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ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับการสอบ 
การสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP® ประกอบด้วยชุดข้อสอบท่ีออกแบบและพฒันาขึน้เพื่อประเมินความสามารถ
ของผู้สมคัรสอบในการประยกุต์ใช้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้เข้ากบัสถานการณ์การวางแผนการเงินรูปแบบต่างๆ 
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมัน่ใจได้ว่านกัวางแผนการเงิน CFP®  และที่ปรึกษาการเงิน AFPTTM  มีความรู้ความสามารถใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด  

1. โครงสร้างข้อสอบ 
การสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ประกอบด้วยข้อสอบจ านวน 4 ฉบบั ซึ่งแต่ละฉบบัถกูออกแบบมาเพื่อ
ทดสอบความสามารถพืน้ฐานในการวางแผนการเงินแตล่ะด้านของผู้สมคัรสอบ 
 

2. ข้อก าหนดด้านการศึกษา 
ผู้ สมัครสอบที่จะมีสิทธ์ิสอบข้อสอบแต่ละฉบับ จะต้องผ่านการอบรมหลกัสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 
พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และชดุวิชาอื่นๆ ตามทีส่มาคมนกัวางแผนการเงินไทย (สมาคมฯ) 
ก าหนด หรือได้รับการยกเว้นการอบรมบางชดุวิชาผา่นการเทียบเคียงความรู้พืน้ฐาน (Transcript Review) หรือได้รับ
การยกเว้นการอบรมทกุชดุวิชาผา่นการขอสทิธ์ิเข้าสอบโดยไมผ่า่นการอบรม (Challenge Status) 
 

3. ล าดับของการสอบ 
ในการสมคัรสอบข้อสอบฉบบัที่ 1 ฉบบัที่ 2 และฉบบัที่ 3 ผู้สมคัรสอบสามารถสมคัรสอบข้อสอบฉบบัใดฉบบัหนึ่ง

ก่อนก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องสมคัรสอบตามล าดบัของฉบบัข้อสอบ ทัง้นี ้ผู้สมคัรสอบจะต้องผ่านการอบรมในชุดวิชาที่ 1 

และชดุวิชาที่มีเนือ้หาตรงกบัข้อสอบฉบบันัน้ๆ ก่อน 

ในการสมคัรสอบข้อสอบฉบบัท่ี 4 สว่นที่ 1 ผู้สมคัรสอบจะต้องสอบผา่นข้อสอบฉบบัท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 และฉบบัท่ี 3 และ

ต้องผา่นการอบรมในชดุวิชาที่ 5 ก่อน 

ในการสมคัรสอบข้อสอบฉบบัท่ี 4 สว่นที่ 2 ผู้สมคัรสอบจะต้องสอบผา่นข้อสอบฉบบัท่ี 1 ฉบบัท่ี 2 และฉบบัท่ี 3 และ

ต้องผา่นการอบรมในทกุชดุวิชาก่อน 
 

4.  ภาษาที่ใช้ในการสอบ 
ข้อสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ทกุฉบบัเป็นภาษาไทย 
 

5. ระยะเวลาในการสอบ 
 ข้อสอบฉบบัที่ 1-3 ระยะเวลาท าข้อสอบฉบบัละ 3 ชัว่โมง 
 ข้อสอบฉบบัที่ 4  

- สว่นท่ี 1: การวางแผนภาษีและมรดก ระยะเวลาท าข้อสอบ 1 ชัว่โมง 30 นาที 
- สว่นท่ี 2: ข้อสอบแผนการเงิน  

 การสอบข้อเขียน ระยะเวลาท าข้อสอบ 6 ชัว่โมง แบง่เป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย ช่วงละ 3 ชัว่โมง 
 การสอบสมัภาษณ์ ระยะเวลา 15 – 20 นาที 
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6. การประเมินผล 
ข้อสอบแตล่ะฉบบัจะถกูประเมินผลแยกจากกนั ผลคะแนนสอบของข้อสอบแตล่ะฉบบัจะไมม่ีผลซึง่กนัและกนั 
 

7. การสอบซ า้ 
 สมาคมฯ อนุญาตให้ผู้สมคัรสอบสามารถลงทะเบียนสอบซ า้ได้เฉพาะข้อสอบฉบบัที่ตนไม่ผ่านการประเมิน

เทา่นัน้ และไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ของการเข้าสอบซ า้ส าหรับข้อสอบแตล่ะฉบบั 
 สมาคมฯ ไม่อนุญาตให้ผู้สมคัรสอบลงทะเบียนสอบข้อสอบฉบบัที่ตนได้ผ่านการประเมินแล้วซ า้อีก ทัง้นี ้เพื่อ

รักษาความปลอดภยัของข้อมลูในข้อสอบ 
 

8. ความถี่ในการเปิดสอบ 
ผู้สมัครสอบสามารถดูข้อมูลก าหนดการสอบหลกัสูตรการวางแผนการเงิน CFP ได้จากเว็บไซต์ของสมาคมฯ ที่ 
www.tfpa.or.th  

 

9. การเตรียมตัวสอบ 
ผู้สมคัรสอบควรทบทวนบทเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนทัง้หมด และทดลองท าแบบฝึกหดัเพื่อประเมินความรู้

และความสามารถของตนตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหวัข้อในแต่ละชุดวิชา ผู้สมคัรสอบควรใช้เวลาใน

การศกึษาทบทวนด้วยตนเองอย่างน้อย 40 ชัว่โมงก่อนการสอบจริง 
 

10. เกณฑ์การให้คะแนนสอบ 
10.1 ข้อสอบฉบับที่ 1 – 3 และฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 

 ค าถามแต่ละข้อ สามารถเลือกค าตอบได้เพียง 1 ตวัเลือก หากตอบมากกว่า 1 ตวัเลือก จะถือว่าตอบผิด 
แม้วา่หนึง่ในค าตอบท่ีเลอืกนัน้จะเป็นค าตอบที่ถกูต้อง กรณีค าถามข้อที่มีการใช้ยางลบเพื่อลบตวัเลอืกที่ไม่
ต้องการออกไมห่มด จะถือวา่ผู้สมคัรสอบเลอืกค าตอบเกินกวา่ 1 ตวัเลอืก 

 นบัคะแนนตามจ านวนค าถามข้อที่เลอืกค าตอบถกูต้อง หากตอบผิด ไมม่ีการหกัคะแนน 
 ค าถามแตล่ะข้อของข้อสอบฉบบัท่ี 1-3 และฉบบัท่ี 4 สว่นท่ี 1 มีคะแนนข้อละ 1 คะแนน 

10.2 ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงนิ  
 การสอบข้อเขียน เป็นการสอบแบบอตันยั (Comprehensive Exam) แบบเปิดหนงัสอืสอบ (ไมอ่นญุาตให้

ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด) ขอบเขตเนือ้หาข้อสอบครอบคลมุองค์ความรู้หลกัสตูรการ
วางแผนการเงิน CFP ทัง้ 6 ชดุวิชา ประเมินผลคะแนนจากระดบัความรู้และทกัษะความสามารถในการเก็บ
รวบรวม การวิเคราะห์ และการสงัเคราะห์ข้อมลูส าหรับการให้ค าแนะน าและวางแผนการเงินแบบองค์รวม 

 การสอบสัมภาษณ์ มีกรรมการสอบสมัภาษณ์จ านวน 2 คน ประเมินทกัษะด้านการสื่อสาร สร้างการมี
สว่นร่วมในการประกอบวิชาชีพ ขอบเขตการสมัภาษณ์ครอบคลมุทศันคต ิความคิดเห็น จรรยาบรรณที่มีตอ่
การประกอบวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน และประสบการณ์การท างานของผู้สอบ 

 

11. การแจ้งผลการสอบ 
สมาคมฯ จะแจ้งผลการสอบ (ผา่น/ไมผ่า่น และรายละเอียดคะแนน) ภายใน 30 วนัท าการหลงัจากวนัสอบทาง
ออนไลน์ผา่น “ระบบสมาชิก” บนเว็บไซต์สมาคมฯ  

 

http://www.tfpa.or.th/
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12. เกณฑ์การสอบผ่าน 
ข้อสอบฉบับที่ 1 
พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ  

 สอบได้ 70% ของคะแนนรวม และ 
 บงัคบัผา่น 70% ในสว่นจรรยาบรรณ 

ข้อสอบฉบับที่ 2  
การวางแผนการลงทนุ 

 สอบได้ 70% ของคะแนนรวมและ 
 บงัคบัผา่น 70% ในสว่นแนวปฏิบตัิในการขาย และการ

ให้บริการด้านผลติภณัฑ์ และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
ส าหรับผู้ท าหน้าที่ติดต่อกบัผู้ลงทนุ 

ข้อสอบฉบับที่ 3 
การวางแผนการประกนัภยัและการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 

 สอบได้ 70% ของคะแนนรวม 

ข้อสอบฉบับที่ 4 
การวางแผนภาษีและมรดก และแผนการเงิน 

 สว่นท่ี 1 การวางแผนภาษีและมรดก บงัคบัผา่น 70% 
ของคะแนนรวม 

 สว่นท่ี 2 ข้อสอบแผนการเงิน ต้องมีผลสอบ “ผา่น” ทัง้
การสอบข้อเขยีนและการสอบสมัภาษณ์ของการสอบ
ในครัง้เดียวกนั เนื่องจากการสอบทัง้สองสว่นไมเ่ป็น
อิสระตอ่กนั 

- การสอบข้อเขยีน: สอบได้ 70% ของคะแนนรวม 
- การสอบสมัภาษณ์: มีผลสอบ “ผ่าน” 

 

หมายเหต:ุ เกณฑ์การสอบผา่นของข้อสอบฉบบัท่ี 4 สว่นท่ี 1 และสว่นท่ี 2 จะพิจารณาจากผลการสอบ "ผา่น" จาก

การสอบครัง้ใดๆ ที่ไมใ่ช่การสอบในครัง้เดียวกนัได้ 
 

13. การลงทะเบียนสอบ 
13.1 การสมัครสอบ 

ก) คุณสมบัต ิ

 ก่อนที่ผู้สมคัรสอบจะลงทะเบียนสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ผู้สมคัรสอบจะต้องผ่านการ
อบรมหลกัสตูรการวางแผนการเงินตามทีส่มาคมฯ ก าหนด 

 ในกรณีการขอรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ข้ามประเทศ (Cross-Border 
Certification) ผู้สมคัรสอบจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนีต้่อสมาคมฯ (1) หลกัฐานแสดงการพกัอาศยั
อยู่ในประเทศไทย (2) หนงัสือรับรองจากหน่วยงานในประเทศภูมิล าเนาที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็น
ทางการจาก FPSB ให้บริหารโครงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และเอกสาร
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องตามข้อก าหนดของการขอรับรองคณุวฒุวิิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP ข้ามประเทศ 

ข) การสมัครสอบ 

 ผู้สมคัรสอบสามารถลงทะเบียนสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ผ่านทางเว็บไซต์ของ สมาคมฯ 
(www.tfpa.or.th) 

 ผู้สมคัรสอบจะต้องอา่น “เง่ือนไข ข้อปฏิบตัิและข้อตกลงการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP” 
อย่างละเอียดก่อนการลงทะเบียนสอบ ในการลงทะเบียนสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ถือ

http://www.tfpa.or.th/
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วา่ผู้สมคัรสอบได้ยอมรับ อ่าน “เง่ือนไข ข้อปฏิบตัิและข้อตกลงการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน 
CFP” 

13.2 ค่าธรรมเนียมการสอบ 

ข้อสอบ บุคคลทั่วไป สมาชกิ สมาคมฯ 

ฉบบัที่ 1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ 2,000 1,700 

ฉบบัที่ 2 การวางแผนการลงทนุ 3,000 2,550 

ฉบบัท่ี 3 การวางแผนการประกนัภยัและการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ 3,000 2,550 

ฉบบัท่ี 4 การวางแผนภาษีและมรดก และแผนการเงิน   

- สว่นท่ี 1 การวางแผนภาษีและมรดก 2,000 1,700 

- สว่นท่ี 2 ข้อสอบแผนการเงิน 4,500 3,825 
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เนือ้หาและรูปแบบของข้อสอบ 
1. เนือ้หาข้อสอบ 

นกัวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องผ่านการสอบหลกัสูตรการวางแผนการเงิน CFP ตามที่
สมาคมฯ ก าหนด ซึง่ประกอบด้วยข้อสอบจ านวน 4 ฉบบั แตล่ะฉบบัมีเนือ้หาครอบคลมุแตล่ะชดุวิชา ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อสอบ หลักสูตรอบรม 
ฉบบัท่ี 1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ ชดุวชิาที ่1  พืน้ฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ  
ฉบบัท่ี 2 การวางแผนการลงทนุ  ชดุวชิาที่ 2  การวางแผนการลงทนุ  
ฉบบัท่ี 3 การวางแผนการประกนัภยั และการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ ชดุวชิาที่ 3 การวางแผนการประกนัภยั และ 

ชดุวชิาที่ 4 การวางแผนเพื่อวยัเกษียณ  

ฉบบัท่ี 4 การวางแผนภาษีและมรดก และแผนการเงิน ชดุวชิาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก และ 
ชดุวชิาที่ 6 การจดัท าแผนการเงิน 

 

2. สัดส่วนน า้หนักข้อสอบ 
 ข้อสอบฉบับที่ 1: พืน้ฐานการวางแผนการเงนิ ภาษี และจรรยาบรรณ (ปรนัย 85 ข้อ) 

- ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน      6-10  
- เคร่ืองมือทางการเงินส าหรับการบริหารสภาพคลอ่งสว่นบคุคล     6-10  
- มลูคา่เงินตามเวลา         11-15 
- การรวบรวมข้อมลูทางการเงินสว่นบคุคล       9-13  
- การวิเคราะห์ข้อมลูสว่นบคุคล        9-13  
- ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัภาษีเงินได้สว่นบคุคล       11-15  
- จรรยาบรรณ และคูม่ือการปฏิบตัิงานส าหรับนกัวางแผนการเงิน      21 

  

 ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน (ปรนัย 85 ข้อ) 
- แนวคิดเบือ้งต้นเก่ียวกบัการลงทนุและการวางแผนการลงทนุ     4-8  
- หลกัทรัพย์ลงทนุในตลาดเงินและตลาดตราสารทนุ      6-10  
- หลกัทรัพย์ลงทนุในตลาดตราสารหนีแ้ละอนพุนัธ์      6-10  
- การลงทนุในทางเลอืกอื่น         6-10  
- ข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตดัสนิใจลงทนุ      6-10  
- ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการบริหารกลุม่หลกัทรัพย์      6-10  
- การจดัสรรเงินลงทนุในกลุม่หลกัทรัพย์       6-10  
- กลยทุธ์การบริหารกลุม่หลกัทรัพย์        6-10  
- การวดัผลตอบแทนกลุม่หลกัทรัพย์        6-10  
- แนวทางปฏิบตัิในการขาย และการให้บริการด้านผลิตภณัฑ์ และมาตรฐานการปฏิบตัิงานส าหรับผู้ท าหน้าที่ติดต่อกบัผู้ลงทนุ* 15  
* เนือ้หา "แนวทางปฏิบตัิในการขาย และการให้บริการด้านผลติภณัฑ์ และมาตรฐานการปฏิบตัิงานส าหรับผู้ท า 
  หน้าที่ติดตอ่กบัผู้ลงทนุ" ผู้สอบจะต้องศกึษาด้วยตนเอง (self study) 
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 ข้อสอบฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภยั และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (ปรนัย 85 ข้อ)  
- ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการวางแผนการประกนัภยั      1-15  
- การจดัการความเสีย่งภยัและการประกนัภยั       7-11 
- การประกนัชีวติและการประกนัสขุภาพ       17-21 
- การประกนัวินาศภยั         8-12  
- การจดัท าแผนประกนัภยั         8-12 
- ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ      1-5  
- การประกนัสงัคม          3-7  
- กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ        1-5  
- กองทนุส ารองเลีย้งชีพ         3-7  
- กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF)        3-7  
- การบริหารความเสีย่งและการลงทนุเพื่อวยัเกษียณ      1-4  
- กระบวนการวางแผนเพื่อวยัเกษียณ        7-11  
- การวางแผนเพ่ือวยัเกษียณส าหรับผู้ประกอบการและบทบาทของนกัวางแผนการเงินกบัการวางแผนเพ่ือวยัเกษียณ 1-4 
   

 ข้อสอบฉบับที่ 4: การวางแผนภาษีและมรดก และแผนการเงนิ 

ส่วนที่ 1: การวางแผนภาษีและมรดก (ปรนัย 45 ข้อ) 
- ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการวางแผนภาษีและกระบวนการวางแผนภาษี    1-5 
- โครงสร้างและองค์ประกอบการค านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา     1-5  
- กลยทุธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา      12-16 
    - - การกระจายหนว่ยภาษีและการกระจายเงินได้ 
    - - การลดเงินได้สทุธิ 
    - - การแปลงประเภทเงินได้เพือ่ประโยชน์ในการหกัคา่ใช้จา่ย 
    - - การบริหารเงินได้จากแหลง่เงินได้นอกประเทศ 
    - - การก าหนดเวลาในการรับเงินได้ 
    - - การเลอืกรวมหรือไมร่วมเสียภาษีปลายปี 
- การวางแผนภาษีแยกตามประเภทอาชีพมนษุย์เงินเดือน                  14-18 
    - - ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
    - - ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาและธุรกิจอื่น 
    - - ผู้มีเงินได้จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ 
    - - ผู้มีเงินได้จากการใช้หรือเชา่ทรัพย์สนิ 
    - - ผู้มีเงินได้จากการขายทรัพย์สนิ  
- แนวคิดในการวางแผนทรัพย์สนิ และมรดก และการจดัการทรัพย์สนิในขณะมชีีวติ   1-4  
- ความหมายของมรดก         1-3  
- การตกทอดของทรัพย์มรดกและผู้จดัการมรดก       1-5  
- พินยักรรมและกระบวนการวางแผนการจดัการทรัพย์สนิและมรดก     1-5  
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ส่วนที่ 2: ข้อสอบแผนการเงนิ (100 คะแนน) 
- ชดุวิชาที่ 1 พืน้ฐานการวางแผนการเงิน จ านวน 8 – 15 คะแนน 

- ชดุวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทนุ จ านวน 15 – 25 คะแนน 

- ชดุวิชาที่ 3 การวางแผนประกนัภยั จ านวน 15 – 25 คะแนน 

- ชดุวิชาที ่4 การวางแผนเพื่อการเกษียณ จ านวน 15 – 25 คะแนน 

- ชดุวิชาที่ 5 การวางแผนภาษี และมรดก จ านวน 15 – 25 คะแนน 

- ชดุวิชาที่ 6 การจดัท าแผนการเงิน จ านวน 15 – 25 คะแนน 
 

3. รูปแบบค าถามข้อสอบ 
 ข้อสอบฉบับที่ 1 - 3 ประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก แบง่เป็น 

1) ปรนยัอิสระ (Individual Question) เป็นลกัษณะของค าถามอิสระที่จบในข้อไม่สมัพนัธ์กับค าถามข้ออื่นหรือ
สถานการณ์สมมติ 

2) ปรนยัแบบชุดค าถาม (Item Set) มีสถานการณ์สมมติสัน้ๆ และมีชุดค าถามประมาณ 3-5 ข้อที่เก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ดงักลา่ว 

3) ปรนัยแบบกรณีศึกษา (Case Study) มีสถานการณ์สมมติและมีชุดค าถามจ านวน 5-10 ข้อ ที่เก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ดงักลา่ว 

 ข้อสอบฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดท าแผนการเงนิ ประกอบด้วย 2 สว่น 
สว่นท่ี 1: การวางแผนภาษีและมรดก เป็นข้อสอบปรนยั จ านวน 45 ข้อ แบง่เป็น 

1) ปรนยัอิสระ (Individual Question)  
2) ปรนยัแบบชดุค าถาม (Item Set)  
 

สว่นท่ี 2: ข้อสอบแผนการเงิน ประกอบด้วย 
1) การสอบข้อเขียน  เป็นการสอบอัตนัย (Comprehensive Exam) แบบเปิดหนังสือสอบ (ไม่อนุญาตให้ใช้

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารทกุชนิด) ขอบเขตเนือ้หาข้อสอบครอบคลมุองค์ความรู้หลกัสตูรการวางแผน
การเงิน CFP ทัง้ 6 ชุดวิชา แบ่งการสอบเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 3 ชั่วโมง ช่วงที่ 1 ให้น า้หนักกับการเก็บรวบรวม 
และการวิเคราะห์ ช่วงที่ 2 ให้น า้หนกักบัการสงัเคราะห์ โดยข้อสอบทัง้ 2 ช่วงเป็นอิสระตอ่กนั  

2) การสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสทิธ์ิสอบสมัภาษณ์ ต้องมีผลสอบการสอบข้อเขียน “ผา่น” ในวนัสอบสมัภาษณ์ ผู้สอบ
ต้องน าข้อมูลประวตัิส่วนตวัของผู้สอบเสนอต่อกรรมการสมัภาษณ์ มีกรรมการสอบสมัภาษณ์จ านวน 2 คน 
สมัภาษณ์ทศันคติ ความคิดเห็น จรรยาบรรณที่มีตอ่การประกอบวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน และประสบการณ์
การท างานของผู้สอบ ใช้เวลาสมัภาษณ์ประมาณ 20 นาทีตอ่ราย 

 

4. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและระเบียบต่างๆ  
เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อมลูด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัอุตสาหกรรมการเงิน และระเบียบและ
เกณฑ์ต่างๆ ของสมาคมฯ เป็นครัง้คราว ผู้สมคัรสอบจึงควรติดตามข้อมูลดงักลา่วที่เป็นปัจจุบนั เนื่องจากในการสอบ
หลกัสูตรการวางแผนการเงิน CFP ผู้สมัครสอบจะต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ข้อก าหนด และ
หลกัเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบนัได้ เช่น เกณฑ์การลงทุนในหลกัทรัพย์แต่ละประเภท ข้อก าหนดด้านภาษีอากรที่เก่ียวข้องกับ
การลงทนุหรือการประกนัชีวิต เป็นต้น 
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5. ข้อมูลประกอบการอ้างอิง 
ในข้อสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP จะมกีารแสดงข้อมลูตารางมลูคา่เงินตามเวลาและข้อมลูที่จ าเป็นส าหรับ
การสอบเพื่อใช้ในการอ้างองิ  

 

6. ตัวอย่างข้อสอบ 
สมาคมฯ ได้เผยแพร่ตวัอยา่งข้อสอบฉบบัที่ 1 ผา่นทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ  เพื่อชว่ยให้ผู้สมคัรสอบสามารถเตรียม
ความพร้อมก่อนการสอบจริง โดยผู้สมคัรสอบสามารถทดสอบความรู้ของตนและท าความคุ้นเคยกบัเนือ้หาและรูปแบบ
ของข้อสอบได้จากตวัอยา่งข้อสอบ 
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นโยบายการสอบ 
1. การจ ากัดสิทธ์ิเข้าสอบ 

สมาคมฯ จ ากดัสทิธ์ิเข้าสอบของบคุคลท่ีเก่ียวข้องในกรณีดงันี ้

1.1 ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ถูกจ ากัดสิทธ์ิเข้าสอบเป็นระยะเวลา 2 ปี 

นบัตัง้แตว่นัท่ีพ้นจากหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกบัการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP 

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการสอบหลกัสูตรการวางแผนการเงิน CFP หมายถึง ผู้พัฒนาข้อสอบและผู้ตรวจทาน

ข้อสอบหลกัสูตรการวางแผนการเงิน CFP คณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบของสมาคมฯ พนักงานและ

เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP และพนกังาน 

และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทดสอบที่สมาคมฯ ให้การยอมรับ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการสอบหลกัสตูรการ

วางแผนการเงิน CFP 

1.2 ผู้มีประวตัิฝ่าฝืนระเบียบการสอบ หรือทจุริตการสอบ และอยู่ระหว่างการตดัสิทธ์ิการสอบโดยศนูย์ทดสอบ หรือ

หน่วยงานก ากับดูแลท่ีสมาคมฯ ให้การยอมรับ ถูกจ ากดัสิทธ์ิเข้าสอบตามระยะเวลาที่ถูกตัดสิทธ์ิการสอบโดย

ศนูย์ทดสอบ หรือหนว่ยงานก ากบัดแูลที่สมาคมฯ ให้การยอมรับ 

ศูนย์ทดสอบ หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่สมาคมฯ ให้การยอมรับ หมายถึง ศูนย์ทดสอบหลกัสูตรใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพด้านการลงทนุ หรือการประกนัภยั หรือหนว่ยงานก ากบัดแูลการขึน้ทะเบียนคณุวฒุิวิชาชีพ หรือ

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพด้านการลงทนุ หรือการประกนัภยั 
 

2. กรณีที่มีข้อสงสัย/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบ 
ภายหลงัการเข้าสอบ ผู้สมคัรสอบสามารถแจ้งข้อสงสยัเก่ียวกบัค าถามในข้อสอบ และ/หรือแจ้งข้อร้องเรียนการบริหาร
จดัการสอบได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ในกรณีที่ผู้สมคัรสอบเช่ือว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ในข้อค าถาม ผู้ สมคัรสอบสามารถสง่แบบฟอร์มแจ้งข้อสงสยั

เก่ียวกบัค าถามในข้อสอบให้สมาคมฯ ภายใน 5 วนัท าการหลงัจากวนัสอบ สมาคมฯ จะแจ้งยืนยนัการได้รับเร่ือง

ดงักลา่วผ่านทางอีเมลของผู้สมคัรสอบ ทัง้นี ้สมาคมฯ จะไมแ่จ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมคัรสอบทราบ สมาคมฯ 

จะพิจารณาและตรวจสอบข้อค าถามที่มีข้อสงสยัภายใน 7 วนัหลงัจากที่ได้รับแบบฟอร์มดงักลา่ว ในกรณีที่ตรวจ

พบความผิดพลาดในข้อค าถาม สมาคมฯ จะเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นในการแก้ไขข้อค าถามดงักลา่วตามที่เห็นสมควร 

 ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการบริหารจัดการสอบ ผู้ สมคัรสอบสามารถส่งแบบฟอร์มแจ้งข้อ

ร้องเรียนการบริหารจัดการสอบให้สมาคมฯ ภายใน 14 วนัท าการหลงัจากวนัสอบ สมาคมฯ จะแจ้งยืนยนัการ

ได้รับเร่ืองดงักลา่วผ่านทางอีเมลของผู้สมคัรสอบ ทัง้นี ้สมาคมฯ จะไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมคัรสอบทราบ 

สมาคมฯ จะพิจารณาข้อร้องเรียนและแจ้งให้ผู้ ให้บริการสอบที่ได้รับอนุญาตของสมาคมฯทราบข้อร้องเรียน

ดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผู้ ให้บริการสอบที่ได้รับอนุญาตของสมาคมฯจะต้องตอบกลบั พร้อมระบุ

แนวทางปฏิบตัิในการปรับปรุงแก้ไขตามข้อร้องเรียนให้สมาคมฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ภายใน 15 วัน

หลงัจากได้รับจดหมายจากแจ้งข้อร้องเรียนจากสมาคมฯ 
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3. ค าร้องขอให้ตรวจข้อสอบใหม่ด้วยวธีิตรวจด้วยมือ (hand-scored review) 
ในกรณีที่ผู้ สมัครสอบมีข้อสงสัยว่าผลสอบไม่ถูกต้อง ผู้ สมัครสอบสามารถร้องขอให้สมาคมฯ ตรวจนับคะแนนใน

กระดาษค าตอบใหม่ด้วยวิธีตรวจด้วยมือ โดยจะต้องสง่ค าร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบช่ืุอของผู้สมคัรสอบ หมายเลข

และช่ือฉบบัข้อสอบ วนัท่ีเข้าสอบและเหตผุลประกอบการร้องเรียนถึงสมาคมฯ ภายใน 30 วนัท าการหลงัการประกาศผล

สอบ พร้อมคา่ธรรมเนียม 3,000 บาท/ฉบบั  

สมาคมฯ จะใช้ระยะเวลาพิจารณาข้อร้องเรียนประมาณ 4-6 สปัดาห์นบัจากวนัที่ได้รับข้อร้องเรียน ในกรณีที่ผลคะแนน

ของการตรวจนบัด้วยมือไม่แตกตา่งจากผลคะแนนของการตรวจนบัด้วยเคร่ือง (machine-scored) สมาคมฯ จะแจ้งให้

ผู้สมคัรสอบทราบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างผลคะแนนของการตรวจทัง้สองวิธี และถือเอาผลคะแนนของการตรวจ

นบัด้วยมือเป็นทีส่ิน้สดุ  

ในกรณีที่ผลคะแนนของการตรวจนบัด้วยมือ และการตรวจนบัด้วยเคร่ืองมีความแตกตา่งกนั ซึ่งมีผลต่อผลการสอบของ

ผู้สมคัรสอบ สมาคมฯ จะใช้ผลคะแนนของการตรวจนบัด้วยมือเป็นเกณฑ์ และส่งหนงัสือแจ้งผลการสอบที่ถกูต้องให้

ผู้สมคัรสอบทราบ พร้อมคืนคา่ธรรมเนียม 
 

4. นโยบายการให้ความช่วยเหลอืพิเศษ 
นโยบายนีช้่วยให้ผู้สมคัรสอบที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษมัน่ใจได้วา่ตนจะสามารถมี

สว่นร่วมและเข้าร่วมการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP และคณุวฒุิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT โดย

จะได้รับการฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมจากสมาคมฯ  

ผู้สมคัรสอบสามารถร้องขอความช่วยเหลือพิเศษ หากมีความบกพร่องทางร่างกายหรือความจ าเป็นอื่นๆ ที่อาจท าให้ไม่

สามารถเข้าสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ได้ตามสภาวะการณ์ปกติ 

ผู้สมคัรสอบที่ต้องการยื่นขอความช่วยเหลอืพิเศษ จะต้องสง่ค าร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงสมาคมฯ ลว่งหน้าอยา่งน้อย 

2 เดือนก่อนก าหนดการสอบ พร้อมระบขุ้อมลูและสง่เอกสารประกอบดงัตอ่ไปนี ้

 ลกัษณะความบกพร่องทางร่างกาย 

 ใบรับรองแพทย์ยืนยนัความบกพร่องทางร่างกาย 

ในกรณีที่มีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการอ านวยความสะดวกพิเศษ ผู้สมคัรสอบจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 

สมาคมฯ สามารถอ านวยความสะดวกพิเศษให้ผู้สมคัรสอบดงันี ้

 อนญุาตให้ผู้สมคัรสอบสามารถมีผู้ติดตามเข้าห้องสอบได้ แตผู่้ติดตามไมม่ีสิทธ์ิให้ความช่วยเหลือใดๆ เก่ียวกบั

การสอบแก่ผู้สมคัรสอบ 

 เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้สมคัรสอบเป็นผู้ท าข้อสอบด้วยตนเอง สมาคมฯ จะจดัผู้คมุสอบเพื่อเป็นผู้ช่วยในการท าข้อสอบ

โดยปฏิบตัิตามสัง่ของผู้สมคัรสอบ เช่น ใช้เคร่ืองคิดเลข และบนัทกึค าตอบลงในกระดาษค าตอบ 

 ให้เวลาในการท าข้อสอบเพิ่มขึน้ 1 ชัว่โมง รวมเป็น 4 ชัว่โมง 
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สมาคมฯ จะอ านวยความสะดวกพิเศษให้กบัผู้สมคัรสอบที่มีความบกพร่องทางร่างกายตามสมควรแก่เหตุผลและใน

ขอบเขตที่สามารถกระท าได้ โดยสมาคมฯ รับรองว่าจะด าเนินการจัดการรับรองคณุวฒุิวิชาชีพนกัวางแผนการเงิน CFP 

และคณุวฒุิวิชาชีพท่ีปรึกษาการเงิน AFPT และการจดัสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ตามมาตรฐานที่สมาคมฯ 

ก าหนดไว้ 
 

5. การเลื่อนหรือยกเลิกการจัดสอบ 
สมาคมฯ อาจเปลี่ยนแปลงก าหนดวนั เวลา และเง่ือนไขของการจดัสอบ หรือยกเลิกการสอบบางสว่นหรือทัง้หมดตามที่

สมาคมฯ เห็นสมควร เพื่อรักษามาตรฐานการจดัสอบ หรือในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น เพลิงไหม้ น า้ท่วม ภยัธรรมชาติ 

การก่อการร้าย หรือการจลาจล เป็นต้น  โดยสมาคมฯ จะแจ้งเลื่อนหรือยกเลิกการจัดสอบโดยเร็วที่สดุ ผ่านทาง SMS 

อีเมล และเว็บไซต์ของสมาคมฯ  

ทัง้นี ้ในกรณีของการเลือ่นสอบ หากผู้สมคัรสอบไม่สะดวกที่จะเข้าสอบตามก าหนดการสอบในรอบถดัไปตามที่สมาคมฯ 

ก าหนด สมาคมฯ จะคืนคา่ธรรมเนียมการสอบให้ผู้สมคัรสอบเต็มจ านวน 
 

6. การร้องเรียนผลการสอบ 
ผู้สมคัรสอบท่ีไมพ่อใจในค าตดัสนิผลการสอบ มีสทิธ์ิยื่นข้อร้องเรียนตอ่สมาคมฯ ได้ตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1. กรณีต้องการยื่นข้อร้องเรียนผลการสอบของข้อสอบวางแผนการเงิน ฉบบัที่ 1-3 และฉบบัที่ 4 ส่วนที่ 1 สามารถ

กระท าได้หลงัจากที่ผู้สมคัรสอบได้ยื่นค าร้องขอให้ตรวจข้อสอบใหม ่และรับทราบผลจากสมาคมฯ แล้วเทา่นัน้ 

2. ให้ยื่นข้อร้องเรียนต่อผู้ อ านวยการสมาคมฯ ภายใน 15 วนันบัแต่วันที่ประกาศผลสอบทางออนไลน์ ผ่านระบบ 

“สมาชิก” บนเว็บไซต์สมาคมฯ หรือได้รับอีเมลแจ้งผลสอบที่ผา่นการตรวจใหม่ (กรณีข้อสอบวางแผนการเงิน ฉบบั

ที่ 1-3 และฉบบัท่ี 4 สว่นท่ี 1) 

3. การยื่นข้อร้องเรียนให้ท าเป็นเอกสารลายลกัษณ์อกัษรลงลายมือช่ือของผู้สมคัรสอบ ระบุเหตุผล ข้อโต้แย้งและ

ข้อเท็จจริงของการยื่นข้อร้องเรียน 

4. ให้ผู้ อ านวยการสมาคมฯ แจ้งรับค าข้อร้องเรียนแก่ผู้ สมัครสอบ ภายใน 15 วนันับแต่วนัที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อ

ร้องเรียน 

5. ให้ผู้อ านวยการสมาคมฯ จดัท ารายงานความเห็น พร้อมเหตุผลเสนอคณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบเพื่อ

พิจารณาตดัสินข้อร้องเรียน ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสอืแจ้งข้อร้องเรียน โดยพิจารณาวา่การให้คะแนน

สอบเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนสอบ และเกณฑ์การสอบผ่านที่ก าหนดและปฏิบตัิตามเกณฑ์ดงักล่าวอย่าง

เหมาะสมและเป็นธรรมหรือไม่ (ดรูายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนสอบและเกณฑ์การสอบผ่าน) มติค าตดัสินให้

ถือเอาคะแนนเสยีงข้างมาก ค าตดัสนิของคณะอนกุรรมการมาตรฐานการสอบถือเป็นท่ีสดุ 

6. ให้ผู้อ านวยการสมาคมฯ แจ้งผลการพิจารณาค าตดัสินของคณะอนุกรรมการมาตรฐานการสอบให้ผู้สมัครสอบ

ทราบ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับทราบผลค าตดัสนิของคณะอนกุรรมการมาตรฐานการสอบ 

ทัง้นี ้ผู้มีอ านาจพิจารณาตดัสนิข้อร้องเรียนจะต้องไมม่สีว่นเก่ียวข้องกบัการตดัสนิผลการสอบ สมาคมฯ สงวนสทิธ์ิในการ

ชีแ้จงผลการพิจารณาในรายละเอียด ทัง้นี ้เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภยัของข้อสอบ 
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7. การแก้ไขข้อมูลในคู่มือการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงนิ CFP 
สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในคู่มือการสอบหลกัสูตรการวางแผนการเงิน CFP ได้

ตลอดเวลาตามความจ าเป็นโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
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เงื่อนไข ข้อปฏบัิต ิและข้อตกลงการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงนิ CFP 
1. ผู้สมคัรสอบจะต้องอ่าน “เง่ือนไข ข้อปฏิบตัิและข้อตกลงการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP” อย่างละเอียด ก่อน

เข้าสอบ ในการลงทะเบียนสมคัรสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP ถือว่าผู้สมคัรรับทราบและยอมรับ “เง่ือนไข ข้อ
ปฏิบตัิและข้อตกลงการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP” แล้ว และการลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการสอบทกุ
ชนิด ให้ถือว่าผู้ สมคัรสอบรับทราบและยอมรับ “เง่ือนไข ข้อปฏิบัติและข้อตกลงการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน 
CFP” เรียบร้อยแล้ว 

2. การกระท าที่ถือวา่ผิดวินยัการสอบ 

2.1 ไมป่ฏิบตัิตามค าสัง่กรรมการคมุสอบ 

2.2 กระท าการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้สอบคนอ่ืนหรือรบกวนการสอบ เช่น 

 การเปลีย่นที่นัง่สอบโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร และไม่ได้รับอนญุาตจากกรรมการคมุสอบ 
 พดูคยุกบับคุคลที่ไมไ่ด้รับอนญุาตระหวา่งการสอบ 

2.3 น าเอกสาร หรือข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการสอบออกจากห้องสอบ 

2.4 น าสิง่ของที่ไมไ่ด้รับอนญุาตเข้าห้องสอบ 

2.5 คดัลอกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เคร่ืองมือที่ไม่อนุญาตให้น าเข้ามาในห้องสอบ หรือระหว่างผู้ เข้าสอบด้วยกัน 
หรือให้คดัลอกค าตอบระหวา่งผู้ เข้าสอบด้วยกนั การแลกเปลีย่นข้อความที่เก่ียวข้องกบัข้อสอบ การให้ความช่วยเหลอื 
หรือร่วมมือกนัในการกระท าทจุริต ระหวา่งการสอบ 

2.6 ปิดเผยข้อมลูในข้อสอบให้แก่บคุคลอื่น ให้ได้รับทราบข้อมลูดงักลา่ว  
2.7 เข้าสอบแทนผู้สมคัรสอบ หรือให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตนเอง 
2.8 ปลอมแปลงเอกสาร/หลกัฐานการสมคัรสอบ หลกัฐานยืนยนัตวัตน 

2.9 การกระท าอื่นใดที่สมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นการฝ่าฝืน “เง่ือนไข ข้อปฏิบตัิ และข้อตกลงการสอบหลกัสตูรการ
วางแผนการเงิน CFP” และ/หรือเป็นการละเมิดลขิสทิธ์ิข้อสอบ และ/หรือกระท าการใดๆ ท่ีสอ่ในทางทจุริต 

3. หากสมาคมฯ ได้รับรายงานว่าผู้ สมัครสอบได้กระท าการใดๆ ที่ถือว่าผิดวินัยการสอบ สมาคมฯ  จะด าเนินการตาม
กระบวนการพิจารณาความผิดวินัยการสอบของสมาคมฯ และหากพบว่าผู้ สมัครสอบได้กระท าผิดวินัยการสอบจริง 
สมาคมฯ จะมีบทลงโทษตามระเบียบของสมาคมฯ และสงวนสิทธ์ิในการรายงานการกระท าความผิดวินยัการสอบของ
ผู้สมคัรสอบให้กบัองค์กรและหนว่ยงานก ากบัดแูลผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องทราบตามที่เหน็สมควร 

4. รายการสิง่ของที่อนญุาตให้น าเข้าห้องสอบ ได้แก่ 
4.1 หลกัฐานแสดงตน ได้แก่ บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง 
4.2 เคร่ืองเขียนที่จ าเป็น ได้แก่ ดินสอ ยางลบ 
4.3 เคร่ืองคิดเลขรุ่นท่ีก าหนด ทัง้นี ้จะต้องล้างข้อมลูเดิมออกทัง้หมดก่อน และไม่อนญุาตให้น าคูม่ือและ/หรือการ์ด (Pull-

out Card/Keystroke Cards) วิธีการใช้เคร่ืองคิดเลขที่แนบมากบัตวัเคร่ืองเข้าห้องสอบ 
4.4 ที่อดุห ู
4.5 สิง่ของ “ต้องการพิเศษ” เช่น ยารักษาโรค ผู้สมคัรสอบจะต้องแจ้งและได้รับอนญุาตจากกรรมการคมุสอบ ณ วนัสอบ

ก่อนการเข้าสอบ ในกรณีที่ผู้สมคัรสอบต้องการน าอปุกรณ์/สิ่งของทางการแพทย์ที่จ าเป็นต่อการรักษาโรคเข้าห้อง
สอบ จะต้องแจ้งให้สมาคมฯ พิจารณาอนญุาตลว่งหน้าก่อนวนัสอบหรือโดยเร็วที่สดุ 
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5. ก่อนการสอบและก่อนเข้าห้องสอบ 
5.1 เข้าสอบตรงตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีได้ลงทะเบียนสมคัรสอบไว้ 
5.2 มาลงทะเบียนเข้าสอบก่อนการสอบเร่ิมอยา่งน้อย 30 นาที และเข้าห้องสอบก่อนเวลาเร่ิมสอบอยา่งน้อย 15 นาที 
5.3 หากมาสายกวา่ก าหนดเวลาเข้าห้องสอบเกิน 30 นาที จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าห้องสอบ 
5.4 แสดงหลกัฐานแสดงตน ได้แก่ บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง เพื่อลงทะเบียนเข้าห้อง

สอบ และต้องไมบ่นัทกึข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการสอบลงบนเอกสารดงักลา่ว 
5.5 อนญุาตให้ผู้ สมคัรสอบน าสิ่งของตามที่ก าหนดไว้ใน “รายการสิ่งของที่อนญุาตให้น าเข้าห้องสอบ” เท่านัน้ และเป็น

หน้าที่ของผู้สมคัรสอบท่ีต้องน าสิง่ของที่จ าเป็นท่ีอนญุาตให้น าเข้าห้องสอบได้เพื่อใช้ในการสอบ 
5.6 กรรมการคมุสอบจะเป็นผู้ตรวจสิ่งของทกุชิน้ที่ผู้สมคัรสอบน าเข้าห้องสอบ โดยกรรมการคมุสอบมีสทิธ์ิจะน าสิ่งของท่ี

ไม่ได้รับอนุญาตให้น าเข้าห้องสอบออกจากห้องสอบ รวมทัง้ตรวจสอบและ/หรือจดบนัทึกเอาไว้ และไม่อนุญาตให้
ผู้สมคัรสอบเข้าไปในบริเวณที่เก็บสิ่งของเหลา่นัน้ในระหวา่งการสอบ ทัง้นี ้“รายการสิ่งของที่ไม่อนุญาตให้น าเข้าห้อง
สอบ” หมายถึง สิง่ของทกุชนิดที่ไมไ่ด้รวมอยูใ่น “รายการสิง่ของที่อนญุาตให้น าเข้าห้องสอบ” 

5.7 แนะน าให้ผู้สมคัรสอบไมน่ าสิง่ของมีคา่มาในวนัสอบ ทัง้นี ้ผู้สมคัรสอบสามารถเก็บสิง่ของสมัภาระไว้ในบริเวณทีจ่ดัไว้
ให้ อยา่งไรก็ตาม สมาคมฯ หรือผู้จดัสอบจะไม่รับผิดชอบ หากสิง่ของและสมัภาระดงักลา่วเสยีหาย หรือสญูหาย 

6. เมื่อเข้าห้องสอบแล้วและขณะอยูใ่นห้องสอบ 
6.1 ต้องปฏิบัติตามค าสัง่ของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด หากผู้สมัครสอบไม่ปฏิบัติตาม “เง่ือนไข ข้อปฏิบัติและ

ข้อตกลงการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP” และ/หรือตามค าสัง่ของกรรมการคมุสอบ กรรมการคมุสอบจะ
เชิญผู้สมคัรสอบออกจากห้องสอบทนัที 

6.2 ห้ามใช้เคร่ืองมือสือ่สาร หรือเคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ทกุชนิดในเวลาสอบ 
6.3 นัง่ตามหมายเลขที่นัง่สอบที่ก าหนดไว้ และต้องไม่ลกุจากที่นัง่ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อน

เทา่นัน้ 
6.4 รายการสิง่ของที่อนญุาตให้วางบนโต๊ะที่นัง่สอบ ได้แก่ หลกัฐานแสดงตน ดินสอ ยางลบ และเคร่ืองคิดเลขรุ่นท่ีก าหนด 
6.5 หากกรรมการคุมสอบตรวจพบสิ่งของที่ไม่ได้อยู่ใน  “รายการสิ่งของที่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบ” เช่น นาฬิกา 

โทรศพัท์มือถือ แท็บเลต็ อปุกรณ์หฟัูง อปุกรณ์ Bluetooth Power-Bank อปุกรณ์นบัก้าว เป็นต้น ผู้สมคัรสอบจะต้อง
น าเก็บใสถ่งุที่เตรียมไว้ให้ และน าวางไว้ใต้โต๊ะที่นัง่สอบ 

6.6 ตรวจสอบความถกูต้องของชุดข้อสอบและกระดาษค าตอบ เขียนช่ือ นามสกุล หมายเลขห้องสอบ และเลขที่นัง่สอบ 
พร้อมทัง้ระบายรหสัประจ าตวัสอบของผู้สมคัรสอบลงในกระดาษค าตอบให้ถกูต้องครบถ้วน ในกรณีที่การสอบเสร็จ
สิน้แล้ว หากผู้จดัสอบตรวจพบวา่ผู้สมคัรสอบกรอกข้อมลูในเอกสารไมค่รบถ้วนสมบรูณ์ ผู้จดัสอบจะด าเนินการ ดงันี ้ 
 กรณีที่ ผู้สมัครสอบมิได้ลงนามที่หน้าปกสมุดค าถาม ผู้จัดสอบจะติดต่อไปยังผู้สมัครสอบ เพื่อแจ้ง

ขัน้ตอนการด าเนินการ รวมถงึเรียกเก็บค่าปรับเป็นเงนิจ านวน 500 (ห้าร้อย) บาท และเม่ือผู้จัดสอบ
ยืนยันข้อมูลการช าระค่าปรับของผู้สมัครสอบเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดสอบจะด าเนินการ
ตรวจข้อสอบต่อไป 

 กรณีที่ ผู้สมัครสอบระบายข้อมูลรหัสประจ าตัวสอบในกระดาษค าตอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ผู้
จัดสอบจะท าการติดต่อไปยังผู้สมัครสอบ เพื่อแจ้งขัน้ตอนการด าเนินการ รวมถึงเรียกเก็บค่าปรับ
เป็นเงนิจ านวน 500 (ห้าร้อย) บาท และเม่ือผู้จัดสอบยืนยันข้อมูลการช าระค่าปรับของผู้สมัครสอบ
เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จะถือ ว่าผู้สมัครสอบยินยอมให้ ผู้ จัดสอบด าเนินการแก้ไขข้อมูลใน
กระดาษค าตอบให้ถูกต้องครบถ้วน และด าเนินการตรวจข้อสอบต่อไป และให้ถือว่าการด าเนินการ
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ของผู้จัดสอบนัน้เป็นที่ สุด ทัง้นี ้ผู้สมัครสอบมีสิทธิยื่นค าร้องขอดูข้อมูลในกระดาษค าตอบที่ มีการ
แก้ไข โดยการให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายงัผู้จัดสอบ  

6.7 ต้องไมเ่ปิดสมดุค าถามหรือเร่ิมท าข้อสอบก่อนได้รับอนญุาตจากกรรมการคมุสอบ  
6.8 เร่ิมท าข้อสอบเมื่อกรรมการคมุสอบประกาศหรือให้สญัญาณ “เร่ิมท าข้อสอบ” 
6.9 ห้ามพดูคยุ หรือซกัถามกนัระหวา่งผู้ เข้าสอบในเวลาสอบ และการกระท าใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้สอบคนอื่นระหว่าง

การสอบ หรือรบกวนการสอบ 
6.10 การคดัลอก หรือให้คดัลอกค าตอบระหว่างผู้ เข้าสอบด้วยกนั  การแลกเปลี่ยนข้อความที่เก่ียวข้องกับข้อสอบ การ  

เข้าสอบแทนกนั  การให้ความช่วยเหลอืหรือร่วมมือกนั ไมว่า่ในรูปแบบใดก็ตาม  ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ผู้สมคัรสอบ
นัน้ได้ร่วมกนักระท าการทจุริต 

6.11 กรณีป่วย หรือต้องการจะลกุออกจากที่นัง่สอบ หรือมีข้อสงสยัใดๆ หรือต้องการใช้ห้องน า้ ให้ยกมือขึน้และรอจนกว่า
กรรมการคมุสอบจะไปท่ีโต๊ะนัง่สอบของผู้สมคัรสอบ แตจ่ะไมม่ีการทดเวลาสอบ 

6.12 ในกรณีที่ผู้สมคัรสอบท าข้อสอบเสร็จก่อนเวลาที่ก าหนด และต้องการจะสง่ข้อสอบ ให้น าเอกสารที่เก่ียวกบัการ 
สอบใสล่งในซองที่ได้จดัเตรียมไว้ให้ และให้ยกมือแจ้งกรรมการคมุสอบและนัง่รอจนกวา่กรรมการคมุสอบจะไปเก็บ
ซองเอกสาร 

6.13 เมื่อกรรมการคมุสอบประกาศหรือให้สญัญาณว่าหมดเวลาสอบ ผู้สมคัรสอบจะต้องยตุิการท าข้อสอบทนัที และให้
น าเอกสารที่เก่ียวกบัการสอบใสล่งในซองที่ได้จดัเตรียมไว้ให้ และนัง่รอจนกวา่กรรมการคมุสอบจะไปเก็บซองเอกสาร  

6.14 ผู้สมคัรสอบจะออกจากห้องสอบได้หลงัจากเวลาเร่ิมสอบผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง และไม่อนญุาตให้ผู้ สมคัรสอบออก
จากห้องสอบ ในกรณีที่เหลอืเวลาสอบอีก 5 นาที  

6.15 ผู้สมคัรสอบจะต้องคืนสมดุค าถาม กระดาษค าตอบ กระดาษทด รวมทัง้เอกสารอื่นๆ ทัง้หมด หลงัจากหมดเวลาการ
สอบ และห้ามน าสว่นใดสว่นหนึง่ของเอกสารข้างต้นออกจากห้องสอบ 

6.16 ห้ามน า หรือพยายามที่จะน าข้อมลู ท่ีเก่ียวข้องกบัการสอบออกจากห้องสอบไมว่า่จะด้วยวิธีใดหรือรูปแบบใดก็ตาม 
6.17 ต้องไมใ่ห้ หรือรับความช่วยเหลอืแก่ หรือจากบคุคลใดๆ ยกเว้นกรรมการคมุสอบ 
6.18 ไมอ่นญุาตให้สบูบหุร่ี รับประทานหมากฝร่ัง หรืออาหารทกุชนิดในห้องสอบ 

7. เอกสารเก่ียวกบัการสอบทกุชนิด รวมทัง้สมดุค าถาม และกระดาษค าตอบ กระดาษทด รวมทัง้เอกสารอื่นๆ ทัง้หมด ถือเป็น
ทรัพย์สนิของสมาคมฯ ห้ามผู้สมคัรสอบฉีกกระดาษค าถามออกจากสมดุค าถาม หรือน าเอกสารเก่ียวกบัการสอบออกจาก
ห้องสอบเด็ดขาด ทัง้นี ้ในการเข้าสอบ ถือว่าผู้ สมคัรสอบรับทราบว่าเอกสารเก่ียวกบัการสอบเป็นทรัพย์สินของสมาคมฯ 
และต้องไม่คดัลอก และ/หรือท าขึน้ใหม่ และ/หรือ ลอกเลียนเอกสารดงักล่าว สมาคมฯ มีสิทธ์ิด าเนินการตามกฎหมาย 
หากผู้สมคัรสอบน าเอกสารเก่ียวกบัการสอบออกจากห้องสอบ และ/หรือท าขึน้ใหม ่ไมว่า่จะบางสว่นหรือทัง้หมดก็ตาม 

8. เพื่อเป็นการรักษาความลบัของข้อมลูค าถามข้อสอบ ห้ามมิให้ผู้สมคัรสอบเปิดเผยรายละเอียดใดๆ เก่ียวกบัข้อมลูค าถาม
ข้อสอบแก่บคุคลที่ไม่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการสอบเพื่อป้องกนัการตีความข้อมลูที่ผิดพลาด สมาคมฯ มีสิทธ์ิด าเนินการใดๆ 
กบับคุคลผู้ซึง่ฝ่าฝืนลขิสทิธ์ิ และ/หรือทรัพย์สนิทางปัญญาเก่ียวกบัข้อมลูค าถาม เช่น ห้ามเข้าสอบ หรือด าเนินการทางแพง่
และ/หรือทางอาญาตามที่เห็นควร 

9. ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบท าการปลอมหนงัสือรับรองผลการสอบที่ออกให้โดยสมาคมนกัวางแผนการเงินไทยขึน้ทัง้ฉบับ 
หรือบางสว่น โดยเติมหรือตดัทอนข้อความ หรือแก้ไขในเอกสารที่แท้จริง หรือประทบัตราปลอม หรือลงลายมือช่ือปลอมใน
เอกสารดงักลา่ว สมาคมนกัวางแผนการเงินไทยอาจพิจารณาให้ผลการสอบ และ/หรือการอบรมในครัง้ดงักลา่วเป็นโมฆะ 
และตดัสิทธ์ิในการเข้าสอบกบัสมาคมนกัวางแผนการเงินไทยฯ ตามบทลงโทษ ตามกระบวนการพิจารณาความผิดวินยั
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การสอบของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย นบัตัง้แต่วนัท่ีสอบ หรืออาจพิจารณาด าเนินคดีตามกฎหมาย ทัง้ทางแพง่และ
อาญา 

10. ผู้สมคัรสอบควรแจ้งให้สมาคมฯ ทราบ หากผู้ สมคัรสอบถูกร้องขอจากบคุคลที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการสอบให้เปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัข้อมลูค าถามข้อสอบ  

11. การบนัทกึค าตอบ 
11.1  เมื่อกรรมการคมุสอบให้สญัญาณเร่ิมการสอบ ให้ผู้สมคัรสอบเลอืกค าตอบท่ีคิดวา่ถกูต้องที่สดุเพียงข้อเดียว  แล้วใช้

ดินสอ 2B ระบายตวัเลือก  หรือ  หรือ  หรือ  ให้ชดัเจน หากผู้สมคัรสอบต้องการเปลี่ยนค าตอบ จะต้อง
ลบตวัเลอืกเดิมด้วยยางลบดินสอให้สะอาดก่อน แล้วจึงระบายตวัเลอืกใหมต่ามที่ต้องการ  

11.2  ค าถามแต่ละข้อ สามารถเลือกตอบได้เพียงหนึ่งตัวเลือกเท่านัน้ หากตอบมากกว่าหนึ่งตัวเลือกจะถือว่าตอบผิด     
ถึงแม้วา่หนึง่ในค าตอบที่เลอืกนัน้จะเป็นค าตอบท่ีถกูต้อง 

11.3  บนัทกึค าตอบลงในกระดาษค าตอบเทา่นัน้ หากบนัทกึค าตอบลงในสมดุค าถาม จะไมไ่ด้คะแนน 
11.4  หากตอบผิด ไมม่ีการหกัคะแนน 

12. หลงัจากที่ผู้สมคัรสอบลงทะเบียนสมคัรสอบแล้ว สมาคมฯ สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการลงทะเบียนสมคัรสอบ และหาก
ผู้สมคัรสอบไมเ่ข้าสอบตามรอบสอบท่ีได้ลงทะเบียนสมคัรสอบไว้ จะถือวา่ผู้สมคัรสอบขาดสอบ 
 
ผู้สมคัรสอบที่ไม่สามารถเข้าสอบตามวนั และเวลาที่ลงทะเบียนสมคัรไว้ได้ เนื่องจากป่วย หรือเหตจุ าเป็นอื่น สามารถยื่น
ค าขอพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสอบ โดยกรอก “แบบฟอร์มค าขอพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการสอบ หลกัสตูรการ
วางแผนการเงิน CFP” พร้อมแนบเอกสารตามที่ก าหนด ส่งมาที่สมาคมฯ ทางไปรษณีย์ภายใน 10 วนัหลงัวนัสอบ โดย
พิจารณาจากวนัที่ประทบัตราไปรษณีย์ ระยะเวลาการพิจารณาค าขอภายใน 90 วนัท าการนบัจากวันสอบ ทัง้นี ้ทาง
สมาคมฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาคืนคา่ธรรมเนียมการสอบเป็นรายกรณี รวมทัง้จ านวนคา่ธรรมเนียมการสอบทีจ่ะคืน
ให้ผู้สมคัรสอบ   

13. สมาคมฯ อาจเปลี่ยนแปลงก าหนดวนั เวลา และเง่ือนไขของการจดัสอบ หรือยกเลิกการสอบบางส่วนหรือทัง้หมดตามที่
สมาคมฯ เห็นสมควร เพื่อรักษามาตรฐานการจดัสอบ หรือในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น เพลงิไหม้ น า้ทว่ม ภยัธรรมชาติ การ
ก่อการร้าย หรือการจลาจล เป็นต้น  โดยสมาคมฯ จะแจ้งเลื่อนหรือยกเลิกการจัดสอบโดยเร็วที่สุด ผ่านทาง SMS อีเมล 
และเว็บไซต์ของสมาคมฯ ทัง้นี ้ในกรณีของการเลื่อนสอบ หากผู้สมคัรสอบไม่สะดวกที่จะเข้าสอบตามก าหนดการสอบใน
รอบถดัไปตามที่สมาคมฯ ก าหนด สมาคมฯ จะคืนค่าธรรมเนียมการสอบให้ผู้สมคัรสอบเต็มจ านวน 

ในกรณีที่ผู้ สมัครสอบกระท า หรืองดเว้นการกระท าใดๆ ตามข้อ 5 – 10  รวมถึงกระท าการอื่นๆ ที่สมาคมนักวางแผน

การเงินไทย หรือผู้จดัสอบของสมาคมฯ เห็นว่าเข้าข่ายหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต  อาจพิจารณาให้ยตุิการสอบ 

หรือไมต่รวจข้อสอบในการสอบครัง้นัน้  และ/หรือตดัสทิธ์ิในการเข้าสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP กบัผู้จดัสอบทกุ

ราย ตามบทลงโทษในกระบวนการพิจารณาความผิดวินยัการสอบของสมาคมนกัวางแผนการเงินไทย  นบัตัง้แต่วนัที่ ได้

กระท าหรืองดเว้นการกระท าใดๆ ที่ถือเป็นการละเมิดเง่ือนไข ข้อปฏิบตัิและข้อตกลงการสอบหลกัสตูรการวางแผนการเงิน 

CFP 
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กระบวนการพจิารณาความผิดวินัยการสอบ 
1. การกระท าที่ถอืว่าผิดวินัยการสอบ 

1) ไมป่ฏิบตัิตามค าสัง่กรรมการคมุสอบ 
2) กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการรบกวนผู้สอบคนอ่ืนหรือรบกวนการสอบ เช่น 

 การเปลีย่นที่นัง่สอบโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร และไมไ่ด้รับอนญุาตจากกรรมการคมุสอบ 
 พดูคยุกบับคุคลที่ไมไ่ด้รับอนญุาตระหวา่งการสอบ 

3) น าเอกสาร หรือข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการสอบออกจากห้องสอบ 
4) น าสิง่ของที่ไมไ่ด้รับอนญุาตเข้าห้องสอบ 
5) คดัลอกข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูต่างๆ  เคร่ืองมือที่ไม่อนญุาตให้น าเข้ามาในห้องสอบ หรือระหวา่งผู้ เข้าสอบด้วยกนั 

หรือให้คัดลอกค าตอบระหว่างผู้ เข้าสอบด้วยกัน การแลกเปลี่ยนข้อความที่เก่ียวข้องกับข้อสอบ การให้ความ
ช่วยเหลอื หรือร่วมมือกนัในการกระท าทจุริต ระหวา่งการสอบ 

6) เปิดเผยข้อมลูในข้อสอบให้แก่บคุคลอื่น ให้ได้รับทราบข้อมลูดงักลา่ว  
7) เข้าสอบแทนผู้สมคัรสอบ หรือให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตนเอง 
8) ปลอมแปลงเอกสาร/หลกัฐานการสมคัรสอบ หลกัฐานยืนยนัตวัตน 
9) การกระท าอื่นใดที่สมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืน “เง่ือนไข ข้อปฏิบตัิ และข้อตกลงการสอบหลกัสตูร

การวางแผนการเงิน CFP” และ/หรือเป็นการละเมิดลขิสทิธ์ิข้อสอบ และ/หรือกระท าการใดๆ ท่ีสอ่ในทางทจุริต 
 

2. การสอบสวนเบือ้งต้น 
ค าร้องเรียนต่อผู้สมคัรสอบ (“ค าร้องเรียน”) ซึ่งถกูสอบสวนและพบว่าเป็นการกระท าผิดวินยัการสอบจะถกูด าเนินการ

ตามกระบวนการพิจารณาความผิดทางวินยัการสอบ 

 ผู้ ให้บริการสอบที่ได้รับอนุญาตของสมาคมฯ ผู้คุมสอบ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ที่เป็นพยานเห็นเหตุการณ์

การกระท าผิดวินยัการสอบจะต้องสง่รายงานระบุรายละเอียดการกระท าผิดวินัยการสอบ พร้อมแนบหลกัฐาน 

และลงนามรับรองรายงานโดยผู้ให้บริการสอบท่ีได้รับอนญุาตของสมาคมฯ ผู้คมุสอบ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ 

ถึงผู้อ านวยการสมาคมฯ ภายใน 15 วนัท าการหลงัการสอบ  

 ผู้อ านวยการสมาคมฯ จะสง่จดหมายแจ้งข้อกลา่วหาการกระท าผิดวินยัการสอบถึงผู้สมคัรสอบท่ีถกูกลา่วหา 

 ผู้สมคัรสอบจะต้องชีแ้จงข้อเทจ็จริงเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้อ านวยการสมาคมฯ ทราบ ภายใน 30 วนัหลงัจาก

ได้รับจดหมายจากสมาคมฯ 

 ผู้อ านวยการสมาคมฯ จะพิจารณาข้อมูลค าชีแ้จงและหลกัฐานอื่นๆ ของผู้สมคัรสอบ หากตรวจสอบแล้วพบว่า

ผู้สมคัรสอบไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการกระท าผิดวินยัการสอบ สมาคมฯ จะแจ้งผลสอบให้ผู้สมคัรสอบทราบ ใน

กรณีที่พบว่าผู้สมคัรสอบมีสว่นเก่ียวข้องกับการกระท าผิดวินยัการสอบ ผู้อ านวยการสมาคมฯ จะเสนอเร่ืองให้

คณะอนกุรรมการมาตรฐานการสอบเพื่อพิจารณาค าร้องเรียน โดยจะยงัไมแ่จ้งผลสอบให้ผู้สมคัรสอบทราบ 
 

3. การสอบสวนและการตัดสิน 
 คณะอนกุรรมการมาตรฐานการสอบจะพิจารณาและตดัสินการกระท าผิดวินยัการสอบ ภายใน 30 วนัท าการ

หลงัจากทีไ่ด้รับเร่ืองจากผู้อ านวยการสมาคมฯ  
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 คณะอนกุรรมการมาตรฐานการสอบจะยกเลกิค าร้องเรียนหากพิจารณาแล้วเห็นว่าค าร้องเรียนไม่ควรถือเป็นข้อ

กลา่วหาการกระท าผิดวินยัการสอบ และแจ้งให้ผู้สมคัรสอบทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 หากคณะอนกุรรมการมาตรฐานการสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าค าร้องเรียนถือเป็นข้อกลา่วหาการกระท าผิดวินยั

การสอบ จะแจ้งการนดัสอบสวนให้ผู้สมคัรสอบทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 ผู้ สมัครสอบจะต้องชีแ้จงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมส่งเอกสารที่เก่ียวข้องกับค าร้องเรียนให้

คณะอนกุรรมการมาตรฐานการสอบทราบ ภายใน 30 วนัท าการนบัจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้งนดัสอบสวน 

 หากผู้สมคัรสอบไม่ตอบกลบัภายใน 30 วนั คณะอนกุรรมการมาตรฐานการสอบอาจพิจารณาตดัสินบทลงโทษ

ในทนัทีตามทีเ่ห็นสมควร และเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ค าวินิจฉยัสดุท้าย 

 มติค าตดัสนิของที่ประชมุคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ ให้ถือเอาคะแนนเสยีงข้างมาก ในกรณีที่มีคะแนนเสยีง

เท่ากนั ให้ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีสิทธ์ิออกเสียงอีก 1 เสียงเพิ่มเติมจากเดิมที่ได้ออกเสียงไป

แล้วในครัง้แรก 

 คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณและประสบการณ์การ

ท างานเพื่อพิจารณา หากเห็นวา่มีการกระท าใดๆ ทีอ่าจถือได้วา่เป็นการกระท าความผิดทางวินยัด้วย  

 ผู้อ านวยการสมาคมฯ จะแจ้งผลการพิจารณาตดัสนิของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพให้ผู้สมคัรสอบทราบเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับทราบค าตดัสนิของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
 

4. บทลงโทษ 
การกระท าที่ถอืว่าผิดวินัยการสอบ บทลงโทษ 

 ไมป่ฏิบตัิตามค าสัง่กรรมการคมุสอบ ปรับตกในการสอบครัง้นัน้ 

 กระท าการใดๆ ที่เป็นการรบกวนผู้สอบคนอื่นหรือรบกวน

การสอบ เช่น 

 การเปลี่ยนที่นั่งสอบโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร และ
ไมไ่ด้รับอนญุาตจากกรรมการคมุสอบ 

 พดูคยุกบับคุคลที่ไมไ่ด้รับอนญุาตระหวา่งการสอบ 

 น าเอกสารหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสอบออกจากห้อง

สอบ 

ปรับตกในการสอบครัง้นัน้ และ/หรือ ตดัสิทธ์ิการเข้า

สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เป็นเวลาไม่

เกิน 5 ปี นบัแตว่นัท่ีได้กระท าความผิด  น าสิง่ของที่ไมไ่ด้รับอนญุาตเข้าห้องสอบ 

 คดัลอกข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูต่างๆ  เคร่ืองมือที่ไม่อนญุาต

ให้น าเข้ามาในห้องสอบ หรือระหว่างผู้ เข้าสอบด้วยกนั หรือ

ให้คดัลอกค าตอบระหวา่งผู้ เข้าสอบด้วยกนั การแลกเปลีย่น

ข้อความที่เก่ียวข้องกบัข้อสอบ การให้ความช่วยเหลือ หรือ

ร่วมมือกนัในการกระท าทจุริต ระหวา่งการสอบ 

 เปิดเผยข้อมูลในข้อสอบให้แก่บุคคลอื่น ให้ได้รับทราบ

ข้อมลูดงักลา่ว 
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การกระท าที่ถอืว่าผิดวินัยการสอบ บทลงโทษ 

 เข้าสอบแทนผู้สมคัรสอบ หรือให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตนเอง ปรับตกในการสอบครัง้นัน้ และตัดสิทธ์ิการเข้าสอบ

หลกัสตูรการวางแผนการเงิน CFP เป็นเวลาไม่เกิน 5 

ปี นบัแตว่นัท่ีได้กระท าความผิด 

 ปลอมแปลงเอกสาร/หลักฐานการสมัครสอบ หลักฐาน

ยืนยนัตวัตน 

 การกระท าอื่นใดที่สมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการฝ่า

ฝืน “เง่ือนไข ข้อปฏิบตัิและข้อตกลงการสอบหลกัสตูรการ

วางแผนการเงิน CFP” และ/หรือเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ

ข้อสอบ และ/หรือกระท าการใดๆ ท่ีสอ่ในทางทจุริต 

ปรับตกในการสอบครัง้นัน้ และ/หรือ ตดัสิทธ์ิการเข้า

สอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เป็นเวลาไม่

เกิน 5 ปี นบัแตว่นัท่ีได้กระท าความผิด 

 

5. การอุทธรณ์ 
 ผู้สมคัรสอบที่ถกูสัง่ลงโทษสามารถยื่นอุทธรณ์ค าตดัสินของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หากเห็นว่ามีการ

ตีความตาม “กระบวนการพิจารณาความผิดวินัยการสอบ” หรือข้อท็จจริงผิดพลาดซึ่งไม่เช่นนัน้แล้ว

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจมีค าตดัสนิเป็นอยา่งอื่น 

 ผู้ยื่นอุทธรณ์จะต้องยื่นอทุธรณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบเุหตุผลของการยื่นอทุธรณ์ ต่อคณะกรรมการอทุธรณ์ 

ภายใน 30 วนัท าการหลงัจากได้รับหนงัสอืแจ้งผลค าตดัสนิจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  

 คณะกรรมการอุทธรณ์จะพิจารณาวินิจฉัยค าขออุทธรณ์ โดยถือเอาคะแนนเสียงข้องมาก พร้อมชีแ้จงเหตุผล

ประกอบ ภายใน 15 วนัท าการหลงัจากทีไ่ด้รับหนงัสือขออทุธรณ์ ทัง้นี ้มติค าวินิจฉยัค าขออทุธรณ์ของที่ประชุม

คณะกรรมการอทุธรณ์ถือเป็นท่ีสดุและผู้สมคัรสอบไมม่ีสทิธ์ิยื่นขออทุธรณ์อีก 

 ผู้อ านวยการสมาคมฯ จะแจ้งผลค าวินิจฉยัและค าสัง่ของคณะกรรมการอทุธรณ์ให้ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้ทราบผลค าวินิจฉยัของคณะกรรมการอทุธรณ์ 
 

6. การรักษาข้อมูลความลับของการพิจารณาค าร้องเรียน 
 สมาคมฯ จะเก็บรักษาข้อมูลการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสอบสวน และ/หรือการอุทธรณ์ตาม

กระบวนการการพิจารณาความผิดวินยัการสอบไว้เป็นความลบัและไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ 

 ทัง้นี ้สมาคมฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ สมัครสอบและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสอบสวน  และ/หรือการ

อทุธรณ์ตามกระบวนการการพิจารณาความผิดวินยัการสอบได้ตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนด หรือหาก

ได้รับการร้องขอจากหนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานต่างๆ ท่ีมีเขตอ านาจที่เหมาะสม 

 สมาคมฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดเผยหรือประกาศข้อมูลผลค าตัดสินการกระท าผิดวินยัการสอบ ได้แก่ การ

กระท าผิดวินยัการสอบ หรือบทลงโทษ ผา่นทางสือ่ตา่งๆ ตามทีส่มาคมฯ เห็นสมควร 

 สมาคมฯ สามารถแจ้งข้อมลูผลค าตดัสินการกระท าผิดวินยัการสอบให้บคุคลอื่นๆ รับทราบ เช่น นายจ้าง เพื่อน

ร่วมงาน และหุ้นสว่นของผู้สมคัรสอบ รวมทัง้หนว่ยงานก ากบัดแูลผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 

7. เร่ืองอื่นๆ 
สมาคมฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสอบสวน “ค าร้องเรียน” การประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้

ผู้สมคัรสอบจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายสว่นตวั 


