AMLO Electronic Reporting System (ระบบ AERS)
คื อ ระบบการ รายงานการท าธุ ร ก รรม ผ่ า นระ บบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ ส ถ าบั นก ารเงิ น
เช่ น ธนาคาร สหกรณ์ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ประกั น และธุ ร กิ จ แลกเปลี่ ย นเงิ น เป็ น ต้ น
ยกเว้นธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนเงินและชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้อีกระบบหนึ่ง (ระบบ ERS)

ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ
ลงทะเบียนใช้งาน

1

ผ่านเว็บไซต์สานักงาน ปปง. www.amlo.go.th
(ระบบสารสนเทศสานักงาน ปปง. > ระบบ AERS)
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ส่งเอกสารการสมัคร

ไปที่สานักงาน ปปง.
เพื่อขออนุมัติและยืนยันตัวตน

1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบ AERS

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียน/
ใบสาคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
3. หนังสือมอบอานาจ
พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท
4. สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ
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ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม
สาหรับคีย์ข้อมูลการทาธุรกรรม
(โปรแกรม AERS Offline Key In)

ส่งรายงานการทาธุรกรรม

4

ต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA)
ประกอบการส่งด้วย

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

 ลดต้นทุนการจัดทา/เก็บรายงาน
 ข้อมูลรายงานไม่สูญหาย

สอบถามเพิ่มเติม : กองกากับและตรวจสอบ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

02-219-3600 ต่อ 5066

การรายงานการทาธุรกรรมผ่านระบบ AMLO Electronic Reporting System
(ระบบ AERS)
การรายงานการท าธุ ร กรรมด้ ว ยวิ ธี ก ารส่ ง เป็ น ข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นระบบ AMLO Electronic
Reporting System (ระบบ AERS) สถาบันการเงินจะต้องดาเนินการ 2 ส่วนให้ครบถ้วนจึงจะรายงานการทาธุรกรรม
ผ่านระบบ AERS ได้ ประกอบด้วย
(1) การสมัครใช้งานระบบ AERS เพื่อรายงานการทาธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
(2) การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมคีย์ข้อมูล AERS Offline Key In
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1. การสมัครใช้งานระบบ AERS เพื่อรายงานการทาธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนที่ 1
1.1 เข้าใช้งาน Internet เพื่อสมัครใช้ระบบได้ที่ https://aers.amlo.go.th/ โดยให้ผู้ใช้งานระบบ AERS
คลิกที่

คลิก

1.2 ผู้มีหน้าที่รายงานการทาธุรกรรมต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วให้กดปุ่ม
และดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการลงทะเบียน โดยดูตัวอย่างหน้าจอการลงทะเบียนตามรูปภาพที่ 1-4
****ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องจดจำข้อมูล “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่ำน” ไว้ด้วยตนเอง****
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คลิก
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คลิก
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ขั้นตอนที่ 2
การส่งเอกสารการสมัครใช้ระบบ AERS มายังสานักงาน ปปง. ต้องประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. แบบฟอร์มการขอใบแสดงสิทธิแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ที่ Print ออกมาจากระบบ AERS หลังลงทะเบียน
ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มฯ
2. หนั งสื อ รั บ รองการจดทะเบี ย น ซึ่ ง ออกโดยกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ (กรณี เป็ น
บริษัทจากัด/บริษัทมหาชนจากัด/ห้างหุ้นส่วนจากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล) หรือ ใบสาคัญรับจดทะเบียน
สหกรณ์ ซึ่งออกโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กรณีเป็นสหกรณ์)
3. หนังสือมอบอานาจจากผู้บริหารในการรายงานการทาธุรกรรมผ่านระบบ AERS พร้อมติดอากรแสตมป์
30 บาท (ตัว อย่ างหนั งสื อ มอบอ านาจสามารถดาวน์ โหลดในเว็บ ไซต์ส านั กงาน ปปง. www.amlo.go.th เมนู
“ระบบสารสนเทศสานักงาน ปปง.” เลือก “AERS” แล้วเลือก “หนังสือมอบอานาจสมัครใช้งานระบบ AERS”)
4. ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ของผู้ ม อบอ านาจและรับ มอบอ านาจเพื่ อ รายงานการท าธุร กรรม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและเขียนรับรองสาเนาถูกต้องด้วย
5. ส่งเอกสารตามข้อ 1-4 มาที่
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

4
สอบถามเพิ่มเติม
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ AERS หรือการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กรุณาติดต่อ: ส่วนตรวจสอบรายงานการทาธุรกรรม กองกากับและตรวจสอบ โทร 02-219-3600 ต่อ 5066

ส่วนที่ 2. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมคีย์ข้อมูล AERS Offline Key In
2.1 เข้าใช้งาน Internet เพื่อติดตั้งโปรแกรมคีย์ข้อมูล AERS Offline Key In ได้ที่
https://aers.amlo.go.th/ โดยคลิกทีเ่ มนู “โปรแกรมคีย์ข้อมูล AERS Offline Key In”

คลิก

2.2 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมคีย์ข้อมูล AERS Offline Key In และให้ศึกษาคู่มือโดยละเอียด

คลิก

5
2.3 ดาวน์โหลดโปรแกรมคีย์ข้อมูล AERS Offline Key In และติดตั้งเพื่อใช้งาน โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน
ในข้อ 2.2
2.4 การใช้งานระบบ AERS Offline Key In จะต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate authority : CA)
เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของไฟล์ข้อมูล ซึ่งผู้มีหน้าที่ร ายงานการทาธุรกรรมจะต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ดังนั้น จึงขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม
สอบถามเพิ่มเติม
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคีย์ข้อมูล AERS Offline Key In หรือ ข้อขัดข้องการใช้งานระบบการ
รายงานการทาธุรกรรมผ่านระบบ AERS
กรุณาติดต่อ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 02-219-3600 ต่อ 7022

