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ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกับการสอบ 
การสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP® ประกอบดว้ยชดุขอ้สอบที่ออกแบบและพฒันาขึน้เพื่อประเมินความสามารถ

ของผูส้มคัรสอบในการประยกุตใ์ชค้วามรูด้า้นการวางแผนการเงินใหเ้ขา้กบัสถานการณก์ารวางแผนการเงินรูปแบบต่างๆ 

เพื่อใหผู้ข้อรบับรกิารสามารถมั่นใจไดว้่านกัวางแผนการเงิน CFP®  และที่ปรกึษาการเงิน AFPTTM  มีความรูค้วามสามารถ

ในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตามเกณฑม์าตรฐานที่กาํหนด  

1. โครงสร้างข้อสอบ 

การสอบหลกัสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประกอบดว้ยขอ้สอบจาํนวน 4 ฉบบั ซึ่งแต่ละฉบบัถูกออกแบบมาเพื่อ

ทดสอบความสามารถพืน้ฐานในการวางแผนการเงินแตล่ะดา้นของผูส้มคัรสอบ 

 

2. ข้อกาํหนดด้านการศึกษา 

ผูส้มัครสอบที่จะมีสิทธ์ิสอบขอ้สอบแต่ละฉบับ จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่  1 

พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และชดุวิชาอื่นๆ ตามที่สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (สมาคมฯ) 

กาํหนด หรือไดร้บัการยกเวน้การอบรมบางชดุวิชาผ่านการเทียบเคียงความรูพ้ืน้ฐาน (Transcript Review) หรอืไดร้บั

การยกเวน้การอบรมทกุชดุวิชาผ่านการขอสิทธ์ิเขา้สอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status) 

หมายเหตุ: ผูส้มคัรสอบขอ้สอบฉบบัที่ 2 การวางแผนการลงทนุ (หลกัสตูรเดิม) ตอ้งเป็นผูผ่้านการอบรมชดุวิชาที่ 2 

การวางแผนการลงทุน (หลกัสตูรเดิม) และ ผูส้มคัรสอบขอ้สอบฉบบัที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลกัสตูรปรบัปรุง

ใหม่ ปี พ.ศ. 2564) ตอ้งเป็นผูผ่้านการอบรมชดุวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทนุ (หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2564) 

หรอืขอยกเวน้การอบรมตามเกณฑท์ี่สมาคมฯ เห็นชอบในหลกัสตูรดงักลา่ว  

 

3. ลาํดับของการสอบ 

ในการสมคัรสอบขอ้สอบฉบบัที่ 1 ฉบบัที่ 2 และฉบบัที่ 3 ผูส้มคัรสอบสามารถสมัครสอบขอ้สอบฉบบัใดฉบบัหนึ่ง

ก่อนก็ได ้ไม่จาํเป็นตอ้งสมคัรสอบตามลาํดบัของฉบบัขอ้สอบ ทัง้นี ้ผูส้มคัรสอบจะตอ้งผ่านการอบรมในชุดวิชาที่ 1 

และชดุวิชาที่มีเนือ้หาตรงกบัขอ้สอบฉบบันัน้ๆ ก่อน 

ในการสมคัรสอบขอ้สอบฉบบัที่ 4 ส่วนที่ 1 ผูส้มคัรสอบจะตอ้งสอบผ่านขอ้สอบฉบบัที่ 1 ฉบบัที่ 2 และฉบบัที่ 3 และ

ตอ้งผ่านการอบรมในชดุวิชาที่ 5 ก่อน 

ในการสมคัรสอบขอ้สอบฉบบัที่ 4 ส่วนที่ 2 ผูส้มคัรสอบจะตอ้งสอบผ่านขอ้สอบฉบบัที่ 1 ฉบบัที่ 2 และฉบบัที่ 3 และ

ตอ้งผ่านการอบรมในทกุชดุวิชาก่อน 

 

4.  ภาษาทีใ่ช้ในการสอบ 

ขอ้สอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ทกุฉบบัเป็นภาษาไทย 
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5. ระยะเวลาในการสอบ 

 ขอ้สอบฉบบัที่ 1, 2 (หลกัสตูรเดิม) , 3 ระยะเวลาทาํขอ้สอบฉบบัละ 3 ชั่วโมง 

 ขอ้สอบฉบบัที่ 2 (หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564) ระยะเวลาทาํขอ้สอบ 4 ชั่วโมง 30 นาที   

 ขอ้สอบฉบบัที่ 4  

- สว่นที่ 1: การวางแผนภาษีและมรดก ระยะเวลาทาํขอ้สอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

- สว่นที่ 2: ขอ้สอบแผนการเงิน  

 การสอบขอ้เขียน ระยะเวลาทาํขอ้สอบ 7 ชั่วโมง แบง่เป็นช่วงเชา้และช่วงบา่ย ช่วงละ 3 ชั่วโมง 30 นาที 

 การสอบสมัภาษณ ์ระยะเวลา 15 – 20 นาที 

 

6. การประเมินผล 

ขอ้สอบแตล่ะฉบบัจะถกูประเมินผลแยกจากกนั ผลคะแนนสอบของขอ้สอบแตล่ะฉบบัจะไม่มีผลซึง่กนัและกนั 

 

7. การสอบซํา้ 

 สมาคมฯ อนุญาตใหผู้ส้มัครสอบสามารถลงทะเบียนสอบซํา้ไดเ้ฉพาะขอ้สอบฉบับที่ตนไม่ผ่านการประเมิน

เท่านัน้ และไม่จาํกดัจาํนวนครัง้ของการเขา้สอบซํา้สาํหรบัขอ้สอบแตล่ะฉบบั 

 สมาคมฯ ไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรสอบลงทะเบียนสอบขอ้สอบฉบบัที่ตนไดผ่้านการประเมินแลว้ซํา้อีก ทัง้นี ้เพื่อ

รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูในขอ้สอบ 

 

8. ความถีใ่นการเปิดสอบ 

ผูส้มัครสอบสามารถดูขอ้มูลกาํหนดการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ไดจ้ากเว็บไซตข์องสมาคมฯ ที่ 

www.tfpa.or.th  

 

9. การเตรียมตัวสอบ 

ผูส้มคัรสอบควรทบทวนบทเรียนหรอืเอกสารประกอบการเรียนทัง้หมด และทดลองทาํแบบฝึกหดัเพื่อประเมินความรู ้

และความสามารถของตนตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรูข้องแต่ละหัวขอ้ในแต่ละชุดวิชา ผูส้มัครสอบควรใชเ้วลาใน

การศกึษาทบทวนดว้ยตนเองอย่างนอ้ย 40 ชั่วโมงก่อนการสอบจรงิ 

 

10. เกณฑก์ารใหค้ะแนนสอบ 

10.1 ข้อสอบฉบับที ่1 – 3 และฉบับที ่4 ส่วนที ่1 

 คาํถามแต่ละขอ้ สามารถเลือกคาํตอบไดเ้พียง 1 ตวัเลือก หากตอบมากกว่า 1 ตวัเลือก จะถือว่าตอบผิด 

แมว้่าหนึ่งในคาํตอบที่เลือกนัน้จะเป็นคาํตอบที่ถกูตอ้ง กรณีคาํถามขอ้ที่มีการใชย้างลบเพื่อลบตวัเลือกที่ไม่

ตอ้งการออกไม่หมด จะถือวา่ผูส้มคัรสอบเลือกคาํตอบเกินกวา่ 1 ตวัเลือก 

 นบัคะแนนตามจาํนวนคาํถามขอ้ที่เลือกคาํตอบถกูตอ้ง หากตอบผิด ไม่มีการหกัคะแนน 

 คาํถามแตล่ะขอ้ของขอ้สอบฉบบัที่ 1-3 และฉบบัที่ 4 สว่นที่ 1 มีคะแนนขอ้ละ 1 คะแนน 

10.2 ข้อสอบฉบับที ่4 ส่วนที ่2 ข้อสอบแผนการเงนิ  

 การสอบข้อเขียน เป็นการสอบแบบอตันยั (Comprehensive Exam) แบบเปิดหนงัสือสอบ (ไม่อนญุาตให้

ใชค้อมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด) ขอบเขตเนือ้หาขอ้สอบครอบคลุมองคค์วามรูห้ลกัสูตรการ

http://www.tfpa.or.th/
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วางแผนการเงิน CFP ทัง้ 6 ชดุวิชา ประเมินผลคะแนนจากระดบัความรูแ้ละทกัษะความสามารถในการเก็บ

รวบรวม การวิเคราะห ์และการสงัเคราะหข์อ้มลูสาํหรบัการใหค้าํแนะนาํและวางแผนการเงินแบบองคร์วม 

 การสอบสัมภาษณ์ มีกรรมการสอบสมัภาษณ์จาํนวน 2 คน ประเมินทักษะดา้นการส่ือสาร สรา้งการมี

สว่นรว่มในการประกอบวิชาชีพ ขอบเขตการสมัภาษณค์รอบคลมุทศันคติ ความคิดเห็น จรรยาบรรณที่มีต่อ

การประกอบวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน และประสบการณก์ารทาํงานของผูส้อบ 

 

11. การแจ้งผลการสอบ 

สมาคมฯ จะแจง้ผลการสอบ (ผ่าน/ไม่ผ่าน และรายละเอียดคะแนน) ภายใน 30 วนัทาํการหลงัจากวนัสอบทาง

ออนไลนผ่์าน “ระบบสมาชิก” บนเว็บไซตส์มาคมฯ  
 

12. เกณฑก์ารสอบผ่าน 

ข้อสอบฉบับที ่1 

พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ  

 สอบได ้70% ของคะแนนรวม และ 

 บงัคบัผ่าน 70% ในสว่นจรรยาบรรณ 

ข้อสอบฉบับที ่2  

การวางแผนการลงทนุ (หลกัสตูรเดิม)  

 สอบได ้70% ของคะแนนรวมและ 

 บงัคบัผ่าน 70% ในสว่นแนวปฏิบติัในการขาย และการ

ใหบ้รกิารดา้นผลิตภณัฑ ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน

สาํหรบัผูท้าํหนา้ที่ติดตอ่กบัผูล้งทนุ 

ข้อสอบฉบับที ่2  

การวางแผนการลงทนุ (หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่ปี พ.ศ. 2564) 

 สอบได ้70% ของคะแนนรวม และ 

 บงัคบัผ่าน 70% ในสว่นของผลิตภณัฑ ์และ 

 บงัคบัผ่าน 70% ในสว่นแนวปฏิบติัในการขาย และการ

ใหบ้รกิารดา้นผลิตภณัฑ ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน

สาํหรบัผูท้าํหนา้ที่ติดตอ่กบัผูล้งทนุ 

ข้อสอบฉบับที ่3 

การวางแผนการประกนัภยัและการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 

 สอบได ้70% ของคะแนนรวม 

ข้อสอบฉบับที ่4 

การวางแผนภาษีและมรดก และแผนการเงิน 

 สว่นที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก บงัคบัผ่าน 70% 

ของคะแนนรวม 

 สว่นที่ 2 ขอ้สอบแผนการเงิน ตอ้งมีผลสอบ “ผ่าน” ทัง้

การสอบขอ้เขียนและการสอบสมัภาษณข์องการสอบ

ในครัง้เดียวกนั เน่ืองจากการสอบทัง้สองสว่นไม่เป็น

อิสระตอ่กนั 

- การสอบขอ้เขียน: สอบได ้70% ของคะแนนรวม 

- การสอบสมัภาษณ:์ มีผลสอบ “ผ่าน” 
 

หมายเหต:ุ เกณฑก์ารสอบผ่านของขอ้สอบฉบบัที่ 4 สว่นที่ 1 และสว่นที่ 2 จะพิจารณาจากผลการสอบ "ผ่าน" จาก

การสอบครัง้ใดๆ ที่ไม่ใช่การสอบในครัง้เดียวกนัได ้
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13. การลงทะเบยีนสอบ 

13.1 การสมัครสอบ 

ก) คุณสมบัติ 

 ก่อนที่ผูส้มคัรสอบจะลงทะเบียนสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ผูส้มคัรสอบจะตอ้งผ่านการ

อบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงินตามที่สมาคมฯ กาํหนด 

 ในกรณี การขอรับรองคุณ วุฒิ วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ข้ามประเทศ (Cross-Border 

Certification) ผูส้มคัรสอบจะตอ้งแสดงเอกสารต่อไปนีต้่อสมาคมฯ (1) หลกัฐานแสดงการพกัอาศยั

อยู่ในประเทศไทย (2) หนังสือรบัรองจากหน่วยงานในประเทศภูมิลาํเนาที่ไดร้บัอนุญาตอย่างเป็น

ทางการจาก FPSB ใหบ้ริหารโครงการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเอกสาร

อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งตามขอ้กาํหนดของการขอรบัรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ขา้มประเทศ 

ข) การสมัครสอบ 

 ผูส้มคัรสอบสามารถลงทะเบียนสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ผ่านทางเว็บไซตข์อง สมาคมฯ 

(www.tfpa.or.th) 

 ผูส้มคัรสอบจะตอ้งอ่าน “เง่ือนไข ขอ้ปฏิบติัและขอ้ตกลงการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP” 

อย่างละเอียดก่อนการลงทะเบียนสอบ ในการลงทะเบียนสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ถือ

ว่าผูส้มคัรสอบไดย้อมรบั อ่าน “เง่ือนไข ขอ้ปฏิบติัและขอ้ตกลงการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน 

CFP” 

13.2 ค่าธรรมเนียมการสอบ 

ข้อสอบ บุคคลทั่วไป สมาชิกสมาคมฯ 

ฉบบัที่ 1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ 2,000 1,700 

ฉบบัที่ 2 การวางแผนการลงทนุ 

- หลกัสตูรเดิม 

- หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 

3,000 2,550 

ฉบบัที่ 3 การวางแผนการประกนัภยัและการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 3,000 2,550 

ฉบบัที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และแผนการเงิน 
  

- สว่นที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก 2,000 1,700 

- สว่นที่ 2 ขอ้สอบแผนการเงิน 4,500 3,825 

 

http://www.tfpa.or.th/
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เนือ้หาและรูปแบบของข้อสอบ 
1. เนือ้หาข้อสอบ 

นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะตอ้งผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ตามที่

สมาคมฯ กาํหนด ซึง่ประกอบดว้ยขอ้สอบจาํนวน 4 ฉบบั แตล่ะฉบบัมีเนือ้หาครอบคลมุแตล่ะชดุวิชา ดงัตอ่ไปนี ้

 
ข้อสอบ หลักสูตรอบรม (ระยะเวลาการอบรม) 

ฉบบัที่ 1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ ชดุวิชาที่ 1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ 

(อบรม 24 ชั่วโมง)  

ฉบบัที่ 2 การวางแผนการลงทนุ (หลกัสตูรเดิม)  ชดุวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทนุ (หลกัสตูรเดิม) (อบรม 24 ชั่วโมง) 

ฉบบัที่ 2 การวางแผนการลงทนุ  

(หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564)  

ชดุวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทนุ  

(หลกัสตูรปรบัปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564) (อบรม 48 ชั่วโมง) 

ฉบบัที่ 3 การวางแผนประกนัภยัและการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ ชดุวิชาที่ 3 การวางแผนประกนัภยั (อบรม 24 ชั่วโมง) 

ชดุวิชาที่ 4 การวางแผนการเกษียณ (อบรม 24 ชั่วโมง) 

ฉบบัที่ 4 สว่นที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก ชดุวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (อบรม 24 ชั่วโมง) 

ฉบบัที่ 4 สว่นที่ 2 ขอ้สอบแผนการเงิน ชดุวิชาที่ 6 การจดัทาํแผนการเงิน (อบรม 24 ชั่วโมง) 

 

2. สัดส่วนนํา้หนักข้อสอบ 

 ข้อสอบฉบับที ่1: พืน้ฐานการวางแผนการเงนิ ภาษี และจรรยาบรรณ (ปรนัย 85 ข้อ) 
- ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน      6-10  

- เครื่องมือทางการเงินสาํหรบัการบรหิารสภาพคลอ่งสว่นบคุคล     6-10  

- มลูคา่เงินตามเวลา         11-15 

- การรวบรวมขอ้มลูทางการเงินสว่นบคุคล       9-13  

- การวิเคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคล        9-13  

- ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัภาษีเงินไดส้ว่นบคุคล       11-15  

- จรรยาบรรณและความรบัผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน     9 

- มาตรฐานการปฏิบติังานสาํหรบันกัวางแผนการเงิน       12 
 
 ข้อสอบฉบับที ่2: การวางแผนการลงทุน หลักสูตรเดมิ (ปรนัย 85 ข้อ) 

- แนวคิดเบือ้งตน้เก่ียวกบัการลงทนุและการวางแผนการลงทนุ     4-8  

- หลกัทรพัยล์งทนุในตลาดเงินและตลาดตราสารทนุ      6-10  

- หลกัทรพัยล์งทนุในตลาดตราสารหนีแ้ละอนพุนัธ ์      6-10  

- การลงทนุในทางเลือกอื่น         6-10  

- ขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อตดัสินใจลงทนุ      6-10  

- ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัการบรหิารกลุม่หลกัทรพัย ์      6-10  

- การจดัสรรเงินลงทนุในกลุ่มหลกัทรพัย ์       6-10  

- กลยทุธก์ารบรหิารกลุม่หลกัทรพัย ์        6-10  
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- การวดัผลตอบแทนกลุม่หลกัทรพัย ์        6-10  

- แนวทางปฏิบตัิในการขาย และการใหบ้รกิารดา้นผลิตภณัฑ ์และมาตรฐานการปฏิบติังานสาํหรบัผูท้าํหนา้ท่ีติดตอ่กบัผูล้งทนุ* 15  

* เนือ้หา "แนวทางปฏิบติัในการขาย และการใหบ้รกิารดา้นผลิตภณัฑ ์และมาตรฐานการปฏิบติังานสาํหรบัผูท้าํ 

  หนา้ที่ติดตอ่กบัผูล้งทนุ" ผูส้อบจะตอ้งศกึษาดว้ยตนเอง (self study) 

 
 ข้อสอบฉบับที ่2: การวางแผนการลงทุน หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 (ปรนัย 120 ข้อ) 

ความรูพ้ืน้ฐาน      

- ตลาดการเงิน          1-4 

- ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทนุ       2-6 

- การวิเคราะหห์ลกัทรพัยโ์ดยใชปั้จจยัพืน้ฐานและปัจจยัทางเทคนิค     2-6 

ผลิตภณัฑ ์

- ผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุที่ไม่มีความซบัซอ้นและการประเมินมลูคา่     20-24 

- ผลิตภณัฑใ์นตลาดทนุที่มีความเส่ียงสงู หรอืความซบัซอ้น     8-12 

- การลงทนุทางเลือกและการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ     1-5 

- สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้         18-22 

การวางแผนการลงทนุ 

- การจดัสรรสินทรพัยล์งทนุ         8-12 

- กลยทุธก์ารบรหิารกลุม่หลกัทรพัย ์        10-14 

- การติดตาม และปรบัปรุงกลุ่มหลกัทรพัย ์       10-14 

- การบรหิารความมั่งคั่ง และการเงินเชิงพฤติกรรม      4-8 

- แนวทางปฏิบตัิในการขาย และการใหบ้รกิารดา้นผลิตภณัฑ ์และมาตรฐานการปฏิบติังานสาํหรบัผูท้าํหนา้ท่ีติดตอ่กบัผูล้งทนุ* 15  

* เนือ้หา "แนวทางปฏิบติัในการขาย และการใหบ้รกิารดา้นผลิตภณัฑ ์และมาตรฐานการปฏิบติังานสาํหรบัผูท้าํ 

  หนา้ที่ติดตอ่กบัผูล้งทนุ" ผูส้อบจะตอ้งศกึษาดว้ยตนเอง (self study) 

 
 ข้อสอบฉบับที ่3: การวางแผนการประกันภยั และการวางแผนเพือ่วัยเกษียณ (ปรนัย 85 ข้อ)  

- ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการวางแผนการประกนัภยั      1-5  

- การจดัการความเส่ียงภยัและการประกนัภยั       7-11 

- การประกนัชีวิตและการประกนัสขุภาพ       17-21 

- การประกนัวินาศภยั         8-12  

- การจดัทาํแผนประกนัภยั         8-12 

- ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ      1-5  

- การประกนัสงัคม          3-7  

- กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ        1-5  

- กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ         3-7  

- กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF)        3-7  

- การบรหิารความเส่ียงและการลงทนุเพื่อวยัเกษียณ      1-5  
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- กระบวนการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ        7-11  

- การวางแผนเพื่อวยัเกษียณสาํหรบัผูป้ระกอบการและบทบาทของนกัวางแผนการเงินกบัการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 1-5 
   

 ข้อสอบฉบับที ่4: การวางแผนภาษีและมรดก และแผนการเงนิ 
ส่วนที ่1: การวางแผนภาษีและมรดก (ปรนัย 45 ข้อ) 
- ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการวางแผนภาษีและกระบวนการวางแผนภาษี    1-5 

- โครงสรา้งและองคป์ระกอบการคาํนวณภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา     1-5  

- กลยทุธใ์นการวางแผนภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา      12-16 

    - การกระจายหน่วยภาษีและการกระจายเงินได ้

    - การลดเงินไดส้ทุธิ 

    - การแปลงประเภทเงินไดเ้พื่อประโยชนใ์นการหกัคา่ใชจ่้าย 

    - การบรหิารเงินไดจ้ากแหลง่เงินไดน้อกประเทศ 

    - การกาํหนดเวลาในการรบัเงินได ้

    - การเลือกรวมหรอืไม่รวมเสียภาษีปลายปี 

- การวางแผนภาษีแยกตามประเภทอาชีพมนษุยเ์งินเดือน                  14-18 

    - ผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระ 

    - ผูป้ระกอบธุรกิจรบัเหมาและธุรกิจอื่น 

    - ผูมี้เงินไดจ้ากการลงทนุในหลกัทรพัย ์

    - ผูมี้เงินไดจ้ากการใชห้รอืเช่าทรพัยสิ์น 

    - ผูมี้เงินไดจ้ากการขายทรพัยสิ์น  

- แนวคิดในการวางแผนทรพัยสิ์น และมรดก และการจดัการทรพัยสิ์นในขณะมีชีวิต   1-3  

- ความหมายของมรดก         1-3  

- การตกทอดของทรพัยม์รดกและผูจ้ดัการมรดก       1-5  

- พินยักรรมและกระบวนการวางแผนการจดัการทรพัยสิ์นและมรดก     2-4  

 

ส่วนที ่2: ข้อสอบแผนการเงนิ (100 คะแนน) 

- ชดุวิชาที่ 1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน จาํนวน 8 – 15 คะแนน 

- ชดุวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทนุ จาํนวน 15 – 25 คะแนน 

- ชดุวิชาที่ 3 การวางแผนประกนัภยั จาํนวน 15 – 25 คะแนน 

- ชดุวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อการเกษียณ จาํนวน 15 – 25 คะแนน 

- ชดุวิชาที่ 5 การวางแผนภาษี และมรดก จาํนวน 15 – 25 คะแนน 

- ชดุวิชาที่ 6 การจดัทาํแผนการเงิน จาํนวน 15 – 25 คะแนน 
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3. รูปแบบคาํถามข้อสอบ 

 ข้อสอบฉบับที ่1 - 3 ประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก แบง่เป็น 

1) ปรนัยอิสระ (Individual Question) เป็นลกัษณะของคาํถามอิสระที่จบในขอ้ไม่สมัพันธก์ับคาํถามขอ้อื่นหรือ

สถานการณส์มมติ 

2) ปรนัยแบบชุดคาํถาม (Item Set) มีสถานการณ์สมมติสัน้ๆ และมีชุดคาํถามประมาณ 3-5 ขอ้ที่เก่ียวขอ้งกับ

สถานการณด์งักลา่ว 

3) ปรนัยแบบกรณีศึกษา (Case Study) มีสถานการณ์สมมติและมีชุดคาํถามจาํนวน 5-10 ขอ้ ที่เก่ียวขอ้งกับ

สถานการณด์งักลา่ว 

 ข้อสอบฉบับที ่4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทาํแผนการเงนิ ประกอบดว้ย 2 สว่น 

สว่นที่ 1: การวางแผนภาษีและมรดก เป็นขอ้สอบปรนยั จาํนวน 45 ขอ้ แบง่เป็น 

1) ปรนยัอิสระ (Individual Question)  

2) ปรนยัแบบชดุคาํถาม (Item Set)  

 
สว่นที่ 2: ขอ้สอบแผนการเงิน ประกอบดว้ย 

1) การสอบข้อเขียน เป็นการสอบอัตนัย (Comprehensive Exam) แบบเปิดหนังสือสอบ (ไม่อนุญาตให้ใช้

คอมพิวเตอร ์และอุปกรณส่ื์อสารทุกชนิด) ขอบเขตเนือ้หาขอ้สอบครอบคลมุองคค์วามรูห้ลกัสตูรการวางแผน

การเงิน CFP ทั้ง 6 ชุดวิชา แบ่งการสอบเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 3 ชั่วโมง 30 นาที ช่วงที่ 1 ใหน้ํา้หนักกับการเก็บ

รวบรวม และการวิเคราะห ์ช่วงที่ 2 ใหน้ํา้หนกักบัการสงัเคราะห ์โดยขอ้สอบทัง้ 2 ช่วงเป็นอิสระตอ่กนั  

2) การสอบสัมภาษณ ์ผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ ์ตอ้งมีผลสอบการสอบขอ้เขียน “ผ่าน” ในวนัสอบสมัภาษณ ์ผูส้อบ

ตอ้งนาํขอ้มูลประวติัส่วนตวัของผูส้อบเสนอต่อกรรมการสมัภาษณ์ มีกรรมการสอบสมัภาษณ์จาํนวน 2 คน 

สมัภาษณท์ศันคติ ความคิดเห็น จรรยาบรรณที่มีต่อการประกอบวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน และประสบการณ์

การทาํงานของผูส้อบ ใชเ้วลาสมัภาษณป์ระมาณ 20 นาทีตอ่ราย 
 

4. การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงข้อกาํหนดและระเบยีบตา่งๆ  

เน่ืองจากอาจมีการปรบัปรุงและเปล่ียนแปลงขอ้มลูดา้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมการเงิน และระเบียบและ

เกณฑต์่างๆ ของสมาคมฯ เป็นครัง้คราว ผูส้มคัรสอบจึงควรติดตามขอ้มูลดงักล่าวที่เป็นปัจจุบนั เน่ืองจากในการสอบ

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ผูส้มัครสอบจะตอ้งสามารถประยุกตใ์ชค้วามรูเ้ก่ียวกับกฎหมาย ขอ้กาํหนด และ

หลกัเกณฑท์ี่เป็นปัจจุบนัได ้เช่น เกณฑก์ารลงทุนในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภท ขอ้กาํหนดดา้นภาษีอากรที่เก่ียวขอ้งกับ

การลงทนุหรอืการประกนัชีวิต เป็นตน้ 

5. ข้อมูลประกอบการอ้างอิง 

ในขอ้สอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP จะมีการแสดงขอ้มลูตารางมลูค่าเงินตามเวลาและขอ้มลูที่จาํเป็นสาํหรบั

การสอบเพื่อใชใ้นการอา้งอิง  

 
6. ตัวอย่างข้อสอบ 

สมาคมฯ ไดเ้ผยแพรต่ัวอย่างขอ้สอบฉบับที่ 1 ผ่านทางเว็บไซตข์องสมาคมฯ  เพื่อช่วยใหผู้ส้มัครสอบสามารถเตรียม

ความพรอ้มก่อนการสอบจรงิ โดยผูส้มคัรสอบสามารถทดสอบความรูข้องตนและทาํความคุน้เคยกบัเนือ้หาและรูปแบบ

ของขอ้สอบไดจ้ากตวัอย่างขอ้สอบ 
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นโยบายการสอบ 
1. การจาํกัดสิทธิเ์ข้าสอบ 

สมาคมฯ จาํกดัสิทธ์ิเขา้สอบของบคุคลที่เก่ียวขอ้งในกรณีดงันี ้

1.1 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ถูกจาํกัดสิทธ์ิเข้าสอบเป็นระยะเวลา 2 ปี 

นบัตัง้แตว่นัที่พน้จากหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบัการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP 

ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP หมายถึง ผู้พัฒนาข้อสอบและผู้ตรวจทาน

ขอ้สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบของสมาคมฯ พนักงานและ

เจา้หนา้ที่ของสมาคมฯ ซึ่งมีหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP และพนกังาน 

และเจา้หนา้ที่ของศูนยท์ดสอบที่สมาคมฯ ใหก้ารยอมรบั ซึ่งมีหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการสอบหลกัสตูรการ

วางแผนการเงิน CFP 

1.2 ผูมี้ประวติัฝ่าฝืนระเบียบการสอบ หรือทจุริตการสอบ และอยู่ระหว่างการตดัสิทธ์ิการสอบโดยศนูยท์ดสอบ หรือ

หน่วยงานกาํกับดูแลที่สมาคมฯ ใหก้ารยอมรบั ถูกจาํกัดสิทธ์ิเขา้สอบตามระยะเวลาที่ถูกตดัสิทธ์ิการสอบโดย

ศนูยท์ดสอบ หรอืหน่วยงานกาํกบัดแูลที่สมาคมฯ ใหก้ารยอมรบั 

ศูนยท์ดสอบ หรือหน่วยงานกาํกับดูแลที่สมาคมฯ ใหก้ารยอมรบั หมายถึง ศูนยท์ดสอบหลักสูตรใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพดา้นการลงทนุ หรอืการประกนัภยั หรือหน่วยงานกาํกบัดแูลการขึน้ทะเบียนคณุวฒิุวิชาชีพ หรือ

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพดา้นการลงทนุ หรอืการประกนัภยั 

 

2. กรณีทีม่ีข้อสงสัย/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบ 

ภายหลงัการเขา้สอบ ผูส้มคัรสอบสามารถแจง้ขอ้สงสยัเก่ียวกบัคาํถามในขอ้สอบ และ/หรือแจง้ขอ้รอ้งเรียนการบริหาร

จดัการสอบได ้โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

 ในกรณีที่ผูส้มัครสอบเช่ือว่ามีขอ้ผิดพลาดเกิดขึน้ในขอ้คาํถาม ผูส้มัครสอบสามารถส่งแบบฟอรม์แจง้ขอ้สงสยั

เก่ียวกบัคาํถามในขอ้สอบใหส้มาคมฯ ภายใน 5 วนัทาํการหลงัจากวนัสอบ สมาคมฯ จะแจง้ยืนยนัการไดร้บัเรื่อง

ดงักล่าวผ่านทางอีเมลของผูส้มคัรสอบ ทัง้นี ้สมาคมฯ จะไม่แจง้ผลการพิจารณาใหผู้ส้มคัรสอบทราบ สมาคมฯ 

จะพิจารณาและตรวจสอบขอ้คาํถามที่มีขอ้สงสยัภายใน 7 วนัหลงัจากที่ไดร้บัแบบฟอรม์ดงักล่าว ในกรณีที่ตรวจ

พบความผิดพลาดในขอ้คาํถาม สมาคมฯ จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบเพื่อ

พิจารณาใหค้วามเหน็ในการแกไ้ขขอ้คาํถามดงักลา่วตามที่เห็นสมควร 

 ในกรณีที่ผูส้มัครสอบมีขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกับการบริหารจัดการสอบ ผูส้มัครสอบสามารถส่งแบบฟอรม์แจง้ขอ้

รอ้งเรียนการบริหารจดัการสอบใหส้มาคมฯ ภายใน 14 วนัทาํการหลงัจากวนัสอบ สมาคมฯ จะแจง้ยืนยันการ

ไดร้บัเรื่องดงักล่าวผ่านทางอีเมลของผูส้มคัรสอบ ทัง้นี ้สมาคมฯ จะไม่แจง้ผลการพิจารณาใหผู้ส้มคัรสอบทราบ 

สมาคมฯ จะพิจารณาขอ้รอ้งเรียนและแจง้ใหผู้ใ้หบ้ริการสอบที่ไดร้บัอนุญาตของสมาคมฯทราบขอ้รอ้งเรียน

ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผูใ้หบ้ริการสอบที่ไดร้บัอนุญาตของสมาคมฯจะตอ้งตอบกลับ พรอ้มระบุ

แนวทางปฏิบัติในการปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้รอ้งเรียนใหส้มาคมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 15 วัน

หลงัจากไดร้บัจดหมายจากแจง้ขอ้รอ้งเรยีนจากสมาคมฯ 



________________________________________________________________ 
คูมื่อการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP®_Version 1_2022 หนา้ 10 
 

3. คาํร้องขอใหต้รวจข้อสอบใหม่ด้วยวิธีตรวจด้วยมือ (hand-scored review) 

ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีข้อสงสัยว่าผลสอบไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสอบสามารถรอ้งขอให้สมาคมฯ ตรวจนับคะแนนใน

กระดาษคาํตอบใหม่ดว้ยวิธีตรวจดว้ยมือ โดยจะตอ้งส่งคาํรอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษร ระบช่ืุอของผูส้มคัรสอบ หมายเลข

และช่ือฉบบัขอ้สอบ วนัที่เขา้สอบและเหตผุลประกอบการรอ้งเรยีนถึงสมาคมฯ ภายใน 30 วนัทาํการหลงัการประกาศผล

สอบ พรอ้มคา่ธรรมเนียม 3,000 บาท/ฉบบั  

สมาคมฯ จะใชร้ะยะเวลาพิจารณาขอ้รอ้งเรียนประมาณ 4-6 สปัดาหน์บัจากวนัที่ไดร้บัขอ้รอ้งเรียน ในกรณีที่ผลคะแนน

ของการตรวจนบัดว้ยมือไม่แตกต่างจากผลคะแนนของการตรวจนบัดว้ยเครื่อง (machine-scored) สมาคมฯ จะแจง้ให้

ผูส้มคัรสอบทราบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างผลคะแนนของการตรวจทัง้สองวิธี และถือเอาผลคะแนนของการตรวจ

นบัดว้ยมือเป็นที่สิน้สดุ  

ในกรณีที่ผลคะแนนของการตรวจนบัดว้ยมือ และการตรวจนบัดว้ยเครื่องมีความแตกต่างกนั ซึ่งมีผลตอ่ผลการสอบของ

ผูส้มัครสอบ สมาคมฯ จะใชผ้ลคะแนนของการตรวจนบัดว้ยมือเป็นเกณฑ ์และส่งหนังสือแจง้ผลการสอบที่ถูกตอ้งให้

ผูส้มคัรสอบทราบ พรอ้มคืนคา่ธรรมเนียม 

 

4. นโยบายการใหค้วามช่วยเหลือพเิศษ 

นโยบายนีช้่วยใหผู้ส้มคัรสอบที่มีความบกพรอ่งทางรา่งกายที่ตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษมั่นใจไดว้่าตนจะสามารถมี

ส่วนรว่มและเขา้รว่มการรบัรองคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และคณุวฒิุวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT โดย

จะไดร้บัการฏิบติัอย่างเท่าเทียมจากสมาคมฯ  

ผูส้มคัรสอบสามารถรอ้งขอความช่วยเหลือพิเศษ หากมีความบกพรอ่งทางรา่งกายหรือความจาํเป็นอื่นๆ ที่อาจทาํใหไ้ม่

สามารถเขา้สอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ไดต้ามสภาวะการณป์กติ 

ผูส้มคัรสอบที่ตอ้งการย่ืนขอความช่วยเหลือพิเศษ จะตอ้งส่งคาํรอ้งเป็นลายลกัษณอ์กัษรถึงสมาคมฯ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 

2 เดือนก่อนกาํหนดการสอบ พรอ้มระบขุอ้มลูและสง่เอกสารประกอบดงัตอ่ไปนี ้

 ลกัษณะความบกพรอ่งทางรา่งกาย 

 ใบรบัรองแพทยยื์นยนัความบกพรอ่งทางรา่งกาย 

ในกรณีที่มีคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมจากการอาํนวยความสะดวกพิเศษ ผูส้มคัรสอบจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว 

สมาคมฯ สามารถอาํนวยความสะดวกพิเศษใหผู้ส้มคัรสอบดงันี ้

 อนญุาตใหผู้ส้มคัรสอบสามารถมีผูติ้ดตามเขา้หอ้งสอบได ้แต่ผูติ้ดตามไม่มีสิทธ์ิใหค้วามช่วยเหลือใดๆ เก่ียวกับ

การสอบแก่ผูส้มคัรสอบ 

 เพื่อใหม้ั่นใจว่าผูส้มคัรสอบเป็นผูท้าํขอ้สอบดว้ยตนเอง สมาคมฯ จะจดัผูค้มุสอบเพื่อเป็นผูช่้วยในการทาํขอ้สอบ

โดยปฏิบติัตามสั่งของผูส้มคัรสอบ เช่น ใชเ้ครือ่งคิดเลข และบนัทกึคาํตอบลงในกระดาษคาํตอบ 

 ใหเ้วลาในการทาํขอ้สอบเพิ่มขึน้ 1 ชั่วโมง รวมเป็น 4 ชั่วโมง 
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สมาคมฯ จะอาํนวยความสะดวกพิเศษใหก้ับผูส้มัครสอบที่มีความบกพร่องทางร่างกายตามสมควรแก่เหตุผลและใน

ขอบเขตที่สามารถกระทาํได ้โดยสมาคมฯ รบัรองว่าจะดาํเนินการจดัการรบัรองคณุวฒิุวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 

และคณุวฒิุวิชาชีพที่ปรกึษาการเงิน AFPT และการจดัสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ตามมาตรฐานที่สมาคมฯ 

กาํหนดไว ้

 

5. การเล่ือนหรือยกเลิกการจัดสอบ 

สมาคมฯ อาจเปล่ียนแปลงกาํหนดวนั เวลา และเง่ือนไขของการจดัสอบ หรือยกเลิกการสอบบางส่วนหรือทัง้หมดตามที่

สมาคมฯ เห็นสมควร เพื่อรกัษามาตรฐานการจดัสอบ หรือในกรณีเกิดเหตุสดุวิสยั เช่น เพลิงไหม ้นํา้ท่วม ภยัธรรมชาติ 

การก่อการรา้ย หรือการจลาจล เป็นตน้  โดยสมาคมฯ จะแจง้เล่ือนหรือยกเลิกการจดัสอบโดยเร็วที่สุด ผ่านทาง SMS 

อีเมล และเว็บไซตข์องสมาคมฯ  

ทัง้นี ้ในกรณีของการเล่ือนสอบ หากผูส้มคัรสอบไม่สะดวกที่จะเขา้สอบตามกาํหนดการสอบในรอบถดัไปตามที่สมาคมฯ 

กาํหนด สมาคมฯ จะคืนคา่ธรรมเนียมการสอบใหผู้ส้มคัรสอบเต็มจาํนวน 

 

6. การร้องเรียนผลการสอบ 

ผูส้มคัรสอบที่ไม่พอใจในคาํตดัสินผลการสอบ มีสิทธ์ิย่ืนขอ้รอ้งเรยีนตอ่สมาคมฯ ไดต้ามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1. กรณีตอ้งการย่ืนขอ้รอ้งเรียนผลการสอบของขอ้สอบวางแผนการเงิน ฉบบัที่ 1-3 และฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 สามารถ

กระทาํไดห้ลงัจากที่ผูส้มคัรสอบไดย่ื้นคาํรอ้งขอใหต้รวจขอ้สอบใหม่ และรบัทราบผลจากสมาคมฯ แลว้เท่านัน้ 

2. ใหย่ื้นขอ้รอ้งเรียนต่อผูอ้าํนวยการสมาคมฯ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศผลสอบทางออนไลน ์ผ่านระบบ 

“สมาชิก” บนเว็บไซตส์มาคมฯ หรือไดร้บัอีเมลแจง้ผลสอบที่ผ่านการตรวจใหม่ (กรณีขอ้สอบวางแผนการเงิน ฉบบั

ที่ 1-3 และฉบบัที่ 4 สว่นที่ 1) 

3. การย่ืนขอ้รอ้งเรียนใหท้าํเป็นเอกสารลายลกัษณ์อกัษรลงลายมือช่ือของผูส้มัครสอบ ระบุเหตุผล ขอ้โตแ้ยง้และ

ขอ้เท็จจรงิของการย่ืนขอ้รอ้งเรยีน 

4. ใหผู้้อาํนวยการสมาคมฯ แจง้รบัคาํข้อรอ้งเรียนแก่ผู้สมัครสอบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ไดร้บัหนังสือแจง้ข้อ

รอ้งเรยีน 

5. ใหผู้อ้าํนวยการสมาคมฯ จัดทาํรายงานความเห็น พรอ้มเหตุผลเสนอคณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบเพื่อ

พิจารณาตดัสินขอ้รอ้งเรยีน ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือแจง้ขอ้รอ้งเรียน โดยพิจารณาว่าการใหค้ะแนน

สอบเป็นไปตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนสอบ และเกณฑก์ารสอบผ่านที่กาํหนดและปฏิบติัตามเกณฑด์งักล่าวอย่าง

เหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ (ดรูายละเอียดเกณฑก์ารใหค้ะแนนสอบและเกณฑก์ารสอบผ่าน) มติคาํตดัสินให้

ถือเอาคะแนนเสียงขา้งมาก คาํตดัสินของคณะอนกุรรมการมาตรฐานการสอบถือเป็นที่สดุ 

6. ใหผู้อ้าํนวยการสมาคมฯ แจง้ผลการพิจารณาคาํตดัสินของคณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบใหผู้ส้มคัรสอบ

ทราบ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่ไดร้บัทราบผลคาํตดัสินของคณะอนกุรรมการมาตรฐานการสอบ 

ทัง้นี ้ผูมี้อาํนาจพิจารณาตดัสินขอ้รอ้งเรยีนจะตอ้งไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินผลการสอบ สมาคมฯ สงวนสิทธ์ิในการ

ชีแ้จงผลการพจิารณาในรายละเอยีด ทัง้นี ้เพื่อรกัษามาตรฐานความปลอดภยัของขอ้สอบ 
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7. การแก้ไขข้อมูลในคู่มือการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงนิ CFP 

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงขอ้มูลที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ได้

ตลอดเวลาตามความจาํเป็นโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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เงือ่นไข ข้อปฏบิัต ิและข้อตกลงการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงนิ CFP 

1. ผูส้มคัรสอบจะตอ้งอ่าน “เง่ือนไข ขอ้ปฏิบติัและขอ้ตกลงการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP” อย่างละเอียด ก่อน

เขา้สอบ ในการลงทะเบียนสมัครสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ถือว่าผูส้มคัรรบัทราบและยอมรบั “เง่ือนไข ขอ้

ปฏิบติัและขอ้ตกลงการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP” แลว้ และการลงนามในเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการสอบทกุ

ชนิด ใหถื้อว่าผูส้มัครสอบรบัทราบและยอมรบั “เง่ือนไข ขอ้ปฏิบัติและขอ้ตกลงการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน 

CFP” เรยีบรอ้ยแลว้ 

2. การกระทาํที่ถือวา่ผิดวินยัการสอบ 

2.1 ไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งกรรมการคมุสอบ 

2.2 กระทาํการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผูส้อบคนอื่นหรอืรบกวนการสอบ เช่น 

 การเปล่ียนที่นั่งสอบโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร และไม่ไดร้บัอนญุาตจากกรรมการคมุสอบ 

 พดูคยุกบับคุคลที่ไม่ไดร้บัอนญุาตระหวา่งการสอบ 

2.3 นาํเอกสาร หรอืขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการสอบออกจากหอ้งสอบ 

2.4 นาํส่ิงของที่ไม่ไดร้บัอนญุาตเขา้หอ้งสอบ 

2.5 คดัลอกขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  เครื่องมือที่ไม่อนุญาตใหน้าํเขา้มาในหอ้งสอบ หรือระหว่างผูเ้ขา้สอบดว้ยกัน 

หรอืใหค้ดัลอกคาํตอบระหวา่งผูเ้ขา้สอบดว้ยกนั การแลกเปล่ียนขอ้ความที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้สอบ การใหค้วามช่วยเหลือ 

หรอืรว่มมือกนัในการกระทาํทจุรติ ระหวา่งการสอบ 

2.6 ปิดเผยขอ้มลูในขอ้สอบใหแ้ก่บคุคลอื่น ใหไ้ดร้บัทราบขอ้มลูดงักลา่ว  

2.7 เขา้สอบแทนผูส้มคัรสอบ หรอืใหผู้อ้ื่นเขา้สอบแทนตนเอง 

2.8 ปลอมแปลงเอกสาร/หลกัฐานการสมคัรสอบ หลกัฐานยืนยนัตวัตน 

2.9 การกระทาํอื่นใดที่สมาคมฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นการฝ่าฝืน “เง่ือนไข ขอ้ปฏิบติั และขอ้ตกลงการสอบหลกัสตูรการ

วางแผนการเงิน CFP” และ/หรอืเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิขอ้สอบ และ/หรอืกระทาํการใดๆ ที่สอ่ในทางทจุรติ 

3. หากสมาคมฯ ได้รบัรายงานว่าผู้สมัครสอบได้กระทาํการใดๆ ที่ ถือว่าผิดวินัยการสอบ สมาคมฯ จะดาํเนินการตาม

กระบวนการพิจารณาความผิดวินัยการสอบของสมาคมฯ และหากพบว่าผู้สมัครสอบไดก้ระทาํผิดวินัยการสอบจริง 

สมาคมฯ จะมีบทลงโทษตามระเบียบของสมาคมฯ และสงวนสิทธ์ิในการรายงานการกระทาํความผิดวินัยการสอบของ

ผูส้มคัรสอบใหก้บัองคก์รและหน่วยงานกาํกบัดแูลผูป้ระกอบวิชาชีพที่เก่ียวขอ้งทราบตามที่เห็นสมควร 

4. รายการส่ิงของที่อนญุาตใหน้าํเขา้หอ้งสอบ ไดแ้ก่ 

4.1 หลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัข่ี หรอืหนงัสือเดินทาง 

4.2 เครื่องเขียนที่จาํเป็น ไดแ้ก่ ดินสอ ยางลบ 

4.3 เครื่องคิดเลขรุน่ที่กาํหนด ทัง้นี ้จะตอ้งลา้งขอ้มลูเดิมออกทัง้หมดก่อน และไม่อนญุาตใหน้าํคู่มือและ/หรอืการด์ (Pull-

out Card/Keystroke Cards) วิธีการใชเ้ครื่องคิดเลขที่แนบมากบัตวัเครื่องเขา้หอ้งสอบ 

4.4 ที่อดุห ู

4.5 ส่ิงของ “ตอ้งการพิเศษ” เช่น ยารกัษาโรค ผูส้มคัรสอบจะตอ้งแจง้และไดร้บัอนญุาตจากกรรมการคมุสอบ ณ วนัสอบ

ก่อนการเขา้สอบ ในกรณีที่ผูส้มัครสอบตอ้งการนาํอุปกรณ์/ส่ิงของทางการแพทยท์ี่จาํเป็นต่อการรกัษาโรคเขา้หอ้ง

สอบ จะตอ้งแจง้ใหส้มาคมฯ พิจารณาอนญุาตลว่งหนา้ก่อนวนัสอบหรอืโดยเรว็ที่สดุ 
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5. ก่อนการสอบและก่อนเขา้หอ้งสอบ 

5.1 เขา้สอบตรงตามวนั เวลา และสถานที่ ที่ไดล้งทะเบียนสมคัรสอบไว ้

5.2 มาลงทะเบียนเขา้สอบก่อนการสอบเริ่มอย่างนอ้ย 30 นาที และเขา้หอ้งสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างนอ้ย 15 นาที 

5.3 หากมาสายกวา่กาํหนดเวลาเขา้หอ้งสอบเกิน 30 นาที จะไม่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้หอ้งสอบ 

5.4 แสดงหลกัฐานแสดงตน ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง เพื่อลงทะเบียนเขา้หอ้ง

สอบ และตอ้งไม่บนัทกึขอ้มลูใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการสอบลงบนเอกสารดงักลา่ว 

5.5 อนุญาตใหผู้ส้มคัรสอบนาํส่ิงของตามที่กาํหนดไวใ้น “รายการส่ิงของที่อนุญาตใหน้าํเขา้หอ้งสอบ” เท่านัน้ และเป็น

หนา้ที่ของผูส้มคัรสอบที่ตอ้งนาํส่ิงของที่จาํเป็นที่อนญุาตใหน้าํเขา้หอ้งสอบไดเ้พื่อใชใ้นการสอบ 

5.6 กรรมการคมุสอบจะเป็นผูต้รวจส่ิงของทกุชิน้ที่ผูส้มคัรสอบนาํเขา้หอ้งสอบ โดยกรรมการคมุสอบมีสิทธ์ิจะนาํส่ิงของที่

ไม่ไดร้บัอนุญาตใหน้าํเขา้หอ้งสอบออกจากหอ้งสอบ รวมทัง้ตรวจสอบและ/หรือจดบนัทึกเอาไว ้และไม่อนุญาตให้

ผูส้มคัรสอบเขา้ไปในบรเิวณที่เก็บส่ิงของเหล่านัน้ในระหว่างการสอบ ทัง้นี ้“รายการส่ิงของที่ไม่อนญุาตใหน้าํเขา้หอ้ง

สอบ” หมายถึง ส่ิงของทกุชนิดที่ไม่ไดร้วมอยู่ใน “รายการส่ิงของที่อนญุาตใหน้าํเขา้หอ้งสอบ” 

5.7 แนะนาํใหผู้ส้มคัรสอบไม่นาํส่ิงของมีคา่มาในวนัสอบ ทัง้นี ้ผูส้มคัรสอบสามารถเก็บส่ิงของสมัภาระไวใ้นบรเิวณที่จดัไว้

ให ้อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ หรอืผูจ้ดัสอบจะไม่รบัผิดชอบ หากส่ิงของและสมัภาระดงักลา่วเสียหาย หรอืสญูหาย 

6. เม่ือเขา้หอ้งสอบแลว้และขณะอยู่ในหอ้งสอบ 

6.1 ตอ้งปฏิบัติตามคาํสั่งของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครดั หากผูส้มัครสอบไม่ปฏิบัติตาม “เง่ือนไข ขอ้ปฏิบติัและ

ขอ้ตกลงการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP” และ/หรือตามคาํสั่งของกรรมการคุมสอบ กรรมการคมุสอบจะ

เชิญผูส้มคัรสอบออกจากหอ้งสอบทนัที 

6.2 หา้มใชเ้ครื่องมือส่ือสาร หรอืเครื่องมืออิเลก็ทรอนิกสท์กุชนิดในเวลาสอบ 

6.3 นั่งตามหมายเลขที่นั่งสอบที่กาํหนดไว ้และตอ้งไม่ลุกจากที่นั่ง ยกเวน้จะไดร้บัอนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อน

เท่านัน้ 

6.4 รายการส่ิงของที่อนญุาตใหว้างบนโต๊ะที่นั่งสอบ ไดแ้ก่ หลกัฐานแสดงตน ดินสอ ยางลบ และเครื่องคิดเลขรุน่ที่กาํหนด 

6.5 หากกรรมการคุมสอบตรวจพบส่ิงของที่ไม่ได้อยู่ใน  “รายการส่ิงของที่อนุญาตให้นาํเข้าห้องสอบ” เช่น นาฬิกา 

โทรศพัทมื์อถือ แท็บเล็ต อปุกรณห์ฟัูง อปุกรณ ์Bluetooth Power-Bank อปุกรณน์บักา้ว เป็นตน้ ผูส้มคัรสอบจะตอ้ง

นาํเก็บใสถ่งุที่เตรยีมไวใ้ห ้และนาํวางไวใ้ตโ้ต๊ะที่นั่งสอบ 

6.6 ตรวจสอบความถกูตอ้งของชดุขอ้สอบและกระดาษคาํตอบ เขียนช่ือ นามสกุล หมายเลขหอ้งสอบ และเลขที่นั่งสอบ 

พรอ้มทัง้ระบายรหสัประจาํตวัสอบของผูส้มคัรสอบลงในกระดาษคาํตอบใหถ้กูตอ้งครบถว้น ในกรณีที่การสอบเสร็จ

สิน้แลว้ หากผูจ้ดัสอบตรวจพบวา่ผูส้มคัรสอบกรอกขอ้มลูในเอกสารไม่ครบถว้นสมบรูณ ์ผูจ้ดัสอบจะดาํเนินการ ดงันี ้ 

• กรณีที่ผู้สมัครสอบมิได้ลงนามที่หน้าปกสมุดคําถาม ผู้จัดสอบจะติดต่อไปยังผู้สมัครสอบ เพื่อแจ้ง

ขั้นตอนการดาํเนินการ รวมถึงเรียกเก็บค่าปรับเป็นเงนิจาํนวน 500 (ห้าร้อย) บาท และเมื่อผู้จัดสอบ

ยืนยันข้อมูลการชําระค่าปรับของผู้สมัครสอบเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดสอบจะดําเนินการ

ตรวจข้อสอบต่อไป 

• กรณีที่ผู้สมัครสอบระบายข้อมูลรหัสประจาํตัวสอบในกระดาษคาํตอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ผู้

จัดสอบจะทําการติดต่อไปยังผู้สมัครสอบ เพื่อแจ้งขั้นตอนการดําเนินการ รวมถึงเรียกเก็บค่าปรับ

เป็นเงินจาํนวน 500 (ห้าร้อย) บาท และเมื่อผู้จัดสอบยืนยันข้อมูลการชําระค่าปรับของผู้สมัครสอบ

เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จะถือว่า ผู้สมัครสอบยินยอมให้ ผู้จัดสอบดําเนินการแก้ ไขข้อมูลใน

กระดาษคาํตอบให้ถูกต้องครบถ้วน และดาํเนินการตรวจข้อสอบต่อไป และให้ถือว่าการดาํเนินการ
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ของผู้จัดสอบน้ันเป็นที่สุด ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบมีสิทธิยื่นคําร้องขอดูข้อมูลในกระดาษคําตอบที่มีการ

แก้ไข โดยการใหแ้จ้งเป็นลายลักษณอ์ักษรมายังผู้จัดสอบ  

6.7 ตอ้งไม่เปิดสมดุคาํถามหรอืเริ่มทาํขอ้สอบก่อนไดร้บัอนญุาตจากกรรมการคมุสอบ  

6.8 เริ่มทาํขอ้สอบเม่ือกรรมการคมุสอบประกาศหรอืใหส้ญัญาณ “เริ่มทาํขอ้สอบ” 

6.9 หา้มพดูคยุ หรือซกัถามกันระหว่างผูเ้ขา้สอบในเวลาสอบ และการกระทาํใดๆ ที่เป็นการรบกวนผูส้อบคนอื่นระหว่าง

การสอบ หรอืรบกวนการสอบ 

6.10 การคัดลอก หรือใหค้ดัลอกคาํตอบระหว่างผูเ้ขา้สอบดว้ยกัน  การแลกเปล่ียนขอ้ความที่เก่ียวขอ้งกับขอ้สอบ การ  

เขา้สอบแทนกนั  การใหค้วามช่วยเหลือหรอืรว่มมือกนั ไม่วา่ในรูปแบบใดก็ตาม  ใหส้นันิษฐานไวก่้อนวา่ผูส้มคัรสอบ

นัน้ไดร้ว่มกนักระทาํการทจุรติ 

6.11 กรณีป่วย หรือตอ้งการจะลกุออกจากที่นั่งสอบ หรอืมีขอ้สงสยัใดๆ หรือตอ้งการใชห้อ้งนํา้ ใหย้กมือขึน้และรอจนกว่า

กรรมการคมุสอบจะไปที่โต๊ะนั่งสอบของผูส้มคัรสอบ แตจ่ะไม่มีการทดเวลาสอบ 

6.12 ในกรณีที่ผูส้มคัรสอบทาํขอ้สอบเสรจ็ก่อนเวลาที่กาํหนด และตอ้งการจะสง่ขอ้สอบ ใหน้าํเอกสารที่เก่ียวกบัการ 

สอบใส่ลงในซองที่ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้และใหย้กมือแจง้กรรมการคมุสอบและนั่งรอจนกว่ากรรมการคมุสอบจะไปเก็บ

ซองเอกสาร 

6.13 เม่ือกรรมการคุมสอบประกาศหรือใหส้ญัญาณว่าหมดเวลาสอบ ผูส้มคัรสอบจะตอ้งยุติการทาํขอ้สอบทนัที และให้

นาํเอกสารที่เก่ียวกบัการสอบใสล่งในซองที่ไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้และนั่งรอจนกวา่กรรมการคมุสอบจะไปเก็บซองเอกสาร  

6.14 ผูส้มคัรสอบจะออกจากหอ้งสอบไดห้ลงัจากเวลาเริ่มสอบผ่านไปแลว้ 1 ชั่วโมง และไม่อนุญาตใหผู้ส้มัครสอบออก

จากหอ้งสอบ ในกรณีที่เหลือเวลาสอบอีก 5 นาที  

6.15 ผูส้มคัรสอบจะตอ้งคืนสมดุคาํถาม กระดาษคาํตอบ กระดาษทด รวมทัง้เอกสารอื่นๆ ทัง้หมด หลงัจากหมดเวลาการ

สอบ และหา้มนาํสว่นใดสว่นหนึ่งของเอกสารขา้งตน้ออกจากหอ้งสอบ 

6.16 หา้มนาํ หรอืพยายามที่จะนาํขอ้มลู ที่เก่ียวขอ้งกบัการสอบออกจากหอ้งสอบไม่วา่จะดว้ยวิธีใดหรอืรูปแบบใดก็ตาม 

6.17 ตอ้งไม่ให ้หรอืรบัความช่วยเหลือแก่ หรอืจากบคุคลใดๆ ยกเวน้กรรมการคมุสอบ 

6.18 ไม่อนญุาตใหส้บูบหุรี่ รบัประทานหมากฝรั่ง หรอือาหารทกุชนิดในหอ้งสอบ 

7. เอกสารเก่ียวกบัการสอบทกุชนิด รวมทัง้สมดุคาํถาม และกระดาษคาํตอบ กระดาษทด รวมทัง้เอกสารอื่นๆ ทัง้หมด ถือเป็น

ทรพัยสิ์นของสมาคมฯ หา้มผูส้มคัรสอบฉีกกระดาษคาํถามออกจากสมดุคาํถาม หรือนาํเอกสารเก่ียวกบัการสอบออกจาก

หอ้งสอบเด็ดขาด ทัง้นี ้ในการเขา้สอบ ถือว่าผูส้มคัรสอบรบัทราบว่าเอกสารเก่ียวกับการสอบเป็นทรพัยสิ์นของสมาคมฯ 

และตอ้งไม่คัดลอก และ/หรือทาํขึน้ใหม่ และ/หรือ ลอกเลียนเอกสารดงักล่าว สมาคมฯ มีสิทธ์ิดาํเนินการตามกฎหมาย 

หากผูส้มคัรสอบนาํเอกสารเก่ียวกบัการสอบออกจากหอ้งสอบ และ/หรอืทาํขึน้ใหม่ ไม่วา่จะบางสว่นหรอืทัง้หมดก็ตาม 

8. เพื่อเป็นการรกัษาความลบัของขอ้มลูคาํถามขอ้สอบ หา้มมิใหผู้ส้มคัรสอบเปิดเผยรายละเอียดใดๆ เก่ียวกบัขอ้มลูคาํถาม

ขอ้สอบแก่บุคคลที่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการสอบเพื่อป้องกนัการตีความขอ้มลูที่ผิดพลาด สมาคมฯ มีสิทธ์ิดาํเนินการใดๆ 

กบับคุคลผูซ้ึง่ฝ่าฝืนลิขสิทธ์ิ และ/หรอืทรพัยสิ์นทางปัญญาเก่ียวกบัขอ้มลูคาํถาม เช่น หา้มเขา้สอบ หรอืดาํเนินการทางแพ่ง

และ/หรอืทางอาญาตามที่เห็นควร 

9. ในกรณีที่ผูผ่้านการสอบทาํการปลอมหนังสือรบัรองผลการสอบที่ออกใหโ้ดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทยขึน้ทัง้ฉบับ 

หรือบางส่วน โดยเติมหรอืตดัทอนขอ้ความ หรือแกไ้ขในเอกสารที่แทจ้รงิ หรือประทบัตราปลอม หรือลงลายมือช่ือปลอมใน

เอกสารดงักล่าว สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยอาจพิจารณาใหผ้ลการสอบ และ/หรือการอบรมในครัง้ดงักล่าวเป็นโมฆะ 

และตดัสิทธ์ิในการเขา้สอบกับสมาคมนกัวางแผนการเงินไทยฯ ตามบทลงโทษ ตามกระบวนการพิจารณาความผิดวินัย
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การสอบของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย นบัตัง้แต่วนัที่สอบ หรืออาจพิจารณาดาํเนินคดีตามกฎหมาย ทัง้ทางแพ่งและ

อาญา 

10. ผูส้มัครสอบควรแจง้ใหส้มาคมฯ ทราบ หากผูส้มัครสอบถูกรอ้งขอจากบุคคลที่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการสอบใหเ้ปิดเผย

ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้มลูคาํถามขอ้สอบ  

11. การบนัทกึคาํตอบ 

11.1  เม่ือกรรมการคมุสอบใหส้ญัญาณเริ่มการสอบ ใหผู้ส้มคัรสอบเลือกคาํตอบที่คิดว่าถกูตอ้งที่สดุเพียงขอ้เดียว  แลว้ใช้

ดินสอ 2B ระบายตวัเลือก  หรือ  หรือ  หรือ  ใหช้ดัเจน หากผูส้มคัรสอบตอ้งการเปล่ียนคาํตอบ จะตอ้ง

ลบตวัเลือกเดิมดว้ยยางลบดินสอใหส้ะอาดก่อน แลว้จงึระบายตวัเลือกใหม่ตามที่ตอ้งการ  

11.2  คาํถามแต่ละขอ้ สามารถเลือกตอบไดเ้พียงหนึ่งตัวเลือกเท่านั้น หากตอบมากกว่าหนึ่งตัวเลือกจะถือว่าตอบผิด     

ถึงแมว้า่หนึ่งในคาํตอบที่เลือกนัน้จะเป็นคาํตอบที่ถกูตอ้ง 

11.3  บนัทกึคาํตอบลงในกระดาษคาํตอบเท่านัน้ หากบนัทกึคาํตอบลงในสมดุคาํถาม จะไม่ไดค้ะแนน 

11.4  หากตอบผิด ไม่มีการหกัคะแนน 

12. หลงัจากที่ผูส้มัครสอบลงทะเบียนสมัครสอบแลว้ สมาคมฯ สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการลงทะเบียนสมัครสอบ และหาก

ผูส้มคัรสอบไม่เขา้สอบตามรอบสอบที่ไดล้งทะเบียนสมคัรสอบไว ้จะถือวา่ผูส้มคัรสอบขาดสอบ 

 

ผูส้มคัรสอบที่ไม่สามารถเขา้สอบตามวนั และเวลาที่ลงทะเบียนสมคัรไวไ้ด ้เน่ืองจากป่วย หรือเหตจุาํเป็นอื่น สามารถย่ืน

คาํขอพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยกรอก “แบบฟอรม์คาํขอพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสอบ หลกัสูตรการ

วางแผนการเงิน CFP” พรอ้มแนบเอกสารตามที่กาํหนด ส่งมาที่สมาคมฯ ทางไปรษณียภ์ายใน 10 วนัหลงัวนัสอบ โดย

พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย ์ระยะเวลาการพิจารณาคาํขอภายใน 90 วันทาํการนับจากวันสอบ ทั้งนี ้ทาง

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคืนคา่ธรรมเนียมการสอบเป็นรายกรณี รวมทัง้จาํนวนค่าธรรมเนียมการสอบที่จะคืน

ใหผู้ส้มคัรสอบ   

13. สมาคมฯ อาจเปล่ียนแปลงกาํหนดวนั เวลา และเง่ือนไขของการจดัสอบ หรือยกเลิกการสอบบางส่วนหรือทัง้หมดตามที่

สมาคมฯ เห็นสมควร เพื่อรกัษามาตรฐานการจดัสอบ หรือในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น เพลิงไหม ้นํา้ท่วม ภยัธรรมชาติ การ

ก่อการรา้ย หรือการจลาจล เป็นตน้  โดยสมาคมฯ จะแจง้เล่ือนหรือยกเลิกการจัดสอบโดยเร็วที่สุด ผ่านทาง SMS อีเมล 

และเว็บไซตข์องสมาคมฯ ทัง้นี ้ในกรณีของการเล่ือนสอบ หากผูส้มคัรสอบไม่สะดวกที่จะเขา้สอบตามกาํหนดการสอบใน

รอบถดัไปตามที่สมาคมฯ กาํหนด สมาคมฯ จะคืนค่าธรรมเนียมการสอบใหผู้ส้มคัรสอบเต็มจาํนวน 

ในกรณีที่ผูส้มัครสอบกระทาํ หรืองดเวน้การกระทาํใดๆ ตามขอ้ 5 – 10  รวมถึงกระทาํการอื่นๆ ที่สมาคมนักวางแผน

การเงินไทย หรือผูจ้ัดสอบของสมาคมฯ เห็นว่าเขา้ข่ายหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต  อาจพิจารณาใหยุ้ติการสอบ 

หรอืไม่ตรวจขอ้สอบในการสอบครัง้นัน้  และ/หรอืตดัสิทธ์ิในการเขา้สอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP กบัผูจ้ดัสอบทกุ

ราย ตามบทลงโทษในกระบวนการพิจารณาความผิดวินยัการสอบของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย  นบัตัง้แต่วนัที่ได้

กระทาํหรอืงดเวน้การกระทาํใดๆ ที่ถือเป็นการละเมิดเง่ือนไข ขอ้ปฏิบติัและขอ้ตกลงการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน 

CFP 
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กระบวนการพจิารณาความผิดวินัยการสอบ 
1. การกระทาํทีถ่อืว่าผิดวินัยการสอบ 

1) ไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งกรรมการคมุสอบ 

2) กระทาํการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผูส้อบคนอื่นหรอืรบกวนการสอบ เช่น 

 การเปล่ียนที่นั่งสอบโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร และไม่ไดร้บัอนญุาตจากกรรมการคมุสอบ 

 พดูคยุกบับคุคลที่ไม่ไดร้บัอนญุาตระหวา่งการสอบ 

3) นาํเอกสาร หรอืขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัการสอบออกจากหอ้งสอบ 

4) นาํส่ิงของที่ไม่ไดร้บัอนญุาตเขา้หอ้งสอบ 

5) คดัลอกขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ  เครื่องมือที่ไม่อนญุาตใหน้าํเขา้มาในหอ้งสอบ หรือระหว่างผูเ้ขา้สอบดว้ยกนั 

หรือให้คัดลอกคาํตอบระหว่างผู้เขา้สอบดว้ยกัน การแลกเปล่ียนขอ้ความที่เก่ียวขอ้งกับขอ้สอบ การให้ความ

ช่วยเหลือ หรอืรว่มมือกนัในการกระทาํทจุรติ ระหวา่งการสอบ 

6) เปิดเผยขอ้มลูในขอ้สอบใหแ้ก่บคุคลอื่น ใหไ้ดร้บัทราบขอ้มลูดงักลา่ว  

7) เขา้สอบแทนผูส้มคัรสอบ หรอืใหผู้อ้ื่นเขา้สอบแทนตนเอง 

8) ปลอมแปลงเอกสาร/หลกัฐานการสมคัรสอบ หลกัฐานยืนยนัตวัตน 

9) การกระทาํอื่นใดที่สมาคมฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืน “เง่ือนไข ขอ้ปฏิบติั และขอ้ตกลงการสอบหลกัสตูร

การวางแผนการเงิน CFP” และ/หรอืเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิขอ้สอบ และ/หรอืกระทาํการใดๆ ที่สอ่ในทางทจุรติ 

 

2. การสอบสวนเบือ้งต้น 

คาํรอ้งเรียนต่อผูส้มัครสอบ (“คาํรอ้งเรียน”) ซึ่งถูกสอบสวนและพบว่าเป็นการกระทาํผิดวินัยการสอบจะถูกดาํเนินการ

ตามกระบวนการพิจารณาความผิดทางวินยัการสอบ 

 ผูใ้หบ้ริการสอบที่ไดร้บัอนุญาตของสมาคมฯ ผูคุ้มสอบ หรือเจา้หนา้ที่ของสมาคมฯ ที่เป็นพยานเห็นเหตุการณ์

การกระทาํผิดวินัยการสอบจะตอ้งส่งรายงานระบุรายละเอียดการกระทาํผิดวินยัการสอบ พรอ้มแนบหลกัฐาน 

และลงนามรบัรองรายงานโดยผูใ้หบ้รกิารสอบที่ไดร้บัอนญุาตของสมาคมฯ ผูค้มุสอบ หรอืเจา้หนา้ที่ของสมาคมฯ 

ถึงผูอ้าํนวยการสมาคมฯ ภายใน 15 วนัทาํการหลงัการสอบ  

 ผูอ้าํนวยการสมาคมฯ จะสง่จดหมายแจง้ขอ้กลา่วหาการกระทาํผิดวินยัการสอบถึงผูส้มคัรสอบที่ถกูกลา่วหา 

 ผูส้มคัรสอบจะตอ้งชีแ้จงขอ้เท็จจรงิเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้อ้าํนวยการสมาคมฯ ทราบ ภายใน 30 วนัหลงัจาก

ไดร้บัจดหมายจากสมาคมฯ 

 ผูอ้าํนวยการสมาคมฯ จะพิจารณาขอ้มลูคาํชีแ้จงและหลกัฐานอื่นๆ ของผูส้มคัรสอบ หากตรวจสอบแลว้พบว่า

ผูส้มคัรสอบไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการกระทาํผิดวินัยการสอบ สมาคมฯ จะแจง้ผลสอบใหผู้ส้มัครสอบทราบ ใน

กรณีที่พบว่าผูส้มคัรสอบมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการกระทาํผิดวินัยการสอบ ผูอ้าํนวยการสมาคมฯ จะเสนอเรื่องให้

คณะอนกุรรมการมาตรฐานการสอบเพื่อพิจารณาคาํรอ้งเรยีน โดยจะยงัไม่แจง้ผลสอบใหผู้ส้มคัรสอบทราบ 

 

3. การสอบสวนและการตัดสิน 

 คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบจะพิจารณาและตัดสินการกระทาํผิดวินัยการสอบ ภายใน 30 วนัทาํการ

หลงัจากที่ไดร้บัเรื่องจากผูอ้าํนวยการสมาคมฯ  
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 คณะอนกุรรมการมาตรฐานการสอบจะยกเลิกคาํรอ้งเรียนหากพิจารณาแลว้เห็นว่าคาํรอ้งเรียนไม่ควรถือเป็นขอ้

กลา่วหาการกระทาํผิดวินยัการสอบ และแจง้ใหผู้ส้มคัรสอบทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 หากคณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบพิจารณาแลว้เห็นว่าคาํรอ้งเรียนถือเป็นขอ้กล่าวหาการกระทาํผิดวินยั

การสอบ จะแจง้การนดัสอบสวนใหผู้ส้มคัรสอบทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 ผู้สมัครสอบจะต้องชี ้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร พรอ้มส่งเอกสารที่ เก่ียวข้องกับคํารอ้งเรียนให้

คณะอนกุรรมการมาตรฐานการสอบทราบ ภายใน 30 วนัทาํการนบัจากวนัที่ไดร้บัหนงัสือแจง้นดัสอบสวน 

 หากผูส้มคัรสอบไม่ตอบกลบัภายใน 30 วนั คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบอาจพิจารณาตดัสินบทลงโทษ

ในทนัทีตามที่เห็นสมควร และเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใหค้าํวินิจฉยัสดุทา้ย 

 มติคาํตดัสินของที่ประชมุคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ใหถื้อเอาคะแนนเสียงขา้งมาก ในกรณีที่มีคะแนนเสียง

เท่ากัน ใหป้ระธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีสิทธ์ิออกเสียงอีก 1 เสียงเพิ่มเติมจากเดิมที่ไดอ้อกเสียงไป

แลว้ในครัง้แรก 

 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณและประสบการณ์การ

ทาํงานเพื่อพิจารณา หากเห็นวา่มีการกระทาํใดๆ ที่อาจถือไดว้า่เป็นการกระทาํความผิดทางวินยัดว้ย  

 ผูอ้าํนวยการสมาคมฯ จะแจง้ผลการพิจารณาตดัสินของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพใหผู้ส้มคัรสอบทราบเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่ไดร้บัทราบคาํตดัสินของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 

4. บทลงโทษ 

การกระทาํทีถ่อืว่าผิดวินัยการสอบ บทลงโทษ 

 ไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งกรรมการคมุสอบ ปรบัตกในการสอบครัง้นัน้ 

 กระทาํการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผูส้อบคนอื่นหรือรบกวน

การสอบ เช่น 

 การเปล่ียนที่นั่งสอบโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร และ

ไม่ไดร้บัอนญุาตจากกรรมการคมุสอบ 

 พดูคยุกบับคุคลที่ไม่ไดร้บัอนญุาตระหวา่งการสอบ 

 นาํเอกสารหรือขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับการสอบออกจากหอ้ง

สอบ 

ปรบัตกในการสอบครัง้นั้น และ/หรือ ตัดสิทธ์ิการเขา้

สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เป็นเวลาไม่

เกิน 5 ปี นบัแตว่นัที่ไดก้ระทาํความผิด  นาํส่ิงของที่ไม่ไดร้บัอนญุาตเขา้หอ้งสอบ 

 คดัลอกขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ  เครื่องมือที่ไม่อนญุาต

ใหน้าํเขา้มาในหอ้งสอบ หรือระหว่างผูเ้ขา้สอบดว้ยกนั หรือ

ใหค้ดัลอกคาํตอบระหวา่งผูเ้ขา้สอบดว้ยกนั การแลกเปล่ียน

ขอ้ความที่เก่ียวขอ้งกับขอ้สอบ การใหค้วามช่วยเหลือ หรือ

รว่มมือกนัในการกระทาํทจุรติ ระหวา่งการสอบ 

 เปิดเผยข้อมูลในข้อสอบให้แก่บุคคลอื่น ให้ได้รับทราบ

ขอ้มลูดงักลา่ว 
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การกระทาํทีถ่อืว่าผิดวินัยการสอบ บทลงโทษ 

 เขา้สอบแทนผูส้มคัรสอบ หรอืใหผู้อ้ื่นเขา้สอบแทนตนเอง ปรบัตกในการสอบครัง้นั้น และตัดสิทธ์ิการเขา้สอบ

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เป็นเวลาไม่เกิน 5 

ปี นบัแตว่นัที่ไดก้ระทาํความผิด 

 ปลอมแปลงเอกสาร/หลักฐานการสมัครสอบ หลักฐาน

ยืนยนัตวัตน 

 การกระทาํอื่นใดที่สมาคมฯ พิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นการฝ่า

ฝืน “เง่ือนไข ขอ้ปฏิบัติและขอ้ตกลงการสอบหลักสูตรการ

วางแผนการเงิน CFP” และ/หรือเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ

ขอ้สอบ และ/หรอืกระทาํการใดๆ ที่สอ่ในทางทจุรติ 

ปรบัตกในการสอบครัง้นั้น และ/หรือ ตัดสิทธ์ิการเขา้

สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เป็นเวลาไม่

เกิน 5 ปี นบัแตว่นัที่ไดก้ระทาํความผิด 

 
5. การอุทธรณ ์

 ผูส้มัครสอบที่ถูกสั่งลงโทษสามารถย่ืนอุทธรณค์าํตดัสินของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หากเห็นว่ามีการ

ตีความตาม  “กระบวนการพิจารณาความผิดวินัยการสอบ” หรือข้อท็จจริงผิดพลาดซึ่งไม่เช่นนั้นแล้ว

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจมีคาํตดัสินเป็นอย่างอื่น 

 ผูย่ื้นอุทธรณจ์ะตอ้งย่ืนอุทธรณเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษร ระบุเหตุผลของการย่ืนอุทธรณ ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ ์

ภายใน 30 วนัทาํการหลงัจากไดร้บัหนงัสือแจง้ผลคาํตดัสินจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  

 คณะกรรมการอุทธรณ์จะพิจารณาวินิจฉัยคาํขออุทธรณ์ โดยถือเอาคะแนนเสียงขา้งมาก พรอ้มชีแ้จงเหตุผล

ประกอบ ภายใน 15 วนัทาํการหลงัจากที่ไดร้บัหนงัสือขออทุธรณ ์ทัง้นี ้มติคาํวินิจฉัยคาํขออทุธรณข์องที่ประชมุ

คณะกรรมการอทุธรณถื์อเป็นที่สดุและผูส้มคัรสอบไม่มีสิทธ์ิย่ืนขออทุธรณอ์ีก 

 ผูอ้าํนวยการสมาคมฯ จะแจง้ผลคาํวินิจฉัยและคาํสั่งของคณะกรรมการอุทธรณใ์หท้กุฝ่ายที่เก่ียวขอ้งทราบเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร ภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่ไดท้ราบผลคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการอทุธรณ ์

 

6. การรักษาข้อมูลความลับของการพจิารณาคาํร้องเรียน 

 สมาคมฯ จะเก็บรักษาข้อมูลการดําเนินการต่างๆ ที่ เก่ียวข้องกับการสอบสวน และ/หรือการอุทธรณ์ตาม

กระบวนการการพิจารณาความผิดวินยัการสอบไวเ้ป็นความลบัและไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ 

 ทั้งนี ้สมาคมฯ สามารถเปิดเผยขอ้มูลของผู้สมัครสอบและขอ้มูลที่เก่ียวข้องกับการสอบสวน  และ/หรือการ

อุทธรณ์ตามกระบวนการการพิจารณาความผิดวินัยการสอบไดต้ามกระบวนการที่กฎหมายกาํหนด หรือหาก

ไดร้บัการรอ้งขอจากหน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานตา่งๆ ที่มีเขตอาํนาจที่เหมาะสม 

 สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดเผยหรือประกาศขอ้มูลผลคาํตัดสินการกระทาํผิดวินัยการสอบ ไดแ้ก่ การ

กระทาํผิดวนิยัการสอบ หรอืบทลงโทษ ผ่านทางส่ือตา่งๆ ตามที่สมาคมฯ เห็นสมควร 

 สมาคมฯ สามารถแจง้ขอ้มลูผลคาํตดัสินการกระทาํผิดวินยัการสอบใหบุ้คคลอื่นๆ รบัทราบ เช่น นายจา้ง เพื่อน

รว่มงาน และหุน้สว่นของผูส้มคัรสอบ รวมทัง้หน่วยงานกาํกบัดแูลผูป้ระกอบวิชาชีพที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

 

7. เรื่องอื่นๆ 

สมาคมฯ จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการสอบสวน “คาํรอ้งเรียน” การประชุม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้

ผูส้มคัรสอบจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายสว่นตวั 
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