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ประกาศคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 
เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอุทธรณคําส่ังไมออก  
ใบอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี  และการอุทธรณคําส่ังลงโทษหรือยกคํากลาวหาของคณะกรรมการ  
จรรยาบรรณ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔๒  วรรคสอง และมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติ  
วิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีจึงออกประกาศไว 
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ การอุทธรณคําส่ังของสภาวิชาชีพบัญชีที่ไมออกใบอนุญาตใหแกผู ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๒  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหย่ืนอุทธรณภายใน 
สิบหาวันนบัแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาว 

ขอ ๒ การอุทธรณคําส่ังของคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ส่ังลงโทษหรือยกคํากลาวหา 
ตามมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหย่ืนอุทธรณภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาว 

ขอ ๓ การย่ืนอุทธรณตามขอ  ๑  และขอ  ๒  ใหย่ืนตอเลขานุการคณะกรรมการกํากับ  
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  ณ  สํานักกํากับดูแลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 

ขอ ๔ คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยจัดพิมพเปนภาษาไทย  ระบุชื่อ  ที่อยู  ลงลายมือชื่อ 
ผูอุทธรณ  และระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิงประกอบ  พรอมกับแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบคําอุทธรณ  (ถามี) 

ขอ ๕ ในกรณีที่ผูอุทธรณย่ืนเอกสารประกอบคําอุทธรณ   เอกสารนั้นใหจัดทําเปน
ภาษาไทย หากเปนเอกสารที่ทําข้ึนเปนภาษาตางประเทศ  ผูอุทธรณตองจัดทําคําแปลเปนภาษาไทย  โดย
ผูอุทธรณและผูแปลตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองของคําแปลนั้น   

ขอ ๖ ภายในกําหนดเวลาการยื่นอุทธรณตามขอ  ๑  หรือขอ  ๒  แลวแตกรณี  ผูอุทธรณ
อาจขอแกไขเพิ่มเติมคําอุทธรณหรือสงเอกสารหลักฐานประกอบคําอุทธรณเพิ่มเติมได 
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ขอ ๗ อุทธรณที่ย่ืนไมถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอ  ๓  ขอ  ๔  และขอ  
๕  ไมถือเปนอุทธรณและจะไมรับไวพิจารณา  ทั้งนี้  ไมตัดสิทธิผูย่ืนอุทธรณที่จะย่ืนอุทธรณใหมภายใน
กําหนดเวลาตามขอ  ๑  หรือขอ  ๒  แลวแตกรณี 

ทั้งนี้  ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ยรรยง  พวงราช 

รองปลัดกระทรวงพาณิชย 
หัวหนากลุมภารกิจดานการคาในประเทศ 

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญช ี
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