
E-Discount
การใช้สิทธิส่วนลดอบรมสัมมนา (On-Top) มูลค่า 200 บาท

แก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 31 กรกฎาคม 2562



ข้อกำาหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ E-Discount ส่วนลดอบรมสัมมนา (On-Top) มูลค่า 200 บาท 

1. E-Discount นี้ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะการอบรมสัมมนา (On-Top) มูลค่า 200 บาท สำาหรับหลักสูตรใดก็ได ้

    ของสภาวิชาชีพบัญชี (มีสิทธิ์ใช้ได้ 1 ครั้งตามเลขประจำาตัวสมาชิก) 

2. การใช้ E-Discount สมัครอบรมสัมมนาตาม 1. ให้ใช้ผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวเท่านั้น (ยกเว้นการสมัคร 

    อบรมสำานักงานสาขา) 

3. ผู้ใช้ E-Discount ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และขณะใช้ E-Discount สถานภาพสมาชิกต้องคงอยู่เท่านั้น 

4. E-Discount นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ทอนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นเงินสด รวมไปถึงโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ 

5. เมื่อท่านได้ใช้สิทธิ์ E-Discount เป็นส่วนลดแล้ว หากมีความประสงค์ยกเลิกการอบรมสัมมนา หรือเปลี่ยนหลักสูตร 

    อบรมสัมมนาในภายหลัง ท่านสามารถส่งคำาร้องขอรับสิทธิ์ E-Discount คืนได้โดย คลิกที่นี่ 

6. สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ E-Discount โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. E-Discount นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 (ชำาระค่าอบรมสัมมนาโดยใช้ส่วนลด 

   ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563)

8. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ E-Discount ให้ถือคำาตัดสินของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นที่สิ้นสุด

31 กรกฎาคม 2562

https://eservice.tfac.or.th/tfac_branch_registration/request/login.php


วิธีการใช้สิทธิ E-Discount ส่วนลดอบรมสัมมนา (On-Top) 200 บาท

Online Service

Bill Payment

Payment

Trainning

1. สมาชิกจะได้รับสิทธิ E-Discount มูลค่า 200 บาท
(มีสิทธิ์ใช้ได้ 1 ครั้งตามเลขประจำาตัวสมาชิก) 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - วันที่ 30 มิถุนายน 2563

2. สมาชิกสามารถกดใช้สิทธิ E-Discount ที่ได้รับอัตโนมัติ 
ในหน้าระบบสมัครอบรมออนไลน์
*หากไม่ใช่สมาชิกหรือเป็นบุคคลทั่วไปจะไม่มีปุ่มให้กดใช้สิทธิ 
และหากสมาชิกเคยใช้สิทธิไปแล้วจะไม่สามารถกดปุ่มได้

3. เมื่อสมาชิกกดใช้สิทธิ E-Discount แล้ว
ระบบจะสร้างใบแจ้งการชำาระเงิน (Bill Payment) 
หลังจากหักส่วนลด On-Top 200 บาท ให้โดยอัตโนมัติ

4. สมาชิกนำาใบแจ้งการชำาระเงิน (Bill Payment) 
ไปชำาระเงินได้ตามช่องทางและระยะเวลาที่กำาหนด 
ก่อนการเข้าอบรมสัมมนาตามปกติ

5. สมาชิกเข้าอบรมสัมมนา 
และได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำากับภาษี

E-Discount

31 กรกฎาคม 2562



เลขที่บัตรประชาชนนี้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
และได้รับสิทธิ์ E-Discount* ส่วนลดอบรมสัมมนา (On-Top)
มูลค่า 200 บาท โดยสมาชิกสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้หน้าถัดไป
ในช่องรายละเอียดการชำาระเงิน  *E-Discount คืออะไร? คลิกที่นี่

เมื่อกดปุ่มตรวจสอบ 
จะขึ้นกล่องแจ้งการใช้สิทธิ์ E-Discount 

(กล่องจะขึ้นเฉพาะการกดปุ่ม 
“สมาชิก (บุคคล)” เท่านั้น)

1. ในหน้าจองหลักสูตรอบรมสัมมนา

ให้สมาชิกกรอกเลขบัตรประจำาตัวประชาชน จากนั้นกด “ตรวจสอบ”

31 กรกฎาคม 2562



เลขที่บัตรนี้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
และได้รับสิทธิ์ E-Discount* ส่วนลดอบรมสัมมนา (On-Top)

มูลค่า 200 บาท สมาชิกสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้หน้าถัดไป
ในช่องรายละเอียดการชำาระเงิน  *E-Discount คืออะไร? คลิกที่นี่

หากท่านสงสัยว่า E-Discount

คืออะไรให้ท่านกดปุ่มนี้ จากนั้นกด OK

E-Discount ส่วนลดอบรมสัมมนา (On-Top) มูลค่า 200 บาท คืออะไร?
 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำาส่วนลด E-Discount อบรมสัมมนา

(On-Top) มูลค่า 200 บาท เพื่อมอบให้แก่สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีทั่วประเทศ

เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้สมาชิกเข้าอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านหลักสูตรอบรมสัมมนา

จากสภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

และเพื่อเป็นการขอบคุณสมาชิกที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมสภาวิชาชีพบัญชีด้วยดีตลอดมา

โดยสมาชิกสามารถรับสิทธิ์ส่วนลด E-Discount ผ่านระบบสมัครอบรมสัมมนาออนไลน์ 

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563

OK

31 กรกฎาคม 2562



เลือกใช้สิทธิ์ E-Discount ส่วนลดอบรมสัมมนา (On-Top) มูลค่า 200 บาท *E-Discount คืออะไร? คลิกที่นี่

ยังไม่ใช้สิทธิ์ E-Discount

อัตราค่าสัมมนา VAT 7% จ่ายสุทธิ ใช้ส่วนลด E-Discount รวมจ่ายสุทธิ
1,682.24 117.76 1,800 200 1,600

2. หน้ากรอกข้อมูลการสมัครอบรม ให้สมาชิกกรอกข้อมูลการสมัคร

อบรมตามปกติ โดยสามารถเลือกใช้สิทธิส่วนลด E-Discount 

ได้ในกล่องรายละเอียดการชำาระเงิน

31 กรกฎาคม 2562



เลือกใช้สิทธิ์ E-Discount ส่วนลดอบรมสัมมนา (On-Top) มูลค่า 200 บาท *E-Discount คืออะไร? คลิกที่นี่

ยังไม่ใช้สิทธิ์ E-Discount

หน้าเลือกรายละเอียดการชำาระเงิน

อัตราค่าสัมมนา VAT 7% จ่ายสุทธิ ใช้ส่วนลด E-Discount รวมจ่ายสุทธิ
1,682.24 117.76 1,800 200 1,600

31 กรกฎาคม 2562



เลือกใช้สิทธิ์ E-Discount ส่วนลดอบรมสัมมนา (On-Top) มูลค่า 200 บาท  *E-Distcount คืออะไร? คลิกที่นี่

ยังไม่ใช้สิทธิ์ E-Discount

ข้อกำาหนดและเงื่อนไขการใช้ E-Discount ส่วนลดอบรมสัมมนา (On-Top) มูลค่า 200 บาท 
1. E-Discount นี้ใช้เป็นส่วนลดเฉพาะการอบรมสัมมนา (On-Top) มูลค่า 200 บาท สำาหรับหลักสูตรใดก็ได้ของสภาวิชาชีพบัญชี 

   (มีสิทธิ์ใช้ได้ 1 ครั้งตามเลขประจำาตัวสมาชิก) 

2. การใช้ E-Discount สมัครอบรมสัมมนาตาม 1. ให้ใช้ผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวเท่านั้น (ยกเว้นการสมัครอบรมสำานักงานสาขา) 

3. ผู้ใช้ E-Discount ต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และขณะใช้ E-Discount สถานภาพสมาชิกต้องคงอยู่เท่านั้น 

4. E-Discount นี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ทอนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นเงินสด รวมไปถึงโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ 

5. เมื่อท่านได้ใช้สิทธิ์ E-Discount เป็นส่วนลดแล้ว หากมีความประสงค์ยกเลิกการอบรมสัมมนา หรือเปลี่ยนหลักสูตรอบรมสัมมนาในภายหลัง  

   ท่านสามารถส่งคำาร้องขอรับสิทธิ์ E-Discount คืนได้โดย คลิกที่นี่ 

6. สภาวิชาชีพบัญชีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ E-Discount โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. E-Discount นี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 (ชำาระค่าอบรมสัมมนาโดยใช้ส่วนลดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563)

8. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ E-Discount ให้ถือคำาตัดสินของสภาวิชาชีพบัญชีเป็นที่สิ้นสุด

เมื่อกดเลือกใช้สิทธิ์ 

E-discount  

กล่องข้อกำาหนดและเงื่อนไข

จะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติ 

(หากไม่ใช้สิทธิ์จะไม่เด้ง)

อัตราค่าสัมมนา VAT 7% จ่ายสุทธิ ใช้ส่วนลด E-Discount รวมจ่ายสุทธิ
1,682.24 117.76 1,800 200 1,600

หน้าเลือกรายละเอียดการชำาระเงิน

31 กรกฎาคม 2562



เลือกใช้สิทธิ์ E-Discount ส่วนลดอบรมสัมมนา (On-Top) มูลค่า 200 บาท *E-Distcount คืออะไร? คลิกที่นี่

ยังไม่ใช้สิทธิ์ E-Discount

อัตราค่าสัมมนา VAT 7% จ่ายสุทธิ ใช้ส่วนลด E-Discount รวมจ่ายสุทธิ
1,682.24 117.76 1,800 200 1,600

3. เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครอบรมและเลือกใช้สิทธิ

ส่วนลด E-Discount เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกดเลือก 

“จองหลักสูตรอบรมสัมมนา”

31 กรกฎาคม 2562



บันทึกการจองสมัครอบรมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

โดยท่านสมาชิกเลขประจำาตัว 5102000002854

ได้ใช้สิทธิ์ E-Discount 

ส่วนลดอบรมสัมมนา (On-Top) มูลค่า 200 บาท

กรณีใช้สิทธิ์

หลังจากกดจองอบรมสัมมนาจะขึ้น.. 

(เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์)

4. ระบบจะขึ้นหน้าแจ้งยืนยัน 

การใช้สิทธิ์ และหน้า Download 

ใบแจ้งชำาระเงินในรูปแบบหลังจาก

หักส่วนลด

จากนั้นให้ท่านนำาใบแจ้งชำาระเงิน 

ไปชำาระเงินได้ตามช่องทางที่กำาหนด

ได้ตามปกติ

เพียง 4 ขั้นตอนนี้ ก็สามารถใช้สิทธิ

ส่วนลด E-Discount ได้แล้วค่ะ

31 กรกฎาคม 2562


