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ข้ อกำหนดกำรรำยงำน CPE สำหรับผู้ถือวุฒบิ ตั ร CPIAT
ผู้ถือวุฒิบตั รจะต้ องรับรองตนเองโดยการเก็บสะสมชัว่ โมงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้ ครบถ้ วน และมี
หน้ าที่ รับรองว่าชั่วโมง CPE ที่ ได้ มานัน้ สอดคล้ องกับแนวทางการสะสมชั่วโมง CPE ที่ กาหนดโดยคณะกรรมการ
สมาคมฯ ผู้ถือวุฒิบัตรจะต้ องนาส่งแบบฟอร์ มการรายงานชั่วโมง CPE ทุกปี รวมถึงต้ องรั บรองว่าการรายงานนัน้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ผู้ถือวุฒิบตั ร จะได้ รับแจ้ งเตือนให้ รายงาน CPE ทุกปี ผู้ถือวุฒิบตั รสามารถส่งแบบฟอร์ มการรายงาน CPE
ผ่านช่องทางที่สมาคมกาหนดมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 31 มกราคมของปี ถัดไป
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสมาคมฯ อาจจะอนุมตั ิยกเว้ นการเก็บสะสม CPE ทังหมด
้
หรื อบางส่วน (เมื่อได้ รับการ
ร้ องขอ) ให้ แก่ผ้ ถู ือวุฒิบตั รที่มีเหตุผลอันสมควรเช่น ผู้ที่ถกู เกณฑ์ทหาร หรื อผู้ที่ประสบปั ญหา
ผู้ถือวุฒิบตั รแต่ละท่านควรส่งแบบฟอร์ มการรายงาน CPE เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดการรายงาน CPE ผู้
ถือวุฒิบัตรทุกท่านควรเก็บรั กษาสาเนาแบบฟอร์ มรายงานที่ยื่นต่อ สมาคมฯ รวมถึงเอกสารประกอบการรายงานไว้
อย่างน้ อย 2 ปี หลังจากการรายงาน ในกรณีที่ สมาคมขอตรวจสอบภายหลัง ซึง่ ผู้ถือวุฒิบตั รจะต้ องเก็บบันทึกข้ อมูล
ต่างๆ เหล่านี ้ เพื่อสนับสนุนการรายงานที่ตนยื่นต่อสมาคมในกรณีถกู ตรวจ :
1. ชื่อโปรแกรม และ/หรื อ รายละเอียดของเนื ้อหา
2. วันที่เข้ าร่ วม
3. สถานที่จดั อบรมหรื อโครงการ
4. องค์กรที่ให้ การสนับสนุน
5. จานวนชัว่ โมงซึง่ ได้ รับจากผู้จดั หลักสูตร
6. จดหมาย ใบวุฒิบตั ร หรื อใบรับรองการเข้ าอบรม
7. เอกสารประชาสัมพันธ์ การนาเสนอปากเปล่า และการมีสว่ นร่ วมในแบบอื่น ๆ
การไม่ส่งรายงานภายในก าหนดจะมีผลท าให้ ส ถานภาพวุฒิบัตรเปลี่ ยนไป หากเกิ นกว่า 3 ปี วุฒิบัตรจะถูก
สถานภาพวุฒิบตั รและไม่สามารถใช้ ปฏิบตั ิงานได้
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สถำนภำพกำรรำยงำน CPE
ผู้ถือวุฒิบัตรจะต้ องระบุสถานภาพของตนเองเมื่อรายงาน CPE ประจาปี ทัง้ นี ้ จานวนชั่วโมง CPE ที่ต้อง
สะสมจะแตกต่างไปขึ ้นอยู่กบั สถานภาพในขณะที่รายงาน
กำรปฏิบัตงิ ำน จำนวนชั่วโมง CPE ที่
กำรนำ
ต้ องกำร ต่ อปี
สถำนภำพ
ควำมหมำย
ด้ ำนกำร
วุฒบิ ัตรไปใช้
ตรวจสอบ
CPIAT
ยังปฏิบตั ิงานด้ านการ
ปฏิบตั ิงาน

ตรวจสอบภายใน หรื องานที่

ได้

ได้

30

ได้

ไม่ได้

15

ได้

ไม่ได้

0

ไม่ได้

ไม่ได้

30

เกี่ยวข้ อง
ไม่ได้

ไม่ได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ

ปฏิบตั ิงาน

ภายในหรื องานที่เกี่ยวข้ อง

เกษี ยณ

ไม่ได้ ทางานแล้ ว
เมื่อขาดการรายงานชัว่ โมง
CPE หรื อไม่ชาระ

พักสถานภาพ

ค่าธรรมเนียมการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ก็จะถูกเปลี่ยนสถานภาพ
โดยอัตโนมัติ

ค่ ำธรรมเนียมกำรพัฒนำวิชำชีพอย่ ำงต่ อเนื่อง
ผู้ถือวุฒิบัตรทุกคนที่ยังปฏิบัติงาน และไม่ได้ ปฏิบัติงาน จะต้ องชาระค่าธรรมเนี ยมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(จำนวนเงิน 214 บำท) หากไม่ได้ ชาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายในวันที่ 31 มกราคมของปี ถัดไป จะมีผลทาให้
สถานภาพวุฒิ บัตรเปลี่ ย นไปโดยอัตโนมัติจ าก “Active” เป็ น “Inactive” ผู้ถื อวุฒิ บัตรอาจต้ องดาเนิ น การขอคื น
สถานภาพผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต และในการดาเนินการขอคืนสถานภาพ ผู้ถือวุฒิบตั รต้ องรายงานชัว่ โมง CPE
โดยใช้ แบบฟอร์ มการรายงาน CPE และต้ องชาระค่าธรรมเนียมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องประจาปี ด้ วย
กำรคืนสถำนภำพผู้ถือวุฒบิ ัตร
หากผู้ถือวุฒิบตั รถูกพักสถานภาพนานเกินกว่า 12 เดือน ผู้ถือวุฒิบตั รจะต้ องสะสมและรายงานจานวนชัว่ โมง CPE ให้
ครบตามสถานภาพของตน (อ้ างอิงข้ อมูลจากส่วนสถานภาพการรายงาน CPE ข้ างต้ น) นอกจากนี ้ ผู้ถือวุฒิบตั รที่ถกู
พักสถานภาพจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพผู้ถือวุฒิบตั รเมื่อทาการรายงาน CPE ด้ วย
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กำรรั บรองตนเอง
ในขณะที่กรอกแบบฟอร์ มการรายงาน CPE ผู้ถือวุฒิบตั รทุกคนจะต้ องรับรองตนเองในเรื่ องต่อไปนี ้:
• จะให้ บริ การงานตรวจสอบภายในที่เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชีพฯ
• จะปฏิบตั ิตามประมวลจรรยาบรรณ
• จะไม่ทาให้ IIAT เสื่อมเสียชื่อเสียง
• จะเปิ ดเผยข้ อมูลกรณีถกู ดาเนินคดีอาญาที่มีขึ ้นก่อนช่วงเวลาการรายงาน
กิจกรรมที่เข้ ำเกณฑ์ นับชั่วโมงกำรพัฒนำวิชำชีพอย่ ำงต่ อเนื่อง
เป็ นที่ คาดหวังว่าผู้ถื อวุฒิบัตรจะรั ก ษามาตรฐานของวิช าชี พในระดับสูงด้ วยการคัดเลื อกโปรแกรมการศึก ษาที่ มี
คุณภาพเพื่ อน ามารายงานการสะสมชั่วโมงการพัฒนาวิช าชี พ อย่ างต่อเนื่ อง ทัง้ นี ้ เกณฑ์ การพิ จารณาโปรแกรม
การศึกษาอย่างต่อเนื่องที่ยอมรับได้ โดยทัว่ ไปมีดงั นี ้ :
1. โปรแกรมเฉพาะนัน้ เป็ นที่ ย อมรั บ ว่ า เป็ นโปรแกรมการเรี ย นรู้ อย่ า งเป็ นทางการ และมี ส่ ว นโดยตรงต่อ
ความสามารถเชิงวิชาชีพของผู้ถือวุฒิบตั ร ดังข้ อมูลด้ านล่างนี ้
- ส่งผลต่อความสามารถด้ านวิชาชีพของผู้เข้ าร่ วม
- วัตถุประสงค์ของโปรแกรมระบุระดับความรู้ ที่ผ้ เู ข้ าร่ วมจะได้ รับ หรื อระดับความสามารถที่จะแสดงให้ เห็น
หลังจากจบโปรแกรม
- ระบุระดับการศึกษา หรื อประสบการณ์เบื ้องต้ นที่ผ้ เู ข้ าร่ วมโปรแกรมควรมี ซึง่ เหมาะสมกับโปรแกรม
- พัฒนาเนื ้อหาวิชาและออกแบบการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
- เนื ้อหาของโปรแกรมเป็ นปั จจุบนั เป็ นโปรแกรมระดับมืออาชีพและเกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างหัวข้ อการสอบ
CPIAT
หัวข้ อวิชำต่ อไปนีไ้ ด้ รับกำรยอมรั บให้ เก็บชั่วโมง CPE ได้ ตรำบเท่ ำที่มีคุณสมบัติตรงกับโครงสร้ ำงหัวข้ อและ
หลักเกณฑ์ กำรเก็บ CPE ข้ ออื่น ๆ
CPIAT
การตรวจสอบและการ

หลักการพื ้นฐานงาน

การตรวจสอบการบริ การ
ทางการเงิน ด้ านธนาคาร,
ประกัน และธุรกิจ
หลักทรัพย์
กิจกรรมการประเมิน/การ

มาตรฐานและการควบคุม /

บัญชี

CSA

การบริ หารและการ

การบูรณาการงาน CSA

สื่อสาร (ทังโดยวาจาและ
้

ให้ ความเชื่อมัน่ ด้ านการ

ภาคราชการ

การเขียน)

บริ หารความเสี่ยง
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คอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของ

หลักการพื ้นฐานงานบริ หาร วิธีและทักษะตรวจสอบ

กระบวนการ CSA

ความเสี่ยง

การประยุกต์ใช้

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและ อุตสาหกรรมเฉพาะเช่น

คณิตศาสตร์ สถิติและ

และผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานของ

ภาคราชการ ธนาคาร การ

การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ

ขององค์กร

องค์กร

บริ การสาธารณะ หรื อ

ในธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
กฎหมายธุรกิจ

ภาคราชการ

พลังงาน
การประเมินและระบุ

องค์ประกอบของความ

ทฤษฎีการควบคุมและการ

ความเสี่ยง

เสี่ยง

ประยุกต์ใช้

ทฤษฎีการควบคุมและ

หัวข้ อธุรกิจเฉพาะ เช่น

สภาพแวดล้ อมการ

การประยุกต์ใช้

การเงิน การผลิต

ตรวจสอบภาคราชการ

การตลาด งานบุคคล
กำรฝึ กอบรม/สัมมนำ
CPIAT
การฝึ กอบรม/สัมมนาที่จดั ขึ ้นโดยสมาคมฯ
การฝึ กอบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึง่ หน่วยงานจัดขึ ้น
เอง (In-House) หรื อที่จดั โดยหน่วยงานหรื อสถาบันอื่น ๆ

จำนวนชั่วโมงที่อนุมัติ
สูงสุด
30
10

กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในแนวทางนี ้อาจได้ รับการยอมรับ หากผู้ถือวุฒิบตั รสามารถแสดงให้ เห็น
ว่ากิจกรรมเหล่านันมี
้ สว่ นในการพัฒนาความสามารถเชิงวิชาชีพของตน และเป็ นหน้ าที่ของผู้ถือวุฒิบตั รอย่างแท้ จริ งที่
จะแสดงให้ เห็นว่ากิจกรรมเหล่านันมี
้ คณ
ุ ภาพที่ยอมรับได้ และเป็ นไปตามข้ อกาหนดการรายงาน CPE
ผู้ถือวุฒิบตั รจะได้ รับชัว่ โมง CPE จานวน 1 ชัว่ โมง สาหรับกิจกรรมที่มีระยะเวลา 50 นาทีถงึ 1 ชัว่ โมง
ตัวอย่ ำง การเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา 100 นาที คิดเป็ นชั่วโมง CPE จานวน 2 ชั่วโมง อย่างไรก็
ตาม หากการเรี ยนการสอนนันมี
้ ระยะเวลามากกว่า 50 นาที แต่น้อยกว่า 100 ก็นบั ชัว่ โมง CPE ได้ เพียง 1 ชัว่ โมง ทังนี
้ ้
จานวนชัว่ โมงจากกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองที่ได้ รับการยอมรับหรื อการเรี ยนในห้ องเรี ยนสามารถสะสม CPE ได้
กำรสอบ
ผู้ถือวุฒิบตั รจะได้ รับชัว่ โมง CPE สาหรับปี ที่ตนได้ รับวุฒิบตั รและปี ถัดไป
CPIAT
จานวนชัว่ โมง CPE ที่ได้ รับในปี ที่สอบผ่านได้ วฒ
ุ ิบตั ร

30

จานวนชัว่ โมง CPE ที่ได้ รับในปี ถัดจากปี ที่ได้ รับวุฒิบตั ร

30
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ตั ว อย่ ำ ง ผู้ส อบผ่ าน CPIAT ในปี 2014 จะได้ รั บ CPE จาก IIAT จ านวน 30 CPE ส าหรั บ ปี 2014 และ 30 CPE
สาหรั บ ปี 2015 ดังนัน้ ผู้สอบผ่านในปี 2014 จะต้ องเริ่ มสะสม CPE ครั ง้ แรกในปี 2016 และรายงานครั ง้ แรกก่อน
มกราคม 2017 หากผู้ถือวุฒิบตั ร CPIAT สอบ CRMA ผ่าน ก็จะได้ รับชัว่ โมง CPE จานวน 20 ชัว่ โมงสาหรับปี ที่สอบ
ผ่าน และปี ถัดไป ซึง่ ชัว่ โมง CPE ของ CRMA สามารถนามารวมและรายงานเป็ นชัว่ โมง CPE ของ CPIAT ได้
กำรศึกษำ
CPIAT
จำนวนชั่วโมงที่อนุมัตสิ ูงสุด : 15
โปรแกรมการศึกษาและพัฒนาทางวิชาชีพ เช่น การสัมมนาและการประชุมที่จดั โดยองค์กรการบัญชีและการตรวจสอบ
ในระดับท้ องถิ่น ระดับมลรัฐ ระดับรัฐ หรื อระดับประเทศ
การประชุมเชิงวิชาการในการประชุมของหน่วยงานและองค์กรการบัญชีและการตรวจสอบระดับท้ องถิ่น ระดับมลรัฐ
ระดับรัฐ หรื อระดับประเทศ
โปรแกรมการอบรมภายในองค์กรอย่างเป็ นทางการ
โปรแกรมขององค์กรที่ให้ การสนับสนุนอื่น ๆ เช่น สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ เป็ นต้ น
การผ่านหลักสูตรของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย (หลักสูตรที่นบั หน่วยกิตและไม่นบั หน่วยกิต)
a. สาหรับหน่วยกิตที่ได้ รับในแต่ละภาคการศึกษาของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย จะนับชัว่ โมง CPE ได้ 15 ชัว่ โมง
b. สาหรับหน่วยกิตที่ได้ รับจากการศึกษาในแต่ละไตรมาสของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย จะนับชัว่ โมง CPE ได้ 10 ชัว่ โมง
กำรสอบผ่ ำนได้ รับวุฒบิ ัตร
a. ในปี ที่สอบผ่านจะได้ รับชัว่ โมง CPE 15 ชัว่ โมง
b. การสอบผ่านโครงการวุฒิบตั รวิชาชีพอื่น ๆ จะได้ รับชัว่ โมง CPE จานวน 5 ชัว่ โมงต่อการสอบผ่าน 1 ส่วน เช่น การ
สอบเป็ นผู้ตรวจสอบบัญชี หรื อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
โปรแกรมการเรี ยนทางไกล และการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองอย่างเป็ นทางการซึง่ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในพร้ อมหลักฐาน
การสาเร็ จการศึกษา
งำนด้ ำนวิชำกำร
ผลงานสิ่งพิมพ์นี ้ควรเป็ นขอบเขตเนื ้อหาวุฒิบัตรหรื อเกี่ ยวข้ องกับองค์ความรู้ และ/หรื อ โครงสร้ างหัวข้ อการ
สอบรั บวุฒิบัตรเฉพาะด้ าน ทัง้ นี ้ หนังสือหรื อบทความที่จัดพิมพ์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการตรวจสอบภายในจะ
ได้ รับการยอมรั บให้ เก็บชั่วโมง CPE ได้ หากผู้ถือวุฒิบัตรสามารถแสดงให้ เห็นว่ากิ จกรรมเหล่านัน้ มีส่วนต่อความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพตรวจสอบของตน
CPIAT
จำนวนชั่วโมงที่อนุมัตสิ ูงสุด : 15 (นับชัว่ โมง CPE ได้ 2 ชัว่ โมง โดยจากัดจานวนชัว่ โมง CPE ต่อผลงาน 1 ชิ ้น)
งานเขียนขนาดเต็มหน้ า จานวน 1 หน้ า พิมพ์โดยเว้ นระยะ 1 บรรทัด ดังนี ้
- หนังสือ 15 ชัว่ โมง - บทความ 10 ชัว่ โมง - งานวิจยั 10 ชัว่ โมง
ข้ อสอบสาหรับการสอบรับวุฒิบตั รเฉพาะด้ านที่รับการยอมรับจาก IIAT นับชัว่ โมง CPE ได้ 1 ชัว่ โมงต่อ 1 ข้ อ
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งำนแปล
งานแปลของสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ ควรอยู่ในขอบเขตเนือ้ หาของวุฒิบัตรหรื อเกี่ยวข้ องกับองค์ความรู้ และ/หรื อโครงสร้ าง
หัวข้ อการสอบวุฒิบตั รเฉพาะด้ าน งานแปลของบทความหรื อหนังสือที่ได้ รับการตีพิมพ์ซงึ่ ไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับงาน
ตรวจสอบภายในอาจได้ รับ การยอมรั บ ให้ เก็บชั่วโมง CPE ได้ หากผู้ถือวุฒิบัตรสามารถแสดงให้ เห็น ว่างานแปล
เหล่านันมี
้ สว่ นต่อความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตรวจสอบของตน
CPIAT
จำนวนชั่วโมงที่อนุมัตสิ ูงสุด : 15
โดยทัว่ ไป งานแปลขนาดเต็มหน้ า จานวน 1 หน้ า พิมพ์โดยเว้ นระยะ 1 บรรทัด นับชัว่ โมง CPE ได้ 2 ชัว่ โมง โดย
จากัดจานวนชัว่ โมง CPE ต่อผลงาน 1 ชิ ้น ดังนี ้
- หนังสือ 15 ชัว่ โมง
-

บทความ 10 ชัว่ โมง

-

งานวิจยั 10 ชัว่ โมง

ข้ อสอบสาหรับการสอบรับวุฒิบตั รเฉพาะด้ านที่รับการยอมรับจาก IIAT นับชัว่ โมง CPE ได้ 1 ชัว่ โมงต่อ 1 ข้ อ โดย
จากัดจานวนสูงสุด 10 CPE ต่อปี

งำนบรรยำย
CPIAT
จำนวนชั่วโมงที่อนุมัตสิ ูงสุด : 15
จานวนชัว่ โมงที่รายงานสาหรับการบรรยายครัง้ แรกขึ ้นอยู่กบั ระยะเวลาการบรรยาย บวกกับระยะเวลาในการ
เตรี ยมตัวซึง่ คิดเป็ นสามเท่าของระยะเวลาการบรรยาย
สาหรับการบรรยายครัง้ ต่อไปในหัวข้ อและเอกสารการบรรยายเดิม จะสามารถนับชัว่ โมงได้ เฉพาะระยะเวลาการ
บรรยาย โดยจากัดจานวนชัว่ โมง CPE สูงสุด 5 ชัว่ โมงต่อปี
กำรเข้ ำร่ วมกิจกรรม
CPIAT
จำนวนชั่วโมงที่อนุมัตสิ ูงสุด : 10
การเข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ในองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบภายใน
การเข้ าร่ วมกิจกรรมที่มีประสิทธิผล ระยะเวลา 1 ชัว่ โมง สามารถนับชัว่ โมง CPE ได้ 1 ชัว่ โมง
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กำรเข้ ำร่ วมกำรประชุม
CPIAT
จำนวนชั่วโมงที่อนุมัตสิ ูงสุด : 6
การเข้ าร่ วมประชุมใหญ่ประจาปี ประชุมวิสามัญ หรื อการประชุมอื่นๆ ที่สมาคมจัดขึ ้น ระยะเวลา 1 ชัว่ โมง สามารถ
นับชัว่ โมง CPE ได้ 1 ชัว่ โมง
กำรปฎิบัตงิ ำนกำรประเมินคุณภำพจำกภำยนอก (External Quality Assessments)
CPIAT
จำนวนชั่วโมงที่อนุมัตสิ ูงสุด : 15
ชัว่ โมง CPE ในแต่ละปี จะได้ รับจากกิจกรรมการสอบทานการประกันคุณภาพจากภายนอก
การปฏิบตั ิงานระยะเวลา 1 ชัว่ โมงสามารถนับชัว่ โมง CPE ได้ 1 ชัว่ โมง โดยกิจกรรมการประกันคุณภาพจาก
ภายนอก
1 กิจกรรมมีข้อจากัด ดังนี ้
-การสอบทานการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็ นอิสระ (โดยบุคคลภายนอก) (ดังระบุใน
IPPF) : จานวนชัว่ โมงCPE ที่อนุมตั ิสงู สุด 5 ชัว่ โมงต่อการสอบทาน 1 ครัง้
-การสอบทานการประกันคุณภาพจากภายนอกระยะเวลา 1 สัปดาห์ : จานวนชัว่ โมง CPE ที่อนุมตั ิสงู สุด 5
ชัว่ โมงต่อการสอบทาน 1 ครัง้
-การสอบทานการประกันคุณภาพจากภายนอกระยะเวลา 2 สัปดาห์ : จานวนชัว่ โมง CPE ที่อนุมตั ิสงู สุด 10
ชัว่ โมงต่อการสอบทาน 1 ครัง้
การเตรี ยมการและการเขียนรายงานไม่สามารถเก็บชัว่ โมง CPE ได้
กำรตรวจสอบกำรเก็บชั่วโมง CPE
IIAT จะยืนยันข้ อมูลการรายงาน CPE ของผู้ถือวุฒิบตั รและ/หรื อการจัดหลักสูตรต่าง ๆ โดยการทดสอบใน
ลักษณะที่เห็นสมควร เพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดการรายงาน CPE ที่กาหนดไว้ ในคู่มือฉบับนี ้หรื อไม่
บทลงโทษสาหรับผู้ที่รายงานข้ อมูลเท็จจะเป็ นไปตามแนวทางการดาเนินงานในส่วนนโยบายและกระบวนการทางวินยั
หมำยเหตุ สมาคมฯ เปิ ดรับรายงาน CPE ตังแต่
้ เดือนตุลาคม – เดือนมกราคมของทุกปี ถัดไป ผู้ถือวุฒิบตั รที่
ประสงค์จะใช้ สิทธิ์สมาชิกในการรายงาน CPE และชาระค่าธรรมเนียมอัตราสมาชิกจะต้ องมีอายุสมาชิกถึง ณ วันที่ 31
ธันวาคมของปี ที่รายงาน
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ข้ อกำหนดกำรรำยงำนกำรสะสมชั่วโมง CPE ของผู้ถือวุฒบิ ัตร CPIAT
เพื่อให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในสากลรับอนุญาต มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและทันสมัย IIAT จึงประกาศ
แนวทางการรายงาน CPE ของผู้ถือวุฒิบตั ร CPIAT โดยให้ มี ผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 3 ตุลำคม 2559 ดังนี ้
รำยกำร
ระยะเวลำกำร
รำยงำน

ข้ อกำหนด
ผู้ถือวุฒิบตั รของ CPIAT จะต้ องรายงานการเก็บสะสมชัว่ โมง CPE ของวุฒิบตั รเป็ นประจาทุกปี อย่างไรก็ตาม จะต้ อง
มีชั่วโมง CPE ที่เกิดขึ ้นจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับวุฒิบตั รเฉพาะด้ านจานวน 25% ของจานวนชั่วโมง CPE ที่ต้อง
รายงาน

กำหนดกำรนับ
สิน้ สุดชั่วโมง
กำหนดกำรยื่น
ส่ งรำยงำน
วิธีกำรรำยงำน

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

จำนวนชั่วโมง
CPE

• CPIAT ที่ยงั ปฏิบตั ิงานอยู่
• สะสม CPE 30 ชัว่ โมง/ปี
• CPIAT ที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิงานแล้ ว
• สะสม CPE 15 ชัว่ โมง/ปี
• CPIAT ที่เกษี ยณและไม่ได้ ปฏิบตั ิงานแล้ ว
• ไม่ต้องสะสมชัว่ โมง CPE
ค่ ำดำเนินกำร 214 บำท (รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)
** กรุณาโอนเงินมาที่บญ
ั ชีออมทรัพย์ “สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย”
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา สาขาซอยทองหล่อ เลขที่บญ
ั ชี 255-1-15539-5
- ธนาคารธนชาต สาขาทองหล่อ เลขที่บญ
ั ชี 024-2-00717-7

ค่ ำธรรมเนียม
กำรรักษำ
สถำนภำพ

ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปี ถัดไป
กรอกแบบฟอร์ มรายงานการสะสม CPE (CPIAT.01) และแบบฟอร์ มรายละเอียดการสะสม CPE (CPIAT.01-1)
พร้ อมชาระค่าธรรมเนียมการรายงาน CPE ตามอัตราที่กาหนด แล้ วส่งแบบฟอร์ มพร้ อมหลักฐานการชาระเงินมาที่
สมาคมฯ ทางไปรษณีย์ หรื ออีเมล์ academic@theiiat.or.th

กำรขำดกำร
รำยงำน

• หากผู้ถือวุฒิบตั ร CPIAT ไม่ได้ รายงานการสะสมชั่วโมง CPE ตามที่ประกาศกาหนด สมาคมฯ จะพักสถานภาพ
วุฒิบตั รเป็ นการชัว่ คราว นับจากวันสิ ้นสุดการรายงาน CPE ของแต่ละปี (กล่าวคือ 31 ธันวาคมของทุกปี ) และผู้ถือ
วุฒิบตั รจะไม่สามารถใช้ วฒ
ุ ิบตั รในการกล่าวอ้ างใด ๆ ได้ จนกว่าจะได้ รับการคืนสถานภาพจากสมาคมฯ
• หากหน่วยงานที่ผ้ ถู ือวุฒิบตั ร CPIAT สังกัดอยู่ มีการร้ องขอข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวุฒิบตั ร สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการแจ้ งข้ อมูลสถานภาพตามความเป็ นจริ ง

นโยบำยกำรคืน
สถำนภำพ
วุฒิบัตร

• สมาคมฯจะดาเนินการคืนสถานภาพวุฒิบตั รให้ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผ้ ถู ือวุฒิบตั รได้ ดาเนินการยื่น CPE โดย
ครบถ้ วนถูกต้ อง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ สมาคมฯ ประกาศกาหนดแล้ ว โดยมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการ
คืนสถานภาพในอัตราดังนี ้
1. 500 บาท (ไม่ร วมภาษี มูลค่า เพิ่ ม ) หากการพัก สถานภาพวุฒิ บัต ร ไม่เ กิ น กว่า 12 เดื อ นนับ จากวัน ครบ
กาหนดการรายงาน (31 ธันวาคมของทุกปี )
2. 1,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) หากการพักสถานภาพวุฒิบตั ร เกินกว่า 12 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี นับจาก
วันครบกาหนดการรายงาน (31 ธันวาคมของทุกปี )
• หากการพักสถานภาพวุฒิบตั ร มีระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี นับจากวันครบกาหนดการรายงาน (31 ธันวาคมของทุกปี )
ผู้ถือวุฒิบตั ร ต้ องผ่านการสอบ CPIAT อีกครัง้ หนึง่ จึงจะมีสทิ ธิได้ รับคืนสถานภาพวุฒิบตั ร

หมำยเหตุ สมำคมฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดได้ ตำมควำมเหมำะสม
ข้อกำหนดกำรรำยงำน CPE ของผูถ้ ื อวุฒิบตั ร CPIAT

สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

