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ข้อกำหนดกำรรำยงำน CPE สำหรับผู้ถือวุฒิบตั ร CPIAT
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะต้องรับรองตนเองโดยการเก็บสะสมชัวโมงการพั
่
ฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้ครบถ้วน และมีหน้าที่
รับรองว่าชัวโมง
่
CPE ทีไ่ ด้มานัน้ สอดคล้องกับแนวทางการสะสมชัวโมง
่
CPE ทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการวุฒบิ ตั รวิชาชีพ
ผู้ถือ วุ ฒิบ ัต รจะต้อ งน าส่ง แบบฟอร์ม การรายงานชัว่ โมง CPE ทุ ก ปี รวมถึง ต้อ งรับ รองว่ า การรายงานนัน้ เป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั ร จะได้รบั แจ้งเตือนให้รายงาน CPE ทุกปี ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รสามารถส่งแบบฟอร์มการรายงาน CPE ได้ใน
ระบบการจัดการข้อมูลวุฒบิ ตั รผูส้ อบของ IIAT ภายในวันที่ 31 มกราคมของปี ถดั ไป
ทัง้ นี้คณะกรรมการวุฒบิ ตั รวิชาชีพอาจจะอนุ มตั ยิ กเว้นการเก็บสะสม CPE ทัง้ หมด หรือบางส่วน (เมื่อได้รบั การ
ร้องขอ) ให้แก่ผถู้ อื วุฒบิ ตั รทีม่ เี หตุผลอันสมควรเช่น ผูท้ ถ่ี ูกเกณฑ์ทหาร หรือผูท้ ป่ี ระสบปญั หา
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รแต่ละท่านควรส่งแบบฟอร์มการรายงาน CPE เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดการรายงาน CPE ผูถ้ อื
วุฒบิ ตั รทุกท่านควรเก็บรักษาสาเนาแบบฟอร์มรายงานทีย่ ่นื ต่อ สมาคมฯ รวมถึงเอกสารประกอบการรายงานไว้อย่างน้อย
3 ปี หลังจากการรายงาน ในกรณีท่ี IIAT ขอตรวจสอบภายหลัง ซึง่ ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะต้องเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อ
สนับสนุนการรายงานทีต่ นยื่นต่อ IIAT ในกรณีถูกตรวจ :
1. ชื่อโปรแกรม และ/หรือ รายละเอียดของเนื้อหา
2. วันทีเ่ ข้าร่วม
3. สถานทีจ่ ดั อบรมหรือโครงการ
4. องค์กรทีใ่ ห้การสนับสนุน
5. จานวนชัวโมงซึ
่
ง่ ได้รบั จากผูจ้ ดั หลักสูตร
6. จดหมาย ใบวุฒบิ ตั ร หรือใบรับรองการเข้าอบรม
7. เอกสารประชาสัมพันธ์ การนาเสนอปากเปล่า และการมีสว่ นร่วมในแบบอื่น ๆ
การไม่สง่ รายงานภายในกาหนดจะมีผลทาให้สถานภาพวุฒบิ ตั รเปลีย่ นไปโดยอัตโนมัตจิ าก “Active” เป็ น “In active”
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สถำนภำพกำรรำยงำน CPE
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะต้องระบุสถานภาพของตนเองเมื่อรายงาน CPE ประจาปี ทัง้ นี้ จานวนชัวโมง
่
CPE ทีต่ อ้ งสะสมจะ
แตกต่างไปขึน้ อยู่กบั สถานภาพในขณะทีร่ ายงาน
จำนวนชัวโมง
่
CPE ที่
กำรปฏิ บตั ิ งำน
กำรนำ
ต้องกำร ต่อปี
สถำนภำพ
ควำมหมำย
ด้ำนกำร
วุฒิบตั รไปใช้
ตรวจสอบ
CPIAT

ไม่ได้
ปฏิบตั งิ าน

ยังปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบ
ภายใน หรืองานทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่ได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายในหรืองานทีเ่ กีย่ วข้อง

เกษียณ

ไม่ได้ทางานแล้ว

ปฏิบตั งิ าน

เมื่อขาดการรายงานชัวโมง
่ CPE
หรือไม่ชาระค่าธรรมเนียมการ
พักสถานภาพ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ก็จะถูกเปลีย่ นสถานภาพ
โดยอัตโนมัติ

ได้

ได้

30

ได้

ไม่ได้

15

ได้

ไม่ได้

0

ไม่ได้

ไม่ได้

30

ค่ำธรรมเนี ยมกำรพัฒนำวิ ชำชีพอย่ำงต่อเนื่ อง
ผู้ถือวุฒบิ ตั รทุกคนที่ยงั ปฏิบตั ิงาน และไม่ได้ปฏิบตั งิ าน จะต้องชาระค่าธรรมเนี ยมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หาก
ไม่ได้ชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายในวันที่ 31 มกราคมของปี ถัดไป จะมีผลทาให้สถานภาพวุฒิบตั รเปลี่ยนไปโดย
อัตโนมัตจิ าก “Active” เป็ น “Inactive” ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รอาจต้องดาเนินการขอคืนสถานภาพผูต้ รวจสอบภายในรับอนุ ญาต และ
ในการดาเนินการขอคืนสถานภาพ ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รต้องรายงานชัวโมง
่
CPE โดยใช้แบบฟอร์มการรายงาน CPE และต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องประจาปี ดว้ ย
กำรคืนสถำนภำพผูถ้ ือวุฒิบตั ร
หากผูถ้ อื วุฒบิ ตั รถูกพักสถานภาพนานเกินกว่า 12 เดือน ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะต้องสะสมและรายงานจานวนชัวโมง
่
CPE ให้ครบ
ตามสถานภาพของตน (อ้างอิงข้อมูลจากส่วนสถานภาพการรายงาน CPE ข้างต้น) นอกจากนี้ ผู้ถือวุฒิบตั รที่ถูกพัก
สถานภาพจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพผูถ้ อื วุฒบิ ตั รเมื่อทาการรายงาน CPE ด้วย
กำรรับรองตนเอง
ในขณะทีก่ รอกแบบฟอร์มการรายงาน CPE ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รทุกคนจะต้องรับรองตนเองในเรื่องต่อไปนี้:
• จะให้บริการงานตรวจสอบภายในทีเ่ ป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพฯ
• จะปฏิบตั ติ ามประมวลจรรยาบรรณ
• จะไม่ทาให้ IIAT เสือ่ มเสียชื่อเสียง
• จะเปิ ดเผยข้อมูลกรณีถูกดาเนินคดีอาญาทีม่ ขี น้ึ ก่อนช่วงเวลาการรายงาน
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กิ จกรรมที่เข้ำเกณฑ์นับชัวโมงกำรพั
่
ฒนำวิ ชำชีพอย่ำงต่อเนื่ อง
เป็ นทีค่ าดหวังว่าผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะรักษามาตรฐานของวิชาชีพในระดับสูงด้วยการคัดเลือกโปรแกรมการศึกษาทีม่ คี ุณภาพเพื่อ
นามารายงานการสะสมชัวโมงการพั
่
ฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ เกณฑ์การพิจารณาโปรแกรมการศึกษาอย่างต่อเนื่องที่
ยอมรับได้โดยทัวไปมี
่ ดงั นี้ :
1. โปรแกรมเฉพาะนัน้ เป็ นทีย่ อมรับว่าเป็ นโปรแกรมการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นทางการ และมีสว่ นโดยตรงต่อความสามารถ
เชิงวิชาชีพของผูถ้ อื วุฒบิ ตั ร ดังข้อมูลด้านล่างนี้
- ส่งผลต่อความสามารถด้านวิชาชีพของผูเ้ ข้าร่วม
- วัตถุประสงค์ของโปรแกรมระบุระดับความรูท้ ผ่ี เู้ ข้าร่วมจะได้รบั หรือระดับความสามารถทีจ่ ะแสดงให้เห็น
หลังจากจบโปรแกรม
- ระบุระดับการศึกษา หรือประสบการณ์เบือ้ งต้นทีผ่ เู้ ข้าร่วมโปรแกรมควรมี ซึง่ เหมาะสมกับโปรแกรม
- พัฒนาเนื้อหาวิชาและออกแบบการสอนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ั บนั เป็ นโปรแกรมระดับมืออาชีพและเกีย่ วข้องกับโครงสร้างหัวข้อการสอบ CPIAT
- เนื้อหาของโปรแกรมเป็ นปจจุ
หัวข้อวิ ชำต่ อไปนี้ ได้รบั กำรยอมรับให้ เก็บชัว่ โมง CPE ได้ตรำบเท่ ำที่ มีคุณสมบัติตรงกับโครงสร้ำงหัวข้อและ
หลักเกณฑ์กำรเก็บ CPE ข้ออื่น ๆ
CPIAT
การตรวจสอบและการ
บัญชี
การบริหารและการสือ่ สาร
(ทัง้ โดยวาจาและการ
เขียน)
คอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์ สถิตแิ ละการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณใน
ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
กฎหมายธุรกิจ

หลักการพืน้ ฐานงาน CSA การตรวจสอบการบริการ
ทางการเงิน ด้านธนาคาร,
ประกัน และธุรกิจหลักทรัพย์
การบูรณาการงาน CSA
กิจกรรมการประเมิน/การให้
ความเชื่อมันด้
่ านการบริหาร
ความเสีย่ ง
องค์ประกอบของ
หลักการพืน้ ฐานงานบริหาร
กระบวนการ CSA
ความเสีย่ ง
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและ
ผลการดาเนินงานของ
ผลการดาเนินงานของ
องค์กร
องค์กร

มาตรฐานและการควบคุม /
โมเดลความเสีย่ ง
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภาคราชการ

วิธแี ละทักษะตรวจสอบภาค
ราชการ
อุตสาหกรรมเฉพาะเช่น
ภาคราชการ ธนาคาร การ
บริการสาธารณะ หรือ
พลังงาน
การประเมินและระบุความ องค์ประกอบของความเสีย่ ง ทฤษฎีการควบคุมและการ
เสีย่ ง
ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการควบคุมและการ หัวข้อธุรกิจเฉพาะ เช่น
สภาพแวดล้อมการ
ประยุกต์ใช้
การเงิน การผลิต การตลาด ตรวจสอบภาคราชการ
งานบุคคล
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กำรฝึ กอบรม/สัมมนำ
CPIAT
การฝึกอบรม/สัมมนาทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคมฯ

จำนวนชัวโมงที
่
่อนุมตั ิ สูงสุด

30

การฝึกอบรม/สัมมนาทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึง่ หน่วยงานจัดขึน้ เอง
10
(In-House) หรือทีจ่ ดั โดยหน่วยงานหรือสถาบันอื่น ๆ
กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุ ในแนวทางนี้อาจได้รบั การยอมรับ หากผู้ถือวุฒบิ ตั รสามารถแสดงให้เห็นว่า
กิจกรรมเหล่านัน้ มีสว่ นในการพัฒนาความสามารถเชิงวิชาชีพของตน และเป็ นหน้าทีข่ องผูถ้ อื วุฒบิ ตั รอย่างแท้จริงทีจ่ ะแสดง
ให้เห็นว่ากิจกรรมเหล่านัน้ มีคุณภาพทีย่ อมรับได้และเป็ นไปตามข้อกาหนดการรายงาน CPE
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะได้รบั ชัวโมง
่
CPE จานวน 1 ชัวโมง
่
สาหรับกิจกรรมทีม่ รี ะยะเวลา 50 นาทีถงึ 1 ชัวโมง
่
ตัวอย่ำง การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 100 นาที คิดเป็ นชัวโมง
่
CPE จานวน 2 ชัวโมง
่
อย่างไรก็ตาม
หากการเรียนการสอนนัน้ มีระยะเวลามากกว่า 50 นาที แต่ น้อยกว่า 100 ก็จะนับชัวโมง
่
CPE ได้เพียง 1 ชัวโมง
่
ทัง้ นี้
จานวนชัวโมงจากกิ
่
จกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองทีไ่ ด้รบั การยอมรับหรือการเรียนในห้องเรียนสามารถสะสม CPE ได้

กำรสอบ
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะได้รบั ชัวโมง
่ CPE สาหรับปี ทต่ี นได้รบั วุฒบิ ตั รและปี ถดั ไป

CPIAT
จานวนชัวโมง
่ CPE ทีไ่ ด้รบั ในปีทส่ี อบผ่านได้วุฒบิ ตั ร

30

จานวนชัวโมง
่ CPE ทีไ่ ด้รบั ในปีถดั จากปี ทไ่ี ด้รบั วุฒบิ ตั ร

30

ตัวอย่ำง ผูส้ อบผ่าน CPIAT ในปี 2014 จะได้รบั CPE จาก IIAT จานวน 30 CPE สาหรับปี 2014 และ 30 CPE สาหรับ
ปี 2015 ดังนัน้ ผู้สอบผ่านในปี 2014 จะต้องเริม่ สะสม CPE ครัง้ แรกในปี 2016 และรายงานครัง้ แรกก่อนมกราคม 2017
หากผูถ้ อื วุฒบิ ตั ร CPIAT สอบ CRMA ผ่าน ก็จะได้รบั ชัวโมง
่
CPE จานวน 20 ชัวโมงส
่
าหรับปี ทส่ี อบผ่าน และปี ถดั ไป ซึง่
ชัวโมง
่
CPE ของ CRMA สามารถนามารวมและรายงานเป็ นชัวโมง
่
CPE ของ CPIAT ได้

กำรศึกษำ
CPIAT
จำนวนชัวโมงที
่
่อนุมตั ิ สูงสุด : 15
โปรแกรมการศึกษาและพัฒนาทางวิชาชีพ เช่น การสัมมนาและการประชุมทีจ่ ดั โดยองค์กรการบัญชีและการตรวจสอบใน
ระดับท้องถิน่ ระดับมลรัฐ ระดับรัฐ หรือระดับประเทศ
การประชุมเชิงวิชาการในการประชุมของหน่ วยงานและองค์กรการบัญชีและการตรวจสอบระดับท้องถิ่น ระดับมลรัฐ
ระดับรัฐ หรือระดับประเทศ
โปรแกรมการอบรมภายในองค์กรอย่างเป็ นทางการ
โปรแกรมขององค์กรทีใ่ ห้การสนับสนุนอื่น ๆ เช่น สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ เป็ นต้น
การผ่านหลักสูตรของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย (หลักสูตรทีน่ บั หน่วยกิตและไม่นบั หน่วยกิต)
a. สาหรับหน่วยกิตทีไ่ ด้รบั ในแต่ละภาคการศึกษาของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย จะนับชัวโมง
่ CPE ได้ 15 ชัวโมง
่
b. สาหรับหน่วยกิตทีไ่ ด้รบั จากการศึกษาในแต่ละไตรมาสของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย จะนับชัวโมง
่
CPE ได้ 10 ชัวโมง
่
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กำรสอบผ่ำนได้รบั วุฒิบตั ร
a. ในปี ทส่ี อบผ่านจะได้รบั ชัวโมง
่ CPE 15 ชัวโมง
่
b. การสอบผ่านโครงการวุฒบิ ตั รวิชาชีพอื่น ๆ จะได้รบั ชัวโมง
่ CPE จานวน 5 ชัวโมงต่
่
อการสอบผ่าน 1 ส่วน เช่น การ
สอบเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี หรือ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
โปรแกรมการเรียนทางไกล และการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างเป็ นทางการซึง่ เกีย่ วกับการตรวจสอบภายในพร้อมหลักฐาน
การสาเร็จการศึกษา

งำนด้ำนวิ ชำกำร
ผลงานสิง่ พิมพ์น้คี วรเป็ นขอบเขตเนื้อหาวุฒบิ ตั รหรือเกีย่ วข้องกับองค์ความรู้ และ/หรือโครงสร้างหัวข้อการสอบรับ
วุฒบิ ตั รเฉพาะด้าน ทัง้ นี้ หนังสือหรือบทความทีจ่ ดั พิมพ์ซง่ึ ไม่เกีย่ วข้องโดยตรงกับการตรวจสอบภายในจะได้รบั การยอมรับ
ให้เก็บชัวโมง
่
CPE ได้ หากผู้ถือวุฒิบตั รสามารถแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมเหล่านัน้ มีส่วนต่ อความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ตรวจสอบของตน
CPIAT
จำนวนชัวโมงที
่
่อนุมตั ิ สูงสุด : 15
โดยทัวไป
่ งานเขียนขนาดเต็มหน้า จานวน 1 หน้า พิมพ์โดยเว้นระยะ 1 บรรทัด นับชัวโมง
่ CPE ได้ 2 ชัวโมง
่ โดยจากัด
จานวนชัวโมง
่ CPE ต่อผลงาน 1 ชิน้ ดังนี้
- หนังสือ 15 ชัวโมง
่
- บทความ 10 ชัวโมง
่
- งานวิจยั 10 ชัวโมง
่
ข้อสอบสาหรับการสอบรับวุฒบิ ตั รเฉพาะด้านทีร่ บั การยอมรับจาก IIAT นับชัวโมง
่ CPE ได้ 1 ชัวโมงต่
่
อ 1 ข้อ โดยจากัด
จานวนสูงสุด 10 CPE ต่อปี

งำนแปล
งานแปลของสิง่ พิมพ์ต่าง ๆ ควรอยู่ในขอบเขตเนื้อหาของวุฒบิ ตั รหรือเกีย่ วข้องกับองค์ความรู้ และ/หรือโครงสร้างหัวข้อการ
สอบวุฒิบตั รเฉพาะด้าน งานแปลของบทความหรือหนังสือที่ได้รบั การตีพมิ พ์ซ่งึ ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานตรวจสอบ
ภายในอาจได้รบั การยอมรับให้เก็บชัวโมง
่
CPE ได้ หากผู้ถือวุฒบิ ตั รสามารถแสดงให้เห็นว่างานแปลเหล่านัน้ มีส่วนต่อ
ความเชีย่ วชาญในวิชาชีพตรวจสอบของตน
CPIAT
จำนวนชัวโมงที
่
่อนุมตั ิ สูงสุด : 15
โดยทัวไป
่ งานแปลขนาดเต็มหน้า จานวน 1 หน้า พิมพ์โดยเว้นระยะ 1 บรรทัด นับชัวโมง
่ CPE ได้ 2 ชัวโมง
่ โดยจากัด
จานวนชัวโมง
่ CPE ต่อผลงาน 1 ชิน้ ดังนี้
- หนังสือ 15 ชัวโมง
่
- บทความ 10 ชัวโมง
่
- งานวิจยั 10 ชัวโมง
่
ข้อสอบสาหรับการสอบรับวุฒบิ ตั รเฉพาะด้านทีร่ บั การยอมรับจาก IIAT นับชัวโมง
่ CPE ได้ 1 ชัวโมงต่
่
อ 1 ข้อ โดยจากัด
จานวนสูงสุด 10 CPE ต่อปี
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งำนบรรยำย
CPIAT
จำนวนชัวโมงที
่
่อนุมตั ิ สูงสุด : 15
จานวนชัวโมงที
่
ร่ ายงานสาหรับการบรรยายครัง้ แรกขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาการบรรยาย บวกกับระยะเวลาในการเตรียมตัว
ซึง่ คิดเป็ นสามเท่าของระยะเวลาการบรรยาย
สาหรับการบรรยายครัง้ ต่อไปในหัวข้อและเอกสารการบรรยายเดิม จะสามารถนับชัวโมงได้
่
เฉพาะระยะเวลาการบรรยาย
โดยจากัดจานวนชัวโมง
่ CPE สูงสุด 5 ชัวโมงต่
่
อปี

กำรเข้ำร่วมกิ จกรรม
CPIAT
จำนวนชัวโมงที
่
่อนุมตั ิ สูงสุด : 10
การเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีใ่ นองค์กรวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบภายใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทีม่ ปี ระสิทธิผล ระยะเวลา 1 ชัวโมง
่ สามารถนับชัวโมง
่ CPE ได้ 1 ชัวโมง
่

กำรปฎิ บตั ิ งำนกำรประเมิ นคุณภำพจำกภำยนอก (External Quality Assessments)
CPIAT
จำนวนชัวโมงที
่
่อนุมตั ิ สูงสุด : 15
ชัวโมง
่ CPE ในแต่ละปีจะได้รบั จากกิจกรรมการสอบทานการประกันคุณภาพจากภายนอก
การปฏิบตั งิ านระยะเวลา 1 ชัวโมงสามารถนั
่
บชัวโมง
่ CPE ได้ 1 ชัวโมง
่ โดยกิจกรรมการประกันคุณภาพจากภายนอก
1 กิจกรรมมีขอ้ จากัด ดังนี้
-การสอบทานการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในทีเ่ ป็ นอิสระ (โดยบุคคลภายนอก) (ดังระบุใน
IPPF) : จานวนชัวโมงCPE
่
ทีอ่ นุมตั สิ งู สุด 5 ชัวโมงต่
่
อการสอบทาน 1 ครัง้
-การสอบทานการประกันคุณภาพจากภายนอกระยะเวลา 1 สัปดาห์ : จานวนชัวโมง
่ CPE ทีอ่ นุมตั สิ งู สุด 5
ชัวโมงต่
่
อการสอบทาน 1 ครัง้
-การสอบทานการประกันคุณภาพจากภายนอกระยะเวลา 2 สัปดาห์ : จานวนชัวโมง
่
CPE ทีอ่ นุมตั สิ งู สุด 10
ชัวโมงต่
่
อการสอบทาน 1 ครัง้
การเตรียมการและการเขียนรายงานไม่สามารถเก็บชัวโมง
่ CPE ได้
กำรตรวจสอบกำรเก็บชัวโมง
่
CPE
IIAT จะยืน ยัน ข้อ มูลการรายงาน CPE ของผู้ถือ วุฒิบ ัตรและ/หรือ การจัด หลักสูต รต่ าง ๆ โดยการทดสอบใน
ลักษณะที่เห็นสมควร เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการรายงาน CPE ที่กาหนดไว้ในคู่มอื ฉบับนี้ห รือไม่
บทลงโทษสาหรับผูท้ ร่ี ายงานข้อมูลเท็จจะเป็ นไปตามแนวทางการดาเนินงานในส่วนนโยบายและกระบวนการทางวินยั
หมำยเหตุ สมาคมฯ เปิ ดรับรายงาน CPE ตัง้ แต่เดือนมกราคม – เดือนมกราคมของทุกปี ถดั ไป ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รที่
ประสงค์จะใช้สทิ ธิสมาชิ
กในการรายงาน CPE และชาระค่าธรรมเนียมอัตราสมาชิก จะต้องมีอายุสมาชิกถึง ณ วันที่ 31
์
ธันวาคมของปี ทร่ี ายงาน
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ข้อกำหนดกำรรำยงำนกำรสะสมชัวโมง
่
CPE ของผูถ้ ือวุฒิบตั ร CPIAT
เพื่อ ให้ผู้ต รวจสอบภายในสากลรับอนุ ญ าต มีก ารพัฒ นาวิชาชีพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและทัน สมัย IIAT จึง ประกาศ
แนวทางการรายงาน CPE ของผูถ้ อื วุฒบิ ตั ร CPIAT โดยให้มี ผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 3 ตุลำคม 2559 ดังนี้
รำยกำร
ข้อกำหนด
ผูถ้ อื วุฒบิ ตั รของ CPIAT จะต้องรายงานการเก็บสะสมชัวโมง
่
CPE ของวุฒบิ ตั รเป็ นประจาทุกปี
ระยะเวลำกำร
อย่างไรก็ตาม จะต้องมีชวโมง
ั่
CPE ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวุฒิบตั รเฉพาะด้า น
รำยงำน
จานวน 25% ของจานวนชัวโมง
่
CPE ทีต่ อ้ งรายงาน
กำหนดกำรนับสิ้ นสุด
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ชัวโมง
่
กำหนดกำรยื่นส่ง
ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปี ถดั ไป
ทางสมาคมฯ จะแจ้งผลการรายงานทางไปรษณียภ์ ายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
รำยงำน
วิ ธีกำรรำยงำน
กรอกแบบฟอร์มรายงานการสะสม CPE (CPIAT.01) และแบบฟอร์มรายละเอียดการสะสม CPE
(CPIAT.01-1) พร้อมชาระค่าธรรมเนียมการรายงาน CPE ตามอัตราทีก่ าหนด แล้วส่งแบบฟอร์ม
พร้อมหลักฐานการชาระเงินมาทีส่ มาคมฯ ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล์ academic@theiiat.or.th
จำนวนชัวโมง
่
CPE
• CPIAT ทีย่ งั ปฏิบตั งิ านอยู่
• สะสม CPE 30 ชัวโมง/ปี
่
• CPIAT ทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั งิ านแล้ว
• สะสม CPE 15 ชัวโมง/ปี
่
• CPIAT ทีเ่ กษียณและไม่ได้ปฏิบตั งิ านแล้ว
• ไม่ตอ้ งสะสมชัวโมง
่
CPE
อัตรำค่ำธรรมเนี ยม ค่ำดำเนิ นกำร 214 บำท (รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ ม)
ั ชีออมทรัพย์ “สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย”
กำรรักษำสถำนภำพ ** กรุณาโอนเงินมาทีบ่ ญ
ั ชี 255-1-15539-5
ผูถ้ ือวุฒิบตั ร CPIAT - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซอยทองหล่อ เลขทีบ่ ญ
- ธนาคารธนชาต สาขาทองหล่อ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 024-2-00717-7
กำรขำดกำรรำยงำน • หากผูถ้ อื วุฒบิ ตั ร CPIAT ไม่ได้รายงานการสะสมชัว่ โมง CPE ตามทีป่ ระกาศกาหนด สมาคมฯ
จะพัก สถานภาพวุ ฒิบ ัต รเป็ น การชัว่ คราว นับ จากวัน สิ้น สุด การรายงาน CPE ของแต่ ละปี
(กล่าวคือ 31 ธันวาคมของทุกปี ) และผูถ้ อื วุฒบิ ตั รจะไม่สามารถใช้วุฒบิ ตั รในการกล่าวอ้างใด ๆ
ได้จนกว่าจะได้รบั การคืนสถานภาพจากสมาคมฯ
• หากหน่ วยงานที่ผู้ถือวุฒบิ ตั ร CPIAT สังกัดอยู่ มีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวุฒบิ ตั ร
สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งข้อมูลสถานภาพตามความเป็ นจริง
นโยบำยกำรคืน
• สมาคมฯจะดาเนิน การคืน สถานภาพวุฒิบตั รให้ภ ายใน 30 วัน นับ จากวันที่ผู้ถือวุฒิบตั รได้
สถำนภำพวุฒิบตั ร
ดาเนินการยื่น CPE โดยครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่ อนไขที่สมาคมฯ ประกาศ
กาหนดแล้ว โดยมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการคืนสถานภาพในอัตราดังนี้
1. 500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) หากการพักสถานภาพวุฒบิ ตั ร ไม่เกินกว่า 12 เดือน
นับจากวันครบกาหนดการรายงาน (31 ธันวาคมของทุกปี )
2. 1,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) หากการพักสถานภาพวุฒบิ ตั ร เกินกว่า 12 เดือน แต่
ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันครบกาหนดการรายงาน (31 ธันวาคมของทุกปี )
• หากการพักสถานภาพวุฒบิ ตั ร มีระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี นับจากวันครบกาหนดการ
รายงาน (31 ธันวาคมของทุกปี ) ผู้ถือวุฒบิ ตั ร ต้องผ่านการสอบ CPIAT อีกครัง้ หนึ่งจึงจะมีสทิ ธิ
ได้รบั คืนสถานภาพวุฒบิ ตั ร
หมำยเหตุ สมำคมฯ สงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดได้ตำมควำมเหมำะสม

ข้อกำหนดกำรรำยงำน CPE ของผูถ้ ื อวุฒิบตั ร CPIAT

สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

