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ข้อบงัคบัสภาวชิาชพีบญัชี
(ฉบับท่ี ๔)

เร่ือง  คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของนายกสภาวชิาชพีบญัช ีกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ
และกรรมการสภาวชิาชพีบญัช ีและหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเลอืกตัง้

พ.ศ. ๒๕๔๗
______________

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี
กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิและกรรมการสภาวชิาชพีบญัช ีและหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเลอืกตัง้ เพือ่ใหเ้ปน็
ไปตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. ๒๕๔๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑๑) มาตรา ๒๒ วรรคสาม และมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กำกบัดแูลการประกอบวชิาชพีบญัชจีงึออกขอ้บงัคบัไว ้ ดงัตอ่ไปนี้

ขอ้ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๔)  เรื่อง  คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชี และหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๔๗”

ข้อ ๒ ขัอบังคับนี ้ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปน็ตน้ไป

ข้อ ๓ ในขอ้บังคบันี้
“นายกสภาวชิาชพีบญัช”ี หมายความวา่ นายกสภาวชิาชพีบญัชซีึง่ทีป่ระชมุใหญเ่ลอืกตัง้

จากสมาชกิสามญั
“กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชี
“กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการสภาวิชาชีพ

บญัชซีึง่ทีป่ระชมุใหญเ่ลอืกตัง้จากสมาชกิสามญั
“การประชุมใหญ่” หมายความว่า การประชุมใหญ่สามัญหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ
“วิชาชีพบัญชี” หมายความว่า วิชาชีพในด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการ

บัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
และบรกิารเกีย่วกบัการบญัชดีา้นอืน่ตามทีก่ำหนดโดยกฎกระทรวง

“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี และหรือกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี
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หมวด ๑
คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของนายกสภาวชิาชพีบญัช ีกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ

และกรรมการสภาวชิาชพีบญัชี
_________________

ขอ้ ๔ นายกสภาวชิาชพีบญัชตีอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้ม ดงัตอ่ไปนี้
(๑) เปน็สมาชกิสามญั
(๒) มคีณุสมบตัอิย่างใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี้

(ก) เป็นหรือเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือฝ่ายการบัญชี หรือดำรง
ตำแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงมีหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหนง่ดังกล่าวในบรษัิทจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือบริษัทมหาชน ซึ่งมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท
เปน็เวลารวมกนัไมน้่อยกว่าสบิห้าปใีนวนัเลอืกตัง้

(ข) เป็นหรือเคยเป็นผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่า
สิบห้าปีในวันเลือกตั้ง โดยต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไมน้่อยกว่าสองบริษัท
หรือบริษัทมหาชนที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทไม่น้อยกว่าสองบริษัท หรือบริษัท
มหาชนที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทอย่างน้อยหนึ่งบริษัทและบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยอยา่งนอ้ยหนึง่บรษิทั

(ค) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของกิจการที่ให้บริการด้านการ
บญัชแีกอ่งคก์รตา่งๆ มาเปน็เวลารวมกนัไมน่อ้ยกวา่สบิหา้ปใีนวนัเลอืกตัง้

(ง)  เป็นหรือเคยเป็นผู ้ดำรงตำแหน่งผู ้บริหารของกิจการที่ให้บริการให้
คำปรกึษาดา้นภาษอีากรแกอ่งคก์รตา่งๆ มาเปน็เวลารวมกนัไมน่อ้ยกวา่สบิหา้ปใีนวนัเลอืกตัง้

(จ) เปน็หรอืเคยเปน็ขา้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐั ซึง่ดำรงตำแหนง่ผูบ้รหิาร
สงูสดุหรอืระดบัรองของสว่นราชการหรอืหนว่ยงานทีท่ำหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีบญัช ีแลว้แตก่รณี
และปฏบิตัหินา้ทีใ่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีบญัชมีาเปน็เวลารวมกนัไมน่อ้ยกวา่หา้ปี

(ฉ) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในระดับไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ผู ้สอน
วิชาการบัญชีในสถาบันอุดมศึกษาที่ทางราชการให้การรับรอง ซึ่งสอนเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่า
สิบห้าปใีนวนัเลอืกตัง้

ทัง้นี ้กรณคีณุสมบตัติาม (ก) (ค) และ (ง) อาจนบัระยะเวลารวมกนัในระหวา่ง
(ก) (ค) และ (ง) สำหรับระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปีในวัน
เลือกตัง้

(๓) ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย
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(๔) ไม่เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั ่งให้พ้นจากสมาชิกภาพ
สภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี
หรือเพกิถอนการใหค้วามเหน็ชอบเปน็ผูส้อบบญัชีตามกฎหมายอืน่

(๕) ไมเ่คยตอ้งโทษจำคกุโดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำคกุในความผดิเกีย่วกบัทรพัย์
ทีก่ระทำโดยทจุรติ

(๖) ไมเ่คยถกูไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงาน
ของรฐั เพราะทจุริตตอ่หน้าทีห่รือกระทำการทจุริตหรือประพฤตมิิชอบในวงราชการ

(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือกระทำ
การใดซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ไมน่า่ไวว้างใจในความซือ่สตัยส์จุรติ

(๘) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บรหิารทอ้งถิน่ หรือกรรมการหรอืทีป่รกึษาหรอืเจา้หนา้ทีข่องพรรคการเมอืง

ข้อ ๕ กรรมการผูท้รงคณุวฒุติอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มดงัตอ่ไปนี้
(๑) มสีญัชาตไิทย
(๒) สำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จ

การศกึษาดา้นกฎหมายไมต่ำ่กวา่ระดบัปรญิญาตรหีรือเทยีบเทา่ แลว้แตก่รณ ีและมปีระสบการณ์
เกีย่วกับวิชาชีพในดา้นนัน้เปน็เวลารวมกนัไมน้่อยกวา่สบิห้าปใีนวนัแตง่ตัง้

(๓) ไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามขอ้ ๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)  และ (๘)

ข้อ ๖ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีต ้องมีค ุณสมบัติและไม่ม ีล ักษณะต้องห้าม
ดงัตอ่ไปนี้

(๑) เปน็สมาชกิสามญั
(๒) ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีเป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวัน

เลือกตัง้
(๓) ไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามขอ้ ๔ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘)

หมวด ๒
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง

________________

ข้อ ๗ เมื่อต้องมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง
ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณประกาศให้มีการเลือกตั้ง และกำหนดวันประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการ
เลอืกตัง้ ทัง้นี ้ใหป้ระกาศลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่สีส่บิหา้วนั
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ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบดว้ยประธานและกรรมการอืน่มจีำนวนรวมกนัไมเ่กนิเจด็คน เพ่ือทำหนา้ทีด่ำเนนิการเกีย่วกับ
การเลอืกตัง้ตามขอ้บงัคบันี้

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นผู้ที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่เสื่อมเสียแก่ความยุติธรรม และต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสภา
วิชาชพีบญัชหีรือกรรมการสภาวชิาชพีบญัชใีนการเลอืกตัง้คราวนัน้

ข้อ ๘ ให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเวลาการ
รับสมคัร สถานทีรั่บสมคัร และใหป้ดิประกาศหรอืแจง้ใหส้มาชกิสภาวชิาชพีบญัชทีราบโดยทัว่กนั

วันเวลาการรับสมัครต้องกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และวันสุดท้ายของการ
รับสมคัรตอ้งมรีะยะเวลากอ่นวนัเลอืกตัง้ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั

การปดิประกาศหรอืแจ้งตามวรรคหนึง่ ให้กระทำโดยปดิประกาศ ณ ท่ีทำการสภาวชิาชีพ
บญัช ีรวมทัง้อาจใชส้ือ่อิเลก็ทรอนคิสอ่ื์นใดทีง่า่ยตอ่การเขา้ถงึกไ็ด้

ข้อ ๙ ผู ้ประสงค์สมัครรับเลือกตั ้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือกรรมการ
สภาวชิาชพีบญัชใีห้ย่ืนใบสมคัรตอ่ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลอืกตัง้ ณ สถานทีต่ามประกาศ

การดำเนินการเก่ียวกับการรับสมัครเลือกต้ังตามส่วนน้ี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
เลือกตั้งอาจมอบหมายให้กรรมการอำนวยการเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดทำหน้าที่ในการรับสมัครและ
ดำเนนิการอืน่ใดทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้แทนกไ็ด้

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงาน
ของผูส้มคัรตามขอ้ ๔ และขอ้ ๖ ใหเ้สรจ็สิน้ภายในสามวนัทำการนบัแตวั่นปดิการรบัสมคัร

ในกรณีที่พิจารณาถ้าเห็นว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้
ใชส้ทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ ใหส้ัง่ไมรั่บสมคัร และแจง้การไมรั่บสมคัรใหผู้้นัน้ทราบโดยเรว็

ผู้สมัครมีสิทธิยื ่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งตามวรรคสองต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้คณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยให้เสร็จสิ้น
ภายในเจด็วนัทำการ

คำวนิจิฉยัของคณะกรรมการจรรยาบรรณใหเ้ปน็ทีส่ดุ

ขอ้ ๑๑ ในกรณีที่ผู้สมัครแสดงความประสงค์จะสมัครเป็นคณะ โดยสมัครในตำแหน่ง
นายกสภาวชิาชีพบัญชี กรรมการสภาวชิาชีพบัญชีครบจำนวน และประธานคณะกรรมการวชิาชีพบัญชี
ของแต่ละด้าน ครบทุกด้าน คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจะกำหนดให้ผู้สมัครทุกคนในคณะ
เดยีวกันมหีมายเลขเดยีวกันในการเลอืกตัง้กไ็ด้

ใหค้ณะกรรมการอำนวยการเลอืกตัง้จดัใหม้หีมายเลขของผูส้มคัรโดยวธิกีารทีเ่ปน็ธรรม
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ขอ้ ๑๒ ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งมี
จำนวนตามความจำเปน็เพือ่ดำเนนิการตา่งๆ เกีย่วกบัการเลอืกตัง้ตามขอ้บงัคบันี้

ข้อ ๑๓ ในวันประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง ถ้ามีผู้สมัครเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีเพียง
คนเดียว หรือมีผู้สมัครเป็นกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีไม่เกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด ประธาน
คณะกรรมการอำนวยการเลอืกต้ังจะขอมตท่ีิประชุมใหญ่เพ่ือให้ความเหน็ชอบแทนการลงคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้ตามขอ้บงัคบันีก้ไ็ด้

ข้อ ๑๔ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิก
พร้อมทัง้บตัรประจำตวัประชาชนหรอืบตัรแสดงตนอืน่ทีท่างราชการหรอืหนว่ยงานของรฐัออกให้

สมาชิกสามัญเท่านั้นที่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
เลอืกตัง้ตรวจสอบหลกัฐาน หากเหน็วา่เปน็ผูม้สีทิธลิงคะแนนเสยีง ใหม้อบบตัรเลอืกตัง้ใหแ้กผู้่นัน้

ในกรณีที่มีผู้ทักท้วงหรือเป็นที่สงสัยว่าผู้มาใช้สิทธิมิใช่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้คณะ
กรรมการอำนวยการเลอืกต้ังสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว และแจ้งให้ผู้น้ันทราบและทำบนัทึกคำวินิจฉัย
และเหตผุลไว้เปน็หลักฐาน

คำวนิจิฉยัของคณะกรรมการอำนวยการเลอืกตัง้ใหเ้ปน็ทีส่ดุ

ข้อ ๑๕ ก่อนเปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
เลือกต้ังเปิดหีบบัตรเลือกต้ังต่อหน้าผู้ลงคะแนนเสยีงเลือกต้ังเพ่ือแสดงวา่ไม่มีบัตรเลือกต้ังหรือส่ิงใดใน
หีบบตัรเลอืกตัง้ แลว้ผนกึหบีบตัรเลอืกตัง้

ข้อ ๑๖ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องทำ
เครือ่งหมายในบตัรเลอืกตัง้ใหต้รงกบัหมายเลขผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีต่นตอ้งการเลอืก

ขอ้ ๑๗ เมื่อดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการอำนวย
การเลอืกตัง้ตรวจนบัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ โดยเปดิเผย ณ สถานทีเ่ลอืกตัง้ จนเสรจ็

ห้ามมใิหม้กีารเลือ่นหรอืประวงิการนบัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้
ใหเ้จา้หนา้ทีผู้่ดำเนนิการเลอืกตัง้เปดิหบีบตัรเลอืกตัง้เพือ่นบัคะแนนโดยไมชั่กชา้

ข้อ ๑๘ ในการนบัคะแนน  ใหเ้จา้หนา้ทีผู้่ดำเนนิการเลอืกตัง้ปฏบิตัดิงันี้
(๑) ห้ามมใิห้เทบตัรเลอืกตัง้ออกจากหบีบตัรเลอืกตัง้
(๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้ง

ทีละบัตร แล้ววินิจฉัยว่าเป็นบัตรที่นับคะแนนได้หรือบัตรเสีย ถ้าเป็นบัตรที่นับคะแนนได้ให้อ่าน
หมายเลขประจำตัวผู้สมัครในบัตรเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนทันที ถ้าเป็นบัตรเสียให้แยกไว้ต่างหาก
ห้ามมใิหน้บับตัรเสยีเปน็คะแนน ไมว่่ากรณใีดๆ



⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫ ⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫

- ๖ -

(๓) การอ่านคะแนน ให้เจ้าหน้าที่ผู ้ดำเนินการเลือกตั้งอ่านหมายเลขประจำตัว
ผู้สมคัรทีป่รากฏเครือ่งหมายกากบาทในชอ่งทำเครือ่งหมายในบตัรเลอืกตัง้นัน้ดงัๆ และชใูหเ้จา้หนา้ที่
ผู้ดำเนนิการเลอืกตัง้คนอืน่ ผู้สมคัร ผู้แทนของผูส้มคัร หรือบคุคลอืน่ซึง่อยู ่ณ ทีน่ัน้ไดเ้หน็ดว้ย

(๔) เมื่ออ่านหมายเลขประจำตัวผู้สมัครตามข้อ (๓) แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
เลือกตั้งผู้ทำหน้าที่อ่านวางบัตรเลือกตั้งลงในภาชนะที่จัดไว้สำหรับใส่บัตรเลือกตั้งเพื่อการนับ
คะแนน โดยจดัไวใ้หเ้ปน็ระเบยีบและระมดัระวงัมใิหบ้ตัรเลอืกตัง้นัน้ฉกีขาด ชำรดุหรอืเลอะเลอืน

(๕) เมื ่อหยิบบัตรเลือกตั ้งออกจากหีบบัตรเลือกตั ้งหมดแล้ว ให้คว่ำหีบบัตร
เลอืกตัง้ตอ่หนา้เจา้หนา้ทีผู้่ดำเนนิการเลอืกตัง้ ผู้สมคัร ผู้แทนของผูส้มคัร  หรือบคุคลอืน่ซึง่อยู ่ณ ทีน่ัน้
เพือ่แสดงวา่ไดห้ยิบบตัรเลอืกตัง้ออกจากหบีบตัรเลอืกตัง้หมดแลว้จงึหงายหบีบตัรเลอืกตัง้ไวต้ามเดมิ

ขอ้ ๑๙ บตัรเลอืกตัง้ตอ่ไปนีใ้ห้ถือว่าเปน็บตัรเสยี
(๑) บตัรทีเ่จา้หนา้ทีผู้่ดำเนนิการเลอืกตัง้ไมไ่ดม้อบให้
(๒) บตัรทีท่ำเครือ่งหมายนอกชอ่งทำเครือ่งหมาย
(๓) บตัรทีม่ไิดท้ำเครือ่งหมาย
(๔) บตัรทีป่รากฏวา่ไดพั้บซอ้นกนัมากกวา่หนึง่บตัร
(๕) บตัรทีม่เีครือ่งหมายหรอืขอ้ความอืน่นอกจากเครือ่งหมายกากบาท
(๖) บตัรทีไ่มอ่าจทราบไดว่้าลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ใหก้บัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้คนใด
(๗) บัตรทีท่ำเครือ่งหมายเกนิจำนวนผูเ้ลอืกตัง้ทีก่ำหนด
บัตรดังกล่าวให้กรรมการอำนวยการเลือกตั้งสลักหลังว่า “เสีย” และต้องมีกรรมการ

อำนวยการเลอืกตัง้สองคนลงลายมอืช่ือกำกบัไว้
ในการนับคะแนน  หากปรากฏว่ามีบัตรเสีย  ให้แยกบัตรเสียออกไว้เป็นส่วนหนึ่ง และ

ห้ามมใิหน้บับตัรเสยีเปน็คะแนนเสยีงเลอืกตัง้ไมว่่ากรณใีด

ข้อ ๒๐ ในกรณีบัตรเสียที่มีลักษณะตามข้อ ๑๙ (๒) (๕) หรือ (๖) ให้ถือว่า เป็นบัตร
เสียเฉพาะเครื่องหมายที่ทำนอกช่องทำเครื่องหมาย เครื่องหมายหรือข้อความอื่นนอกจากเครื่องหมาย
กากบาท หรือเครือ่งหมายทีไ่มอ่าจทราบไดว่้าลงคะแนนใหผู้้สมคัรรบัเลอืกตัง้คนใด

ขอ้ ๒๑ ในกรณีที่มีการโต้แย้งว่าเป็นบัตรเสียหรือไม่ ให้คณะกรรมการอำนวยการ
เลอืกตัง้เปน็ผูวิ้นจิฉยั

คำวนิจิฉยัของคณะกรรมการอำนวยการเลอืกตัง้ใหเ้ปน็ทีส่ดุ

ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั ้งประกาศผลของการนับคะแนนเสียง
เลือกต้ัง ณ ท่ีเลือกต้ังน้ัน และให้จัดทำบัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกต้ังเรียงลำดับคะแนนจากคะแนนมากทีสุ่ด
จนครบจำนวนทีก่ำหนดไว้
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ในกรณีที ่มีผู ้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชีเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลอืกต้ังจับสลากระหว่างผู้ท่ีได้รับคะแนน
เสยีงเทา่กนัโดยเปดิเผย

ข้อ ๒๓ เมือ่นบัคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เสรจ็สิน้แลว้ ใหค้ณะกรรมการอำนวยการเลอืกตัง้
เก็บบัตรเลือกต้ังท่ีใช้นับคะแนนเสยีงเลือกต้ังแล้วใส่ซองปิดผนึกโดยลงลายมือช่ือคณะกรรมการอำนวย
การเลอืกตัง้กำกบัไวบ้นซอง และแยกเกบ็บตัรเสยีไวต่้างหาก

บัตรเลือกต้ังและเอกสารอืน่จะทำลายไดเ้ม่ือพ้นระยะเวลาคดัค้านการเลอืกต้ังตามขอ้ ๒๔
แลว้ไมน่อ้ยกวา่เกา้สบิวนั

ข้อ ๒๔ เมื่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีผู้ใดเห็นว่าการที่บุคคลใดได้รับ
การเลอืกตัง้เปน็ไปโดยมชิอบ ให้มีสิทธย่ืินคำรอ้งคดัคา้นตอ่คณะกรรมการจรรยาบรรณภายในกำหนด
สามวนันบัแตวั่นประกาศผลการเลอืกตัง้ เพือ่ใหม้กีารเลอืกตัง้ใหม่

เมื่อได้รับคำร้องคัดค้านแล้ว ให้ดำเนินการพิจารณาโดยไม่ชักช้า คำวินิจฉัยของคณะ
กรรมการจรรยาบรรณใหเ้ปน็ทีส่ดุ

ข้อ ๒๕ การเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีคราวแรก
ซึ่งยังไม่มีคณะกรรมการจรรยาบรรณนั้น ให้คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ทำหน้าท่ีตามข้อ ๗ โดยในกรณท่ีีไม่สามารถแตง่ต้ังคณะกรรมการอำนวยการเลอืกต้ังจากสมาชกิสามญั
ได้ ให้แต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีเห็นสมควร และให้คณะ
กรรมการกำกบัดแูลการประกอบวชิาชีพบญัชีแตง่ตัง้คณะกรรมการเพือ่ทำหนา้ทีต่ามขอ้ ๑๐ วรรคสาม
และขอ้ ๒๔ จากผูท้รงคณุวฒุทิางดา้นบญัชแีละทางดา้นกฎหมายจำนวนสามคนดว้ย

ประกาศ ณ วันที ่๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

  (ศาสตราจารยเ์กษร ี ณรงคเ์ดช)
นายกสภาวิชาชีพบัญชี




