
Electronic Reporting System (ERS)
คือ ระบบการรายงานการท าธุรกรรมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ 
(1) ผูป้ระกอบอาชีพ มาตรา 16 และ
(2) สถาบันการเงิน (เฉพาะธุรกรรมการโอนเงิน

หรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส)์

 สมัครใช้งานฟรี 
 ค่าใช้จ่ายในการส่งรายงานถูก*
 ส่งรายงานสะดวก รวดเร็ว

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ลดต้นทุนการจัดท า/เก็บรายงาน
 ข้อมูลรายงานไม่สูญหาย

ท ำไมต้องสมัคร

ระบบ ERS คืออะไร

สอบถามเพ่ิมเติม : กองก ากับและตรวจสอบ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
02-219-3600 ต่อ 5065            www.amlo.go.th

ขั้นตอนกำรสมัครใช้งำนและติดตั้งระบบ

ส่งเอกสำรกำรสมัคร
ไปท่ีส านักงาน ปปง.

เพื่อขออนุมัติและยืนยันตัวตน

ดำวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม
ส าหรับคีย์ข้อมูลการท าธุรกรรม
(โปรแกรม ERS Offline Key In)

*ส่งรำยงำนกำรท ำธุรกรรม
ต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) ประกอบการส่ง

(ค่าบริการใบ CA ประมาณ 500 บาท/ใบ/ปี)

ลงทะเบียนใช้งำน
ผ่านเว็บไซต์ส านักงาน ปปง. www.amlo.go.th 
(ระบบสารสนเทศส านักงาน ปปง. > ระบบ ERS)

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จำกระบบ ERS

2. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน

4. บัตรประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ
และผู้รับมอบอ ำนำจ

3. หนังสือมอบอ ำนำจ
พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท



ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ ERS 
 

 การรายงานการท าธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 
Electronic Reporting System (ระบบ ERS) จะต้องด าเนินการ 2 ส่วนให้ครบถ้วนจึงจะรายงานการท าธุรกรรม
ผ่านระบบ ERS ได้ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การลงทะเบียนใช้งานระบบ ERS และการส่งเอกสาร และส่วนที่ 2 
การติดตั้งโปรแกรมคีย์ข้อมูล ERS Offline Key In โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 การลงทะเบียนใช้งานระบบ ERS และการส่งเอกสาร 
 

ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบยีนผ่านระบบ ERS 
1. ไปที่เว็บไซต์ของส านักงาน ปปง. เลือก หัวข้อ “ระบบสารสนเทศส านักงาน ปปง.” > “ระบบ ERS” 

หรือระบุ URL : http://ers.amlo.go.th/ers-backendweb/ 

 
 

2. คลิกเลือกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” เพ่ือท าการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 

 
 

3. กรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ระบุไว้ให้ครบ  แล้วให้กดปุ่ม “Print Form” เพ่ือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
การลงทะเบียน  ดังรูปด้านล่าง   
 

 
 

****ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องจดจ ำข้อมูล “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่ำน” ไว้ด้วยตนเอง****  
 

4. คลิกท่ีปุ่ม  “Create User”    เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนดังรูปด้านล่าง แสดงว่าได้ท าการ
บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเสร็จแล้ว  
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ระบบสารสนเทศส านักงาน ปปง. 
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http://ers.amlo.go.th/ers-backendweb/


2 

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ ERS 

 
 
5. กรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากไมป่รากฏชื่อหน่วยงานหรือองค์กรของผู้สมัครในช่อง “หน่วยงาน” 
ให้ด าเนินการ ดังนี้  
 5.1 จากหน้าลงทะเบียนให้คลิกท่ี “Download” เพ่ือดาวน์โหลดแบบผู้มีหน้าที่รายงานแจ้งขอเพ่ิมรหัส
องค์กร (Institution ID) ลงในระบบ ERS (แบบ รธ.8) ตามรูปด้านล่าง 

 
 
 5.2 กรอกรายละเอียดของหน่วยงานลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วส่งไฟล์ Word ของแบบ รธ.8 ดังกล่าว
ไปทีจ่ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) tr.report@amlo.go.th พร้อมสแกน (Scan) หนังสือรับรองการจดทะเบียน
ทีอ่อกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นไฟล์ PDF แนบมาด้วย 
 5.3 เมื่อส านักงาน ปปง. ด าเนินการเพ่ิมรหัสหน่วยงานของท่านในระบบแล้ว จะแจ้งรหัสหน่วยงาน 
ให้ท่านทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพ่ือน าไปใช้ในการลงทะเบียนใช้งานระบบ ERS ตามขั้นตอนที่ 
1-4 ต่อไป  
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ตัวอย่าง แบบผู้มีหน้าที่รายงานแจ้งขอเพ่ิมรหัสองค์กร (Institution ID) ลงในระบบ ERS (รธ.8) 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 การส่งเอกสาร 
การส่งเอกสารการสมัครใช้ระบบ ERS มายังสานักงาน ปปง. ต้องประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 1. แบบฟอร์มการขอใบแสดงสิทธิแบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่ Print ออกมาจากระบบ ERS หลังจาก
ลงทะเบียนตามข้ันตอนที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มฯ 
 2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 3. หนังสือมอบอ านาจจากผู้บริหารในการรายงานการท าธุรกรรมผ่านระบบ ERS พร้อมติดอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจ สามารถดาวน์โหลดได้ทีเ่ว็บไซต์ส านักงาน ปปง.  หัวข้อ “ระบบ
สารสนเทศส านักงาน ปปง.” > “ระบบ ERS” > “เอกสารและแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง” > “หนังสือมอบอ านาจ”) 
 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้มอบอ านาจและรับมอบอ านาจเพื่อรายงานการท าธุรกรรม  
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและเขียนรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
 5. ส่งเอกสารตามข้อ 1-4 ทางไปรษณีย์ไปที่  
 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 
 
สอบถามเพิ่มเติม 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ ERS หรือการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กรุณาติดต่อ ส่วนตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรม กองก ากับและตรวจสอบ 
โทร 02-219-3600 ต่อ 5065 
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมคีย์ข้อมูล ERS Offline Key In 
 

2.1 ไปที่เว็บไซต์ของส านักงาน ปปง. เลือก หัวข้อ “ระบบสารสนเทศส านักงาน ปปง.” > “ระบบ ERS” 
โดยดาวน์โหลดโปรแกรมเพ่ือติดตั้งได้ที่หัวข้อ “โปรแกรมคีย์ข้อมูล ERS Offline Key In” 
 
2.2 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมคีย์ข้อมูล ERS Offline Key In และให้ศึกษาคู่มือโดยละเอียด 
 
2.3 ดาวน์โหลดโปรแกรมคีย์ข้อมูล ERS Offline Key In และติดตั้งเพ่ือใช้งาน โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน
ในข้อ 2.2 
 
2.4 การใช้งานระบบ ERS จะต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate authority : CA) ประกอบการส่งด้วย 
เพ่ือบ่งบอกถึงความมีตัวตนที่แท้จริงของผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
ส าหรับผู้ให้บริการออก CA ที่ผ่านคุณสมบัติตามท่ีส านักงาน ปปง. ก าหนด จ านวน 2 ราย ได้แก่  
 

 ผู้ให้บริการ CA เบอร์ติดต่อ เว็บไซต์ 
1) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 

(ช่ือเดิม บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)) 

 

02-104-4752 
02-104-4656 
02-104-3374 

www.thaipki.com 

2) บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) 02-620-1899 
02-620-1897 

www.netbaythailand.com 

 

 ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมสามารถเลือกใช้บริการใบรับรอง CA จากทั้ง 2 รายข้างต้น  
โดยจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคีย์ข้อมูล ERS Offline Key In หรือข้อขัดข้องในการใช้งานระบบ
การรายงานการท าธุรกรรมผ่านระบบ ERS 
กรุณาติดต่อ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร 02-219-3600 ต่อ 7022 




