
 

  
       แบบ อท./Appeal 1 

 

 

 

 

 

 

 

แบบหนงัสืออุทธรณผ์ลการทดสอบเพือ่ข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

The Appeal Letter for Disagreeing with the Result of CPA Examination  
 

 

เขียนที่  (Write at)...................................................... 

 

วันที่  (Date)………………เดือน (Month)………………พ.ศ (Year)…………… 

 

เรียน นายกสภาวิชาชีพบัญชี 

Dear The President of TFAC  

 

๑. ข้าพเจ้า (I) นาย (Mr.)/นาง (Mrs.)/นางสาว (Miss)/ยศ (Title) ................... อายุ (Age)………………ปี (Year) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่  (ID No.).....................อยู่บ้านเลขที่  (Address No.)………………ถนน (Road)……………. 

 

แขวง/ต าบล (Sub-District).....................เขต/อ าเภอ(District)………………………จังหวัด (Province)………………………… 

 

รหัสไปรษณีย์ (Zip Code).........................โทรศัพท ์(Tel)…………………………………โทรสาร (Fax)........................... 

 

ผู้เข้ารับการทดสอบเพื่ อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (is the one who takes the examination in order to 

become the Certified Public Accountant) เลขประจ าตัวสอบ (No) ………………………. เข้าทดสอบครั้งที่  (taking the 

examination for the times)............................................…………………………….  

 

    วิชาการบัญชี 1 (Accounting 1)        

           เข้าทดสอบวันที่  (Taking the exam on date) ............ เดอืน (Month)...................พ.ศ. (Year)........... 

 วิชาการบัญชี 2 (Accounting 2)       

 เข้าทดสอบวันที่  (Taking the exam on date) ............ เดือน (Month)...................พ.ศ. (Year)........... 

 วิชาการสอบบัญชี 1 (Auditing 1) 

           เข้าทดสอบวันที่  (Taking the exam on date) ............ เดอืน (Month)...................พ.ศ. (Year)........... 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่ /For Officer only) 
เรื่ องอุทธรณ์ที่ (Appeal No)........./............ 
วันที่  (Date).......................................... 
ผู้รับ (Recipient)................................... 



 
 

 

 วิชาการสอบบัญชี 2 (Auditing 2) 

  เข้าทดสอบวันที่  (Taking the exam on date) ............ เดอืน (Month)...................พ.ศ. (Year)...........   

 วิชากฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกบัการประกอบวิชาชีพสอบบัญช ี1 (Audit Laws 1) 

  เข้าทดสอบวันที่  (Taking the exam on date) ............ เดอืน (Month)...................พ.ศ. (Year)...........     

 วิชากฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกบัการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 (Audit Law 2)   

  เข้าทดสอบวันที่  (Taking the exam on date) ............ เดอืน (Month)...................พ.ศ. (Year)...........     

 

๒. ข้าพเจ้าประสงค์อุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่ อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยขอแสดงข้อเทจ็จริงและ 

     เหตุผลในการอุทธรณ์ ดังนี้  

 (I would like to appeal for disagreeing with the result of CPA examination by providing for the facts and  

  reasons to the appeal as follow: ) 

 

 ๑) วิชาการบัญชี 1 (Accounting 1) ..................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................ 

 

 ๒) วิชาการบัญชี 2 (Accounting 2)   ................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................ 

 

 ๓) วิชาการสอบบัญชี 1 (Auditing 1) .................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................ 

 

 ๔) วิชาการสอบบัญชี 2 (Auditing 2)  .................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................................................ 

 



 
 

 

 

 ๕) วิชากฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกบัการประกอบวิชาชีพสอบบัญช ี1 (Audit Laws 1) ........................................ 
 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

 

 ๖) วิชากฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกบัการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 (Audit Laws 2) ........................................ 
 

.......................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................... 

         

 

๓. ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารเพิ่ มเติมตามรายชื่ อ ดังนี้  

    (I would like to deliver additional documents as follow: ) 

 

๑)............................................................................................................................................. 

 

๒)............................................................................................................................................ 

 

๓)............................................................................................................................................ 

 

จึงเรียนมาเพื่ อโปรดพิจารณา (For your consideration) 

 

 

 

(ลงชื่ อ/Sign) …….………………………………………………….........ผู้อทุธรณ์ (the appellant) 

         

               (…..……………………………………………………………..) 

 
 

หมายเหตุ (Note):   1. ผู้อุทธรณ์สามารถพิมพ์รายละเอยีดเพ่ิมเติมจากแบบหนังสอือุทธรณ์ (แบบ อท.๑) 

       โดยแนบมาพร้อมกบัหนังสอือุทธรณ์ 

       (The appellant can type additional details and attach with this letter) 

  2. ให้ผู้อุทธรณ์แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่ ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 

          ที่ รับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมกบัหนังสอือุทธรณ์ด้วย 

      (The appellant need to attach a copy of ID card or any document qualified for legalization that  

      is certified true copy with this letter)     

 



 
 

 

ส าหรบัเจา้หนา้ท่ี/For Official Only 

วิชา (Subject) 
รหสัสมุด  

(Book Code) 

อตันยั (write-up questions) ปรนยั 

(multiple 

choice) 

รวม 

(Total) 
ขอ้ 1 
No. 1 

ขอ้ 2 

No. 2 

ขอ้ 3 

No. 3 

การบัญชี 1 

(Accounting 1) 

      

การบัญชี 2 

(Accounting 2) 

      

การสอบบัญชี 1 

(Audit 1) 

      

การสอบบัญชี 2 

(Audit 2) 

      

กฎหมายฯ 1 

(Audit Law 1) 

      

กฎหมายฯ 2 

(Audit Law 2) 

      

 

 


