
Login ครบ...จบในครั้งเดียว
ด้วยระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on)

สภาวิิชาชีพบััญชีเพ่�มควิามสะดวิกรวิดเร็วิในการใช้งานระบับัออนไลน์ให้้แก่
สมาชิก ด้วิยการจััดทำำาระบับั TFAC Online Service (Single Sign-on) 
ซ่ึ่�งเป็็นการใช้ Username และ Password เพียงชุดเดียวิ ในการเข้้าส่่บัริการ
ออนไลน์ตามสถานภาพข้องระบับับัริการสมาชิกข้องแต่ละบัุคคล ห้รืออธิิบัาย
ง่าย ๆ คือ “เป็็นการเชื�อมต่อทำุกระบับับัริการผ่่านล็อกอินเพียงครั�งเดียวิ” 
การพฒันาระบับั Online Service ครั�งนี� เกดิข้้�นจัากการเลง็เห้น็ถง่ควิามสำาคญั
ข้องสมาชิกในการลดขั้�นตอนการเข้้าใช้งาน ลดควิามยุ่งยากในการจัดจัำาชื�อ 
Username และ Password ข้องสมาชิกแต่ยังคงควิามป็ลอดภัยข้องการใช้
งานตามมาตรฐานการรักษาควิามป็ลอดภัยทำางไซึ่เบัอร์สากล

นอกจากน้�น ระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on) ยั้งมีีตาราง
แสดงข้อ้มูีลสถานะเพื่่�อแจ้งเตอ่นสมีาชิกิให้ส้มีาชิกิดำเนินการรก้ษาสถานภาพื่ต่าง ๆ  
อาทิ ิการต่ออายุัสมีาชิกิ การต่ออายุัใบอนุญาตฯ โดยัสามีารถต่ออายุัได้ตลอดท้ิ�งปี ี
ไมี่จำก้ดจำนวนปีี แต่ต้องต่ออายัุก่อนห้มีดอายัุเทิ่าน้�น 

TFAC Online Service (Single Sign-on) มีระบบบริการออนไลน์อะไรบ้าง?

ปีัจจุบ้นสภาวิชิาชิีพื่บ้ญชิีพื่้ฒนาระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on) โดยัเชิ่�อมีระบบต่างๆ เข้้าไว้ด้วยัก้นจำนวน 7 ระบบ ตามี
สถานภาพื่ต่าง ๆ ข้องสมีาชิิก ด้งนี�

 ระบบ ASEAN CPA ระบบสมีาชิกิและผูู้ส้อบบญ้ชิี  ระบบสมี้ครสอบ CPA

 ระบบแจ้งยัน่ย้ันรายัช่ิ�อธุรุกิจ  ระบบยั่�นคำข้อดูสมีุดคำตอบ

 ระบบฝึึกห้้ดงาน
 ระบบแจ้งพื่้ฒนาความีรู ้

   ต่อเน่�อง CPD



สมาชิกต้องการใช้งาน TFAC Online Service (Single Sign-on) ต้องทำาอย่างไร? 

 สมาชิกสามารถเข้้าใช้งานระบับัได้ทีำ� เวิ็บัไซึ่ต์สภาวิิชาชีพบััญชี www.tfac.or.th 
 ให้้เลือกห้ัวิข้้อ Online Service (Single Sign-on) ห้รือเข้้าได้โดยตรงผ่่าน Link >>   
 https://eservice.tfac.or.th/fap_registration/login  จัากนั�นให้้กรอกเลข้บััตรป็ระชาชน  
 และรห้ัสผ่่านข้องทำ่าน

 สำาห้รบััผ้่่ทำี�เป็็นสมาชกิแต่ไม่เคยลงทำะเบัยีนเข้า้ใช้งานระบับั ตอ้งลงทำะเบัยีนให้มเ่พ่�อเข้า้ใชง้าน 
 ระบับั TFAC Online Service (Single Sign-on) โดยสามารถดำาเนินการได้ดังนี�

  เมื�อทำำาการลงทำะเบัียนผ่่้ใช้งานให้ม่เรียบัร้อยแล้วิ ให้้เข้้าส่่ระบับัโดยใช้เลข้บััตร
 ป็ระจัำาตัวิป็ระชาชน ส่วินรห้ัสผ่่านเป็็นรห้ัสทำี�กำาห้นดตอนทำ่านลงทำะเบัียน

ขั้้�นตอนที่่� 1 วิิธี่การลงที่ะเบี่ยนใหม่่
1. คลิกปีุ�มี “ลงทิะเบียันให้มี่”
2. กรอกเลข้บ้ตรปีระชิาชิน 13 ห้ล้ก คลิกปีุ�มี “Check”
3. ระบบจะให้้กรอก ชิ่�อ และ นามีสกุล จากน้�นคลิกปีุ�มี “Submit”
4. ระบบจะให้ส้มีาชิกิต้�งรห้ส้ผู้า่น 6-12 ตว้อก้ษร (ภาษาอง้กฤษห้รอ่ตว้เลข้เทิา่น้�น)  
 และยั่นยั้นรห้้สผู้่าน จากน้�นคลิกปีุ�มี “Submit”

ขั้้�นตอนที่่� 2 การเขั้้าสู่่่ระบีบี TFAC Online Service (Single Sign-on) 
1. กรอกเลข้บ้ตรปีระจำต้วปีระชิาชิน 
2. กรอกรห้้สผู้่าน 
3. คลิกปีุ�มี “Login”
 ------------------------------------------------------------------------
กรณีีล่มีรห้้สผู่้านให้้คลิกทิี� ล่มีรห้้สผู่้าน? แล้วกรอกข้้อมูีลตามีทิี�ระบบสอบถามีเสร็จแล้ว 
คลิก Submit ระบบจะส่ง Link การต้�งรห้้สผู่้านให้ม่ีข้องท่ิานไปีทิี�อีเมีลทิี�ทิ่านได้เคยัแจ้งไว้ 
ก้บสภาวิชิาชีิพื่บ้ญชีิห้ากอีเมีลทีิ�ปีรากฏไม่ีถูกต้องห้ร่อต้องการเปีลี�ยันแปีลงให้้ส่งสำเนา 
บต้รปีระจำตว้ปีระชิาชินลงนามีร้บรองสำเนาถกูตอ้งสง่เข้้ามีาทิี�อีเมีล forgetpass@tfac.or.th 
พื่ร้อมีแจ้งอีเมีลให้ม่ีเมี่�อทิ่านได้ร้บการตอบกล้บจากเจ้าห้น้าทิี�แล้ว ให้้คลิกทิี� ล่มีรห้้สผู่้าน? 

อีกคร้�งระบบจะส่ง Link การต้�งรห้้สผู้่านให้มี่ไปีทิี�อีเมีลให้มี่ข้องทิ่าน



 เมื�อ Log in เรียบัร้อยแล้วิ ห้น้าจัอแสดงข้้อม่ลส่วินบัุคคล และตารางข้้อม่ลสถานะต่าง ๆ ข้องทำ่าน ได้แก่

 1. ข้้อม่ลส่วินบัุคคล
 2. ตารางแสดงข้้อม่ลสถานะ
 3. ระบับั Online Service ทำี�เกี�ยวิข้้องตามสถานะสิทำธิิทำี�ทำ่านสามารถเข้้าใช้งานได้

  ห้น้าจัอ “ข้้อม่ลส่วินบัุคคล” คืออะไร

  หน้าจอ “ตารางแสดงข้้อม่ลสถานะ” คืออะไร 

ระบบแสดงข้อ้มีลูสว่นบคุคล เปีน็การแสดงสถานภาพื่ข้องสมีาชิกิ เปีน็ภาพื่รวมี
ข้องสถานะต่าง ๆ ระบบจะแสดงข้้อมีูลสถานะปีัจจุบ้น ณี ว้นทิี� Login เข้้ามีา
ในระบีบี TFAC Online Service (Single Sign-on)

I.

I I.



“ตารางข้อ้มีลูสถานะข้องสมีาชิกิ” เปีน็การสรปุีข้อ้มีลูสถานะทิี�สำค้ญข้องสมีาชิกิทิี�ตอ้งดำเนนิการในแตล่ะปี ีโดยัจะแสดงข้อ้มีลูสถานะ 
ณี ว้นทิี� Log in เข้้ามีาในระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on) โดยจะแจ้งสู่ถานภาพต่าง ๆ และเป็็นการแจ้งเตือนใน
สู่ถานภาพน้�นต้องดำเนินการภายในระยะเวิลาที่่�คงเหลือเที่่าใด
 I. แสู่ดงขั้อ้ม่ล่ ณ วิน้ที่่�  คอ่ วน้ทิี�เดอ่นปีแีละเวลาทิี�สมีาชิกิ Login ทิำรายัการปีรากฏอยัูด้่านบนข้วาข้องตารางข้อ้มูีลสถานะ
 II. สู่ถานะ คอื การแจง้เตอืนเก่�ยวิกบ้ีสู่ถานภาพขั้องสู่ม่าชิกิที่ราบีถงึกำหนดระยะเวิลาที่่�ตอ้งดำเนนิการเก่�ยวิกบ้ีสู่ถานภาพ 
  ต่าง ๆ ขั้องสู่ม่าชิิก  

  หน้าจอระบบ TFAC Online Service (Single Sign-on) คืออะไร
        เป็็นการแสดงป็ุ่มระบับัต่างๆ ทำี�เกี�ยวิข้้องตามสถานภาพข้องสมาชิก เพ่�อให้้ทำ่านสามารถคลิกเข้้าใช้งานระบับัได้ทำันทำี โดยไม่ต้อง Login ให้ม่

I.

I.

I I.

I I.



ตัวอย่างการแสดงข้อมูลสถานภาพของสมาชิก

สถานะการต่ออายุสมาชิก: คงเห้ล่อเวลา 
การต่ออายัุ : +30 ว้น จะปีรากฏสถานะ

   
และมีีข้้อความีแจ้งเต่อนปีรากฏ “โปีรดชิำระ
ค่าบำรุงสมีาชิิกภายัในว้นทิี� 31 ธุ้นวาคมี 
25XX                  ” หรือ

สถานะการต่ออายุสมาชิก : คงเห้ล่อเวลา
การต่ออายัุ : +15 ว้น จะปีรากฏสถานะ

   
และมีีข้้อความีแจ้งเต่อนปีรากฏ “โปีรดชิำระ
คา่บำรงุสมีาชิกิภายัในวน้ทิี� 31 ธุน้วาคมี 25XX 
ห้ากไม่ีชิำระคา่บำรงุสมีาชิกิให้ค้รบถ้วนภายัใน
เวลาทิี�กำห้นดให้้ถ่อว่าสมีาชิิกภาพื่สิ�นสุดลง 
                ”

ในอนาคตสภาวิิชาชีพบััญชีมีแผ่นพัฒนาระบับั 
TFAC Online Service ทีำ�รองรับัการดำาเนิน 
การธิุรกรรมทำี� เ กี�ยวิข้้องกับัวิิชาชีพบััญช ี
เพ่�ออำานวิยควิามสะดวิกรวิดเร็วิแก่สมาชิก 
ในการใช้บัริการมากยิ�งข้้�น ข้อให้้ท่ำานโป็รดติดตาม

ห้ากมขี้อ้แนะนำาการใชร้ะบับัห้รอืคำาถามเพ่�มเตมิ
ตดิตอ่สว่ินงานทำะเบัยีน โทำรศัพัทำ ์02-685 2524, 
2525, 2529, 2530 และ 2532


