
ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ

AMLO Electronic Reporting System (ระบบ AERS)
คื อ  ร ะบบการ ร ายง านการท า ธุ ร ก รรม ผ่ าน ระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ส าห รั บ สถาบั นการ เ งิ น 
เช่น ธนาคาร สหกรณ์  บริษัท เงินทุน หลักทรัพย์  ประกัน และธุรกิจ แลกเปลี่ ยน เงิน เป็นต้น
ยกเว้นธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนเงินและช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้อีกระบบหนึ่ง (ระบบ ERS)

สอบถามเพิ่มเติม : กองก ากับและตรวจสอบ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 02-219-3600 ต่อ 5066

 ค่าใช้จ่ายถูก (ค่าใบ CA ประมาณ 500 บาท/ใบ/ปี)

 ส่งรายงานสะดวก รวดเร็วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 ลดต้นทุนการจัดท า/เก็บรายงาน

 ข้อมูลรายงานไม่สูญหาย

1. ใบสมัครที่ส่ังพิมพ์จากระบบ AERS

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียน/
ใบส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์

1

1

ลงทะเบียนใช้งาน
ผ่านเว็บไซต์ส านักงาน ปปง. www.amlo.go.th 

(ระบบสารสนเทศส านักงาน ปปง. > ระบบ AERS)

ส่งเอกสารการสมัคร
ไปที่ส านักงาน ปปง.

เพื่อขออนุมัติและยืนยันตัวตน

ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม
ส าหรับคีย์ข้อมูลการท าธุรกรรม

(โปรแกรม AERS Offline Key In)

2

3

4
ส่งรายงานการท าธุรกรรม
ต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) 

ประกอบการส่งด้วย

4. ส าเนาบัตรประชาชนผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจ

3. หนังสือมอบอ านาจ 
พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท



การรายงานการท าธุรกรรมผ่านระบบ AMLO Electronic Reporting System  
(ระบบ AERS) 

 

การรายงานการท าธุรกรรมด้วยวิธีการส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ AMLO Electronic 
Reporting System (ระบบ AERS) สถาบันการเงินจะต้องด าเนินการ 2 ส่วนให้ครบถ้วนจึงจะรายงานการท าธุรกรรม
ผ่านระบบ AERS ได้ ประกอบด้วย  

(1) การสมัครใช้งานระบบ AERS เพ่ือรายงานการท าธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ  
(2) การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมคีย์ข้อมูล AERS Offline Key In  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 
 

1.1  เข้าใช้งาน Internet เพ่ือสมัครใช้ระบบได้ที่ https://aers.amlo.go.th/ โดยให้ผู้ใช้งานระบบ AERS 
คลิกที ่     

             

 
 
 

1.2 ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วให้กดปุ่ม และดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการลงทะเบียน โดยดูตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียนตามรูปภาพที่ 1-4 

 

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

 
 
  
 
 
 

ส่วนที่ 1. การสมัครใช้งานระบบ AERS เพื่อรายงานการท าธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

คลิก 

https://aers.amlo.go.th/aers2015/#/
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1 

คลิก 

2 

3 คลิก 
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ขั้นตอนที่ 2   

การส่งเอกสารการสมัครใช้ระบบ AERS มายังส านักงาน ปปง. ต้องประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
1. แบบฟอร์มการขอใบแสดงสิทธิแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ที่ Print ออกมาจากระบบ AERS หลังลงทะเบียน

ตามข้ันตอนที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มฯ  
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (กรณีเป็น         

บริษัทจ ากัด/บริษัทมหาชนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล) หรือ ใบส าคัญรับจดทะเบียน
สหกรณ ์ซึ่งออกโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กรณีเป็นสหกรณ์) 

3. หนังสือมอบอ านาจจากผู้บริหารในการรายงานการท าธุรกรรมผ่านระบบ AERS พร้อมติดอากรแสตมป์ 
30 บาท (ตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจสามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์ส านักงาน ปปง. www.amlo.go.th เมนู 
“ระบบสารสนเทศส านักงาน ปปง.” เลือก “AERS” แล้วเลือก “หนังสือมอบอ านาจสมัครใช้งานระบบ AERS”) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้มอบอ านาจและรับมอบอ านาจเพ่ือรายงานการท าธุรกรรม          
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและเขียนรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 

5. ส่งเอกสารตามข้อ 1-4 มาที ่
 
 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน      
422  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน                                      
กรุงเทพฯ  10330                                     
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สอบถามเพิ่มเติม 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ AERS หรือการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
กรุณาติดต่อ: ส่วนตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรม กองก ากับและตรวจสอบ โทร 02-219-3600 ต่อ 5066 
 
 
 
 
 
 

2.1  เข้าใช้งาน Internet เพ่ือติดตั้งโปรแกรมคีย์ข้อมูล AERS Offline Key In ได้ที่ 
https://aers.amlo.go.th/  โดยคลิกทีเ่มนู “โปรแกรมคีย์ข้อมูล AERS Offline Key In” 

 

 
 

 

2.2  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมคีย์ข้อมูล AERS Offline Key In และให้ศึกษาคู่มือโดยละเอียด 
 

 

ส่วนที่ 2. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมคีย์ข้อมูล AERS Offline Key In 
 

คลิก 

คลิก 

https://aers.amlo.go.th/aers2015/#/
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2.3  ดาวน์โหลดโปรแกรมคีย์ข้อมูล AERS Offline Key In และติดตั้งเพ่ือใช้งาน โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน 
ในข้อ 2.2 

2.4  การใช้งานระบบ AERS Offline Key In จะต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate authority : CA)  
เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของไฟล์ข้อมูล ซึ่งผู้มีหน้าที่ร ายงานการท าธุรกรรมจะต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ดังนั้น จึงขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
 
 สอบถามเพิ่มเติม 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคีย์ข้อมูล AERS Offline Key In หรือ ข้อขัดข้องการใช้งานระบบการ
รายงานการท าธุรกรรมผ่านระบบ AERS 
กรุณาติดต่อ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร 02-219-3600 ต่อ 7022 


