
เอกสารประกอบความเข้าใจ

มาตรการช่วยเหลือด้านการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที ่ไม่สามารถไม่สามารถดำาเนินการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการได้ 

สำ�หรับชั่วโมง CPD ที่เป็นท�งก�รในปี 2564

ไม่ส�ม�รถนำ�ไปใช้หรือโอนย้�ยไปนับเป็นชั่วโมง CPD ในปี 2565 ได้อีก

ผู้สอบบัญชีต้องยื่นชั่วโมง CPD ผ่านระบบของสภาวิชาชีพบัญชีให้เสร็จสิ้น 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น

(คลิกระบบการแจ้งชั่วโมง CPD https://eservice.tfac.or.th/cpd_online/login.php)

ลำำาดัับ กิิจกิรรม กิารนัับชัั่�วโมง CPD ตััวอย่่างกิิจกิรรม

1
การเข้้าร่วมอบรมหรือสัมมนา

ความรู้ในด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง
กับธุุรกิจหรือวิชาชีพ

นับได้ตามจำานวนช่ัวโมง 
การเข้้าอบรมหรือสัมมนาจริง

ช่องทางออนไลน์โดย

2
การรับฟัังข่้าวสารทางด้าน 

วิชาการหรือวิชาชีพ 
ผ่านส่ือต่าง ๆ

นับได้ตามจริง 
แต่ไม่เกิน 2 ช่ัวโมงต่อครั�ง https://www.facebook.com 

/TFAC.FAMILY/videos

3
การอ่านวารสารวิชาการ 

หรือบทความต่าง ๆ
นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 
2 ช่ัวโมงต่อหน่่งหัวข้้อ

https://www.tfac.or.th/Article/Detail/66647

4
กิจกรรมอ่ืนเพ่ิมเติมตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 74/2559 เร่ือง หลักเกณฑ์์การพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง 
ทางวิชาชีพท่ีไม่เป็นทางการ  (คลิำกิ https://www.tfac.or.th/upload/9414/O6DLe9qX8H.pdf)

ตััวอย่่าง กิิจกิรรมชั่ั�วโมง CPD ที�ไม่เป็นัทางกิาร

อนุโลม   ให้ผู้สอบบัญชีส�ม�รถนำ�ชั่วโมง CPD ที่ ไม่เป็นท�งก�ร 1.5 เท่�

  ม�ทดแทนชั่วโมง CPD ที่เป็นท�งก�รได้จำ�นวน 1 ชั่วโมง  

1. ม�ตรก�รสำ�หรับผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

    ประจำ�ปี 2564 

เหมือน

เดิม
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2. ม�ตรก�รสำ�หรับผู้ทำ�บัญชี

    ประจำ�ปี 2564 
ใหม่

2.1 กำาหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ทำาบัญชีในการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชีประจำาปี 2564 

     โดัย่ให้ผู้ทำาบัญชั่ีเข้าร่วมกิิจกิรรมอื�นั ๆ โดัย่ให้ผู้ทำาบัญชั่ีเข้าร่วมกิิจกิรรมอื�นั ๆ ดังต่อไปนี�

ประเภท

กิจกรรม
หัวข้อกิจกรรม

หลักเกณฑ์การนับ 

ให้เป็นช่ัวโมง CPD 

ของผู้ทำาบัญชี

ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างการคำานวณชั่วโมง

ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ทำาบัญชี

1 กิารเข้าร่วมอบรม 

หรือสัมมนัาความรู ้

ในัดั้านัตั่าง ๆ ที�เกิี�ย่ว

เนืั�องกัิบธุรกิิจหรือวิชั่าชีั่พ

นับได้ตามชั่วโมง 

การเข้าอบรม 

หรือสัมมนาจริง

การเข้้าอบรมหรือประชุมสัมมนา 

ในรูปแบบ Classroom หรือรูปแบบออนไลน์

(ไม่จำาเป็นต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็น

ชอบจากสภาวิชาชีพบัญชี)

ชั่ั�วโมงกิารอบรมจริง  =  6 ชั่ั�วโมง

สามารถทดัแทนัชั่ั�วโมง CPD  =  4 ชั่ั�วโมง

2 กิารรับฟังข่าวสาร 

ทางดั้านัวิชั่ากิาร 

หรือวิชั่าชั่ีพผ่านัสื�อ

ตั่าง ๆ

นับได้ตามจริง 

แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 

ต่อครั้ง

รับชมสื่อ Facebook Live  

ข้องสภาวิชาชีพบัญชีการเสวนา 

“ฝ่ากระแสDisruption ความท้าทาย 

ข้องนักบัญชีในยุคดิจิทัล”

ชั่ั�วโมงกิารรับฟังข่าวสารจริง = 1.5 ชั่ั�วโมง

สามารถทดัแทนัชั่ั�วโมง CPD = 1 ชั่ั�วโมง

รับชมสื่อ YouTube ข้องกรมพัฒนา 

ธุุรกิจการค้า : เรื่อง บัญชี กฎหมายและภาษี

ที่เกี่ยวข้้องกับธุุรกิจร้านโชวห่วย

ชั่ั�วโมงกิารรับฟังข่าวสารจริง = 3 ชั่ั�วโมง

สามารถทดัแทนัชั่ั�วโมง CPD = 1 ชั่ั�วโมง 30 นัาที

(นัับไดั้ตัามจริงแตั่ไม่เกิินั 2 ชั่ั�วโมง)

3

กิารอา่นัวารสารวิชั่ากิาร

หรือบทความตั่างๆ

นับได้ตามจริง 

แต่ไม่เกิน 

2 ชั่วโมง 

ต่อหนึ่งหัวข้อ

อ่านวารสารสภาวิชาชีพบัญชี ปีที่ 3  

(มกราคม-เมษายน 2564) บทความวิจัย  

เรื่อง “การวัดค่าผลตอบแทนทางสังคม : 

กรณีศ่กษาโครงการเพื่อสังคมข้องบริษัท 

แห่งหน่่งในประเทศไทย

ชั่ั�วโมงกิารอ่านัจริง = 2 ชั่ั�วโมง

สามารถทดัแทนัชั่ั�วโมง CPD = 1 ชั่ั�วโมง 30 นัาที

อ่านวารสารต้นสายปลายทางธุุรกิจ 

ฉบับที่ 64 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2564)

ชั่ั�วโมงกิารอ่านัจริง = 2 ชั่ั�วโมง

สามารถทดัแทนัชั่ั�วโมง CPD = 1 ชั่ั�วโมง 30 นัาท

4 กิารเข้าร่วมประชัุ่ม 

หรืออภิปราย่กิลำุ่ม
นับได้ตามจริง

เข้้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัังความเห็น 

เกี่ยวกับร่างมาตรฐานการสอบบัญชี  

ฉบับปรับปรุงใหม่ จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ชั่ั�วโมงกิารเข้าร่วมประชัุ่มจริง = 3 ชั่ั�วโมง

สามารถทดัแทนัชั่ั�วโมง CPD = 2 ชั่ั�วโมง

5

กิารศึกิษาดูังานัหรือ 

เยี่�ย่มชั่มกิารดัำาเนิันังานั

ของกิิจกิารหรือหน่ัวย่

งานัต่ัาง ๆ ท้ังในัประเทศ

แลำะต่ัางประเทศ

นับได้ 3 ชั่วโมง 

ต่อครั้ง

ศ่กษาดูงานการจัดการคลังสินค้า 

และกระจายสินค้า ณ บริษัทแห่งหน่่ง
ชั่ั�วโมงกิารดัูงานั = 3 ชั่ั�วโมง

สามารถทดัแทนัชั่ั�วโมง CPD = 2 ชั่ั�วโมง

6

กิารเป็นัวิทย่ากิร 

ผู้บรรย่าย่

ผู้ชั่่วย่ผู้บรรย่าย่

ที�มีความรู้แลำะ

ประสบกิารณ์ในัเรื�องนัั้นั

นับได้เป็นสองช่วงเวลา ดังน้ี

• ช่วงเวลาการเตรียมสื่อ

การสอนหรือการบรรยาย

นับได้สองเท่าของชั่วโมง

การบรรยายจริง

• ช่วงเวลาการบรรยาย

นับได้ตามชั่วโมง 

การบรรยายจริง

วิทยากรบรรยายหลักสูตร 

แนวทางปฏิบัติภายในสำานักงานสอบบัญชี

ข้นาดเล็ก

ชั่ั�วโมงกิารบรรย่าย่จริง = 6 ชั่ั�วโมง

• ชั่่วงเตัรีย่มสื�อนัับไดั้ 2 เท่าของชั่ั�วโมง 

    กิารบรรย่าย่จริง = 12 ชั่ั�วโมง

• ชั่่วงบรรย่าย่จริงนัับไดั้ = 6 ชั่ั�วโมง

รวมเป็นัชั่ั�วโมงวิทย่ากิร  = 18 ชั่ั�วโมง

สามารถทดัแทนัชั่ั�วโมง CPD = 12 ชั่ั�วโมง

ชั่ั�วโมงกิารเข้าร่วมกิิจกิรรมอื�นั ๆ  
จำานัวนั 1.5 เท่า สามารถทดัแทนั 

ชั่ั�วโมง CPD ผู้ทำาบัญชั่ีไดั้ 1 ชั่ั�วโมง
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ประเภท

กิจกรรม
หัวข้อกิจกรรม

หลักเกณฑ์การนับ 

ให้เป็นช่ัวโมง CPD 

ของผู้ทำาบัญชี

ตัวอย่างกิจกรรม

ตัวอย่างการคำานวณชั่วโมง

ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ทำาบัญชี

7 กิารสัมภาษณ์หรือ

สอบถามเพื�อประโย่ชั่น์ั

ทางวิชั่ากิารแลำะวิชั่าชีั่พ

นับได้ตามจริง 

แต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ต่อครั้ง

เป็นผู้ดำาเนินการโครงการเสวนาด้าน 

การตรวจสอบภายใน หัวข้้อ “ความท้ายทาย 

ข้องผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน”  

จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

ชั่ั�วโมงกิารสัมภาษณ์จริง = 2 ชั่ั�วโมง

สามารถทดัแทนัชั่ั�วโมง CPD = 1 ชั่ั�วโมง 30 นัาที

8

กิารเขีย่นัวารสาร

วิชั่ากิารหรือบทความ

ตั่างๆ เผย่แพร ่

แกิ่สาธารณชั่นั

นับได้ตามจริง 

แต่ไม่เกิน  

3 ชั่วโมงต่อเรื่อง

เข้ียนบทความวิชาการ เรื่อง “การบัญช ี

นิติวิทยา” เผยแพร่ในวารสารสภาวิชาชีพ

บัญชี ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 (มกราคม-เมษายน 

2564)

ชั่ั�วโมงกิารเขีย่นัจริง = 3 ชั่ั�วโมง

สามารถทดัแทนัชั่ั�วโมง CPD = 2 ชั่ั�วโมง

9 กิิจกิรรมอื�นั ๆ เพื�อกิาร

เรีย่นัรู้ แลำะพัฒนัากิาร

ประกิอบวิชั่าชั่ีพ
นับได้ตามจริง

ชั่ั�วโมงกิารเข้าร่วมกิิจกิรรมอื�นั ๆ  
จำานัวนั 1.5 เท่า สามารถทดัแทนั 

ชั่ั�วโมง CPD ผู้ทำาบัญชั่ีไดั้ 1 ชั่ั�วโมง

2.2 ผู้ทำาบัญชีต้องนำาส่งรายงานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญช ี

     ตามแบบรายงานท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกำาหนด  ผ่านัระบบ CPD Online  ผ่านัระบบ CPD Online  

    ภาย่ในัวันัที� 30 มกิราคม 2565    ภาย่ในัวันัที� 30 มกิราคม 2565 ทั้งนัี้ กิิจกิรรมที�ราย่งานัในัระบบ ทั้งนัี้ กิิจกิรรมที�ราย่งานัในัระบบ 

    จะตั้องเป็นักิิจกิรรมที�เข้าร่วมในัปี 2564 เท่านัั้นั    จะตั้องเป็นักิิจกิรรมที�เข้าร่วมในัปี 2564 เท่านัั้นั

ขณะนี้ระบบอยู่ระหว่�งก�รปรับปรุงท่�นส�ม�รถยื่นกิจกรรมอื่น ๆ

ผ่�นช่องท�งระบบ CPD Online ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2564

จดบันท่กรายการกิจกรรมข้องท่านไว้เบื�องต้นมีหัวข้้อ ดังนี�

• ประเภทกิจกรรม 9 กิจกรรม 

• ชื่อหน่วยงาน

• วันเดือนปีที่เข้้าร่วมกิจกรรม

• รายละเอียดกิจกรรมพอสังเข้ป

• • จำานวนชั่วโมงที่เข้้าร่วมกิจกรรมตามจริงจำานวนชั่วโมงที่เข้้าร่วมกิจกรรมตามจริง

2.3 กิจกรรมใดได้มีการใช้ช่ัวโมง  CPD ไปบางส่วนแล้วในปี 2564 

     จำานวนช่ัวโมงส่วนท่ีเหลืออยู่ ไม่สามารถนัำาไปใชั่้ไม่สามารถนัำาไปใชั่นั้บช่ัวโมง CPD ข้องปี 2565 ได้อีก

ตััวอย่่าง ชั่ั�วโมง CPD ของผู้ทำาบัญชั่ี
มาตัรกิารชั่่วย่เหลำือผู้ทำาบัญชั่ีในักิารเข้าร่วมกิิจกิรรม

ตัามประกิาศสภาวิชั่าชั่ีพบัญชั่ีที� 24/2564

   ตััวอย่่างที� 1
ผู้ทำาบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ครบถ้วน

จำานวน 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน
-

   ตััวอย่่างที� 2

ผู้ทำาบัญชีเก็บชั่วโมง CPD ไปแล้ว

จำานวน 3 ชั่วโมง 

(จำานวนที่ต้องเก็บเพิ่ม 9 ชั่วโมง)

ผู้ทำาบัญชีจะต้องใช้ชั่วโมงทดแทน 

จำานวน 13 ชั่วโมง 30 นาที  

มาจากจำานวนชั่วโมงคงเหลือ 9 ชั่วโมง x 1.5 เท่า  

= 13 ชั่วโมง 30 นาที

   ตััวอย่่างที� 3
ผู้ทำาบัญชียังไม่ดำาเนินการ 

เก็บชั่วโมง CPD 

ผู้ทำาบัญชีจะต้องใช้ชั่วโมงทดแทนจำานวน 18 ชั่วโมง  

มาจากจำานวนชั่วโมง 12 ชั่วโมง x 1.5 เท่า  

= 18 ชั่วโมง

เดิม

ใหม่

ใหม่

โดยท่�น 

ส�ม�รถ..

@tfac.family

โดัย่สามารถอ่านัราย่ลำะเอีย่ดัเพิ�มเตัิมไดั้จากิ

• ประกิาศสภาวิชั่าชั่ีพบัญชั่ี ที� 13/2564  

เรื�อง มาตัรกิารชั่่วย่เหลำือผู้สอบบัญชั่ีรับอนัุญาตั 

ในักิารเข้ารับกิารฝึกิอบรมหรือเข้าร่วมประชัุ่ม

สัมมนัา ประจำาปี 2564  

Click >> https://bit.ly/3ngP4jN

• ประกิาศสภาวิชั่าชั่ีพบัญชั่ี ที� 24/2564  

เรื�อง มาตัรกิารชั่่วย่เหลำือผู้ทำาบัญชั่ีในักิาร

พัฒนัาความรู้ตั่อเนัื�องทางวิชั่าชั่ีพบัญชั่ีของผู้ทำา

บัญชั่ีประจำาปี 2564  Click >> https://bit.

ly/3jRZJ2p

ติดต่อสอบถาม: ส่วนกำากับดูแลหน่วยงานการอบรม 
โทร 02-685-2500 ต่อ 2511,2531,2561,2574
มือถือ 095-716-3926 e-Mail: cpd@tfac.or.th


