมการดำาเนินงานของกิจการหรือหน่วยงานต่าง	ๆ 
						ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6.	 การเป็นวิทยากร	ผู้บรรยาย	ผู้ช่วยผู้บรรยายที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้น
7.	 การสัมภาษณ์หรือสอบถามเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพ
8.	 การเขียนวารสารวิชาการหรือบทความต่าง	ๆ	เผยแพร่แก่สาธารณชน

9.	 กิจกรรมอื่น	ๆ	เพื่อการเรียนรู้	และพัฒนาการประกอบวิชาชีพ

ต�มประก�ศสภ�วิช�ชีพบัญชี ที่ 24/2564 เรื่อง ม�ตรก�รช่วยเหลือผู้ทำ�บัญชี
ในก�รพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่องท�งวิช�ชีพบัญชีของผู้ทำ�บัญชี ประจำ�ปี 2564

คำาถามที่ 3

Q:Q:  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโควิด 19 สภาวิชาชีพบัญชีมีมาตรการ 

ช่วยเหลือด้านชั่วโมง CPD

ของ ผู้ทำาบัญชีผู้ทำาบัญช ีในปี 2564 อย่างไรบ้าง?
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A:A:  สำ�หรับผู้ทำ�บัญชี
ส�ม�รถนำ�ชั่วโมงก�รเข้�ร่วมกิจกรรมอื่น จำ�นวน 1.5 ชั่วโมง
ม�ทดแทนชั่วโมง CPD ผู้ทำ�บัญชีได้ 1 ชั่วโมง

ทั้งนี้  ท่�นส�ม�รถยื่นชั่วโมงพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่อง
ท�งวิช�ชีพ (CPD) แต่ละกิจกรรมต�มจริง 
โดยระบบจะคำ�นวณชั่วโมงชดเชยให้อัตโนมัติ 

คำาถามที่ 4

Q:Q:  การคำานวณชั่วโมงพัฒนาความรู ้

ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) 

ตามมาตรการช่วยเหลือของ ผู้ทำาบัญชีผู้ทำาบัญชี

มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
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A:A:  เนื่องจ�กต�มประก�ศสภ�วิช�ชีพบัญชี ที่ 24/2564
เรื่อง ม�ตรก�รช่วยเหลือผู้ทำ�บัญชีในก�รพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่อง
ท�งวิช�ชีพบัญชีของผู้ทำ�บัญชี ประจำ�ปี 2564 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 กันย�ยน 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2564
ดังนั้น ผู้ทำ�บัญชีจะต้องนำ�ชั่วโมงก�รเข้�ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ในช่วงเวล�ดังกล่�ว
ม�นับเป็นชั่วโมง CPD ห�กชั่วโมงก�รเข้�ร่วมกิจกรรมอื่นในช่วงเวล�ดังกล่�ว
ไม่ครบถ้วน สภ�วิช�ชีพบัญชีอนุโลมให้นำ�ชั่วโมงก�รเข้�ร่วมกิจกรรมอื่น
ต�มประก�ศดังกล่�วที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ประก�ศมีผลใช้บังคับได้
แต่ต้องเป็นก�รเข้�ร่วมกิจกรรมในปี 2564 เท่�นั้น
จึงส�ม�รถนำ�ม�นับเป็นชั่วโมง CPD ในปี 2564 ได้

คำาถาม

ที่ 5 Q:Q:  กรณีผู้ทำาบัญชีผู้ทำาบัญชเีข้าร่วมกิจกรรมอื่น

ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ทำาบัญชี

ในช่วงก่อนวันที่ 1 กันยายน 2564

สามารถนำาชั่วโมงดังกล่าวมานับเป็นชั่วโมง

พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

ประจำาปี 2564 ได้หรือไม่?
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A:A:   กิจกรรมอื่นต�มม�ตรก�รช่วยเหลือผู้ทำ�บัญชี
ทั้ง 9 กิจกรรมนั้น สภ�วิช�ชีพบัญชีถือว่�เป็นกิจกรรม 
เกี่ยวกับก�รบัญชีทั้งหมด ห�กผู้ทำ�บัญชีได้เข้�ร่วมกิจกรรมดังกล่�ว 
ครบถ้วนต�มที่กำ�หนด ก็ถือว่�เป็นไปต�มเงื่อนไข 
ที่กฎหม�ยกำ�หนดแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับม�ตรก�ร 
ช่วยเหลือผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตที่ถือว่�กิจกรรมดังกล่�ว 
เป็นเนื้อห�ด้�นก�รบัญชีหรือก�รสอบบัญชีทั้งหมดเช่นกัน

คำาถามที่ 6

Q:Q:  การเข้าร่วมกิจกรรมอื่น

ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ทำาบัญชีผู้ทำาบัญชี

มีหลักเกณฑ์ในการแบ่งแยกเนื้อหา

ด้านการบัญชีและเนื้อหาด้านอื่น ๆ อย่างไร?

@tfac.family



A:A:   ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตที่มีสถ�นะเป็นผู้ทำ�บัญชี
ส�ม�รถนำ�ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นท�งก�ร ม�ยื่นนับเป็น
ชั่วโมงพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่องท�งวิช�ชีพในกิจกรรมอื่น
ต�มม�ตรก�รช่วยเหลือของผู้ทำ�บัญชีได้ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
จะต้องนำ�ข้อมูลก�รเข้�ร่วมกิจกรรมก�รพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่อง
ท�งวิช�ชีพที่ไม่เป็นท�งก�รม�ยื่นในระบบ CPD Online 
ส่วนของผู้ทำ�บัญชียื่นได้ที่เมนูกิจกรรมอื่นต�มม�ตรก�รช่วยเหลือ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2564 เป็นต้นไป

คำาถามที่ 7 Q:Q:  ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีสถานะเป็นทั้ง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และ ผู้ทำาบัญชผู้ทำาบัญชีี

สามารถนำาชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

ทางวิชาชีพที่ ไม่เป็นทางการ

สำาหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ยื่น

ในระบบ CPD Online เรียบร้อยแล้ว

มายื่นในกิจกรรมอื่นตามมาตรการช่วยเหลือ

ของผู้ทำาบัญชีได้อีกหรือไม่?
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A:A:   ต�มม�ตรก�รช่วยเหลือผู้ทำ�บัญชี ประจำ�ปี 2564
ไม่ได้กำ�หนดให้ผู้ทำ�บัญชีจะต้องทำ�ก�รลงทะเบียน
หรือแสดงตัวตนในก�รเข้�อบรม เนื่องจ�กเป็นกิจกรรม
ก�รพัฒน�คว�มรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้ทำ�บัญชี
ส�ม�รถเก็บหลักฐ�นอื่นใดที่แสดงถึงก�รเข้�ร่วมรับฟัง
ข่�วส�รท�งด้�นวิช�ก�รหรือวิช�ชีพผ่�นสื่อต่�ง ๆ 
ไว้ได้

คำาถามที่ 8 Q:Q:  การเข้าร่วมอบรมสัมมนา

หรือการรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการ

หรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ 

ของ ผู้ทำาบัญชีผู้ทำาบัญชี

จำาเป็นต้องมีหลักฐานการลงทะเบียน

หรือหลักฐานการแสดงตัวตน

กับผู้จัดการอบรมหรือไม่?
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คำาถามท่ี 9

Q:Q:  ผู้ทำาบัญชีผู้ทำาบัญชสีามารถเลือกทำา

กิจกรรมเพียง 1 ประเภท

ของชั่วโมงชดเชยทั้งหมดได้หรือไม่?

@tfac.family

A:A:   ผู้ทำ�บัญชีส�ม�รถเลือกทำ�กิจกรรมเพียง 1 ประเภท

เพ่ือนับช่ัวโมง CPD ท้ังหมด 18 ช่ัวโมง (12 ช่ัวโมง x 1.5 ช่ัวโมง)

หรือของจำ�นวนช่ัวโมงชดเชยคงเหลือของท่�นได้ โดยหัวข้อเร่ือง

จะต้องไม่ซำ้�หรือเป็นบทคว�มเดียวกัน เช่น กิจกรรมประเภท

ก�รอ่�นว�รส�รวิช�ก�รหรือบทคว�มต่�ง ๆ ซ่ึงส�ม�รถ

นับช่ัวโมง CPD ได้ต�มจริงแต่ไม่เกิน 2 ช่ัวโมงต่อหน่ึงหัวข้อ

ดังน้ัน ห�กท่�นเลือกทำ�กิจกรรมดังกล่�วเพียงประเภทเดียว

เพ่ือนับช่ัวโมง CPD จำ�นวน 18 ช่ัวโมง ท่�นจะต้องอ่�นว�รส�ร

วิช�ก�รหรือบทคว�ม อย่�งน้อย 9 บทคว�ม  



A:A:   ผู้ทำ�บัญชีส�ม�รถ
เลือกทำ�กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ได้

ใน 9 กิจกรรม โดยไม่จำ�เป็น 
ต้องทำ�ครบทั้ง 9 กิจกรรม

Q:Q:  การเข้าร่วมกิจกรรมอื่น

ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ทำาบัญผู้ทำาบัญชีชี

จำาเป็นต้องเข้าร่วม 

ทั้ง 9 กิจกรรมหรือไม่?
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คำาถามที่ 10



A:A:  ต�มม�ตรก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ทำ�บัญชี

ประจำ�ปี 2564 ไม่ได้กำ�หนดให้ผู้ทำ�บัญชีจะต้องนำ�ส่ง

หลักฐ�นก�รเข้�ร่วมกิจกรรมอ่ืนต่อสภ�วิช�ชีพบัญชี

แต่ท้ังน้ี สภ�วิช�ชีพบัญชีขอคว�มร่วมมือให้ผู้ทำ�บัญชี

เก็บหลักฐ�นก�รเข้�ร่วมกิจกรรมอ่ืนเป็นเวล� 1 ปี

นับจ�กวันท่ีย่ืนช่ัวโมง CPD ต่อสภ�วิช�ชีพบัญชี

เพ่ือให้สอดคล้องต�มหลักเกณฑ์์ก�รพัฒน�คว�มรู้ต่อเน่ือง

ท�งวิช�ชีพท่ีไม่เป็นท�งก�รสำ�หรับผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

และเพ่ือก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงในภ�ยหลัง

คำาถามที่ 11

Q:Q:  หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น

ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ทำาบัญชีผู้ทำาบัญชี

จะต้องจัดส่งให้กับ

สภาวิชาชีพบัญชีหรือไม่?
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A:A:  ผู้ทำ�บัญชีส�ม�รถแจ้งก�รพัฒน�คว�มรู้
ต่อเนื่องท�งวิช�ชีพบัญชีในกิจกรรมอื่น 
ต�มม�ตรก�รช่วยเหลือ ได้ที่ระบบ CPD Online 
ขณะนี้ระบบอยู่ระหว่�งก�รปรับปรุง
โดยท่�นส�ม�รถยื่นกิจกรรมอื่น ๆ 
ได้ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุล�คม 2564 เป็นต้นไป 
สำ�หรับขั้นตอนก�รยื่นสภ�วิช�ชีพบัญชี
จะประช�สัมพันธ์ให้ท่�นทร�บอีกครั้ง

Q:Q:  ผู้ทำาบัญชีผู้ทำาบัญช ีสามารถแจ้ง

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

ในกิจกรรมอื่นตามมาตรการช่วยเหลือ

ได้ที่ช่องทางใด

@tfac.family

คำาถามที่ 12



รวมกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี

สามารถนับชั่วโมง CPD ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และ ผู้ทำาบัญชีผู้ทำาบัญชี

การเข้าร่วมอบรม

หรือสัมมนาความรู้

ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจหรือวิชาชีพ

การรับฟังข่าวสาร

ทางด้านวิชาการ

หรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ 

การอ่านวารสารวิชาการหรือบทความต่าง ๆ

@tfac.family

https://eservice.tfac.or.th 

/accounttraining/

https://www.facebook.com 

/TFAC.FAMILY/videos

https://www.tfac.or.th/Article/Detail/66647 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JFAC

TFAC

Newsletter

TFAC

Journal


