ระบบ ERS คืออะไร
Electronic Reporting System (ERS)
คือ ระบบการรายงานการทาธุรกรรมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับ
(1) ผูป้ ระกอบอาชีพ มาตรา 16 และ
(2) สถาบันการเงิน (เฉพาะธุรกรรมการโอนเงิน
หรือชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

ขั้นตอนกำรสมัครใช้งำนและติดตั้งระบบ

ทำไมต้องสมัคร
 สมัครใช้งานฟรี
 ค่าใช้จ่ายในการส่งรายงานถูก*
 ส่งรายงานสะดวก รวดเร็ว
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ลดต้นทุนการจัดทา/เก็บรายงาน
 ข้อมูลรายงานไม่สูญหาย

ลงทะเบียนใช้งำน

ผ่านเว็บไซต์สานักงาน ปปง. www.amlo.go.th
(ระบบสารสนเทศสานักงาน ปปง. > ระบบ ERS)
1. ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จำกระบบ ERS

2. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน

ส่งเอกสำรกำรสมัคร

ไปที่สานักงาน ปปง.
เพื่อขออนุมัติและยืนยันตัวตน

3. หนังสือมอบอำนำจ
พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
4. บัตรประชำชนของผู้มอบอำนำจ
และผู้รับมอบอำนำจ

ดำวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม
สาหรับคีย์ข้อมูลการทาธุรกรรม
(โปรแกรม ERS Offline Key In)

*ส่งรำยงำนกำรทำธุรกรรม

ต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA) ประกอบการส่ง
(ค่าบริการใบ CA ประมาณ 500 บาท/ใบ/ปี)

สอบถามเพิ่มเติม : กองกากับและตรวจสอบ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
02-219-3600 ต่อ 5065
www.amlo.go.th

ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ ERS
การรายงานการทาธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
Electronic Reporting System (ระบบ ERS) จะต้องดาเนินการ 2 ส่วนให้ครบถ้วนจึงจะรายงานการทาธุรกรรม
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 การลงทะเบียนผ่านระบบ ERS
1. ไปที่เว็บไซต์ของสานักงาน ปปง. เลือก หัวข้อ “ระบบสารสนเทศสานักงาน ปปง.” > “ระบบ ERS”
หรือระบุ URL : http://ers.amlo.go.th/ers-backendweb/
2
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ระบบสารสนเทศสานักงาน ปปง.

2. คลิกเลือกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน” เพือ่ ทาการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
3
4

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

6
2
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****ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะต้องจดจำข้อมูล “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่ำน” ไว้ด้วยตนเอง****
4. คลิกที่ปุ่ม “Create User” เพื่อทาการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนดังรูปด้านล่าง แสดงว่าได้ทาการ
บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเสร็จแล้ว

2
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการขอใช้งานระบบ ERS

5. กรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากไม่ปรากฏชื่อหน่วยงานหรือองค์กรของผู้สมัครในช่อง “หน่วยงาน”
ให้ดาเนินการ ดังนี้
5.1 จากหน้าลงทะเบียนให้คลิกที่ “Download” เพื่อดาวน์โหลดแบบผู้มีหน้าที่รายงานแจ้งขอเพิ่มรหัส
องค์กร (Institution ID) ลงในระบบ ERS (แบบ รธ.8) ตามรูปด้านล่าง

5.2 กรอกรายละเอียดของหน่วยงานลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วส่งไฟล์ Word ของแบบ รธ.8 ดังกล่าว
ไปทีจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) tr.report@amlo.go.th พร้อมสแกน (Scan) หนังสือรับรองการจดทะเบียน
ทีอ่ อกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นไฟล์ PDF แนบมาด้วย
5.3 เมื่อสานักงาน ปปง. ดาเนินการเพิ่มรหัส หน่วยงานของท่านในระบบแล้ว จะแจ้งรหัสหน่วยงาน
ให้ท่านทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อนาไปใช้ในการลงทะเบียนใช้งานระบบ ERS ตามขั้นตอนที่
1-4 ต่อไป
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ตัวอย่าง แบบผู้มีหน้าที่รายงานแจ้งขอเพิ่มรหัสองค์กร (Institution ID) ลงในระบบ ERS (รธ.8)

ขั้นตอนที่ 2 การส่งเอกสาร
การส่งเอกสารการสมัครใช้ระบบ ERS มายังสานักงาน ปปง. ต้องประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. แบบฟอร์มการขอใบแสดงสิทธิแบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่ Print ออกมาจากระบบ ERS หลังจาก
ลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มฯ
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. หนังสือมอบอานาจจากผู้บริหารในการรายงานการทาธุรกรรมผ่านระบบ ERS พร้อมติดอากรแสตมป์
30 บาท (ตัวอย่างหนังสือมอบอานาจ สามารถดาวน์โหลดได้ทเี่ ว็บไซต์สานักงาน ปปง. หัวข้อ “ระบบ
สารสนเทศสานักงาน ปปง.” > “ระบบ ERS” > “เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง” > “หนังสือมอบอานาจ”)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้มอบอานาจและรับมอบอานาจเพื่อรายงานการทาธุรกรรม
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและเขียนรับรองสาเนาถูกต้องด้วย
5. ส่งเอกสารตามข้อ 1-4 ทางไปรษณีย์ไปที่
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามเพิ่มเติม
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ ERS หรือการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กรุณาติดต่อ ส่วนตรวจสอบรายงานการทาธุรกรรม กองกากับและตรวจสอบ
โทร 02-219-3600 ต่อ 5065
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมคีย์ข้อมูล ERS Offline Key In
2.1 ไปที่เว็บ ไซต์ของส านั ก งาน ปปง. เลื อก หั ว ข้อ “ระบบสารสนเทศส านั ก งาน ปปง.” > “ระบบ ERS”
โดยดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อติดตั้งได้ที่หัวข้อ “โปรแกรมคีย์ข้อมูล ERS Offline Key In”
2.2 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรมคีย์ข้อมูล ERS Offline Key In และให้ศึกษาคู่มือโดยละเอียด
2.3 ดาวน์โหลดโปรแกรมคีย์ข้อมูล ERS Offline Key In และติดตั้งเพื่อใช้งาน โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน
ในข้อ 2.2
2.4 การใช้งานระบบ ERS จะต้องใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate authority : CA) ประกอบการส่งด้วย
เพื่ อ บ่ ง บอกถึ ง ความมี ตั ว ตนที่ แ ท้ จ ริ ง ของผู้ มี ห น้ า ที่ ร ายงานการท าธุ รกรรมในการส่ ง ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิกส์
สาหรับผู้ให้บริการออก CA ที่ผ่านคุณสมบัติตามที่สานักงาน ปปง. กาหนด จานวน 2 ราย ได้แก่
ผู้ให้บริการ CA
เบอร์ติดต่อ
เว็บไซต์
1) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) 02-104-4752 www.thaipki.com
(ชื่อเดิม บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)) 02-104-4656
02-104-3374
2) บริษัท เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน)
02-620-1899 www.netbaythailand.com
02-620-1897
ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานการทาธุรกรรมสามารถเลือกใช้บริการใบรับรอง CA จากทั้ง 2 รายข้างต้น
โดยจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง

สอบถามเพิ่มเติม
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคีย์ข้อมูล ERS Offline Key In หรือข้อขัดข้องในการใช้งานระบบ
การรายงานการทาธุรกรรมผ่านระบบ ERS
กรุณาติดต่อ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 02-219-3600 ต่อ 7022

การขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA)
จาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน) หรือ NT
(ชื่อเดิม บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หรือ CAT)
1. ขั้นตอนการขอใช้บริการ
1) กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ CA ทีเ่ ว็บไซต์ www.thaipki.com เลือกหัวข้อ “Application Form”
2) ดาวน์โหลดแบบคาขอที่ได้จากข้อ 1 พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (จานวน 5 หน้า)
3) ยื่นแบบคาขอฯ พร้อมหลักฐานการขอใช้บริการ2 ด้วยตนเองหรือโดยผูร้ ับมอบอานาจต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานทีใ่ ห้บริการ4
4) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนตรวจสอบเอกสาร และดาเนินการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
5) ชาระค่าบริการ3 ตามรูปแบบและประเภทที่ขอใช้บริการ

2. หลักฐานการขอใช้บริการ
 ประเภทบุคคลธรรมดา

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
- สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
 ประเภทนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 180 วัน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คล
- สาเนาทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ของนิติบุคคล (ภ.พ. 20)
- กรณีมอบอานาจให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและรับมอบอานาจ
- กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)/ใบอนุญาตทางาน (Work Permit)
**สาเนาเอกสารดังกล่าวทุกฉบับจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล**

3. อัตราค่าบริการ
รูปแบบและประเภทบริการ
Personal Certificate รูปแบบ CD อายุ 1 ปี
Personal Certificate รูปแบบ CD อายุ 2 ปี
Personal Certificate รูปแบบ CD อายุ 3 ปี

อัตราค่าบริการ* (บาท)
ลูกค้าใหม่
ต่ออายุ
500
490
950
930
1,350
1,310

หมายเหตุ *อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

4. สถานทีใ่ ห้บริการ
 กรุงเทพมหานคร
 ศูนย์บริการลูกค้าแจ้งวัฒนะ (อาคารศูนย์บริการลูกค้า ชั้น 2)

99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0 2104 4656 หรือ 0 2104 3374 หรือ 0 2104 4752
 ศูนย์บริการลูกค้าบางรัก (อาคาร 16)
อาคาร 16 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10501
โทร. 0 2104 2310 หรือ 0 2104 2671
 ปริมณฑลและต่างจังหวัด
 ศูนย์บริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT customer service office)

สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ “ศูนย์บริการลูกค้าของ CAT” ทุกแห่ง โดยค้นหาศูนย์บริการลูกค้าได้ทเี่ ว็บไซต์
https://www.cattelecom.com/cat/contactUs/customerServiceOffice
***ใบ CA ที่ออกให้สามารถใช้ได้ทั่วประเทศ ดังนั้นผู้ขอใช้บริการสามารถซื้อใบ CA จากศูนย์บริการลูกค้าใดก็ได้ที่สะดวก***
ทั้งนี้ ไม่ว่ากรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด ควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2104 4656 (เบญสิร์ตา)
หรือ 0 2104 3374 (พรพิมล) หรือ 0 2104 4752 (ธนสร) ก่อนเข้ารับบริการ ณ สถานที่ให้บริการ เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็ว

