
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสีย่งและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าทีร่ายงาน ระยะที่ 2  สํานักงาน ปปง. 

   146  บริษัท ไทยเกทเวย์ จํากัด 

 
บทท่ี 13 การกรอกข้อมูล 

สําหรับผู้มีหน้าท่ีรายงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับท่ี
ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคํา 

 

13. การกรอกข้อมูลสําหรับผู้มีหน้าท่ีรายงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา 
หรือเครื่องประดับท่ีประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคํา 

13.1 การ login เข้าใช้งานระบบ 

 

1) ผู้มีหน้าท่ีรายงาน เปิด Web Browser เข้าสู่เว็บไซต์ https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/ 
2) กรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน 
3) กรอกรหัสผ่าน 
4) คลิกปุ่ม LOG IN 
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13.2 การกรอกข้อมูล ก. ข้อมูลการจดทะเบียนขององค์กรผู้มีหน้าท่ีรายงาน 
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1) กรอกข้อมูลชื่อผู้มีหน้าท่ีรายงาน 
1.1 คํานําหน้า 
1.2 ชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคล 
1.3 ชื่อในทางการค้า    

2) กรอกข้อมูลหมายเลขจดทะเบียน หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี 
  2.1 หมายเลขจดทะเบียน 
  2.2 หมายเลขรับอนุญาต 
  2.3 หมายเลขอนุญาตจัดต้ัง 
  2.4 หมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี 

3) กรอกข้อมูลนิติบุคคล 
3.1 ท่ีอยู่ท่ีจดทะเบียน ซ่ึงประกอบด้วย 

   3.1.1 กรอกข้อมูลจังหวัด/พ้ืนท่ี* 
   3.1.2 ประเทศ* 
   3.1.3 กรอกข้อมูลท่ีอยู่* 
  3.2 กรอกข้อมูลท่ีต้ังสํานักงานใหญ่ ซ่ึงประกอบด้วย 
   3.2.1 กรอกข้อมูลจังหวัด/พ้ืนท่ี* 
   3.2.2 ประเทศ* 
   3.2.3 กรอกข้อมูลท่ีอยู่* 

3.3 กรอกข้อมูลท่ีอยู่ท่ีสะดวกติดต่อ 
   3.3.1 กรอกข้อมูลท่ีอยู่ 

4) กรอกข้อมูลวัตถุประสงค์ในการประกอบการ 
  4.1 วัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง* 
  4.2 วัตถุประสงค์ในการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย * 
  4.3 วัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ* 

5) คลิกปุ่ม   แนบเอกสารประกอบ (สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5)) 

6) คลิกปุ่มบันทึกแบบร่าง    ถ้าต้องการบันทึกข้อมูล 

7) คลิกปุ่มถัดไป   เม่ือกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 
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13.3 การกรอกข้อมูล ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร (หน้า 1) 
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1) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของกิจการ 
2) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้รับประโยชน์ท่ีแท้จริง กรรมการนิติบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย 

2.1 คลิกปุ่มเพ่ิม  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่ (ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลําดับแรก) 

 
1) กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล 
2) เลือกประเภทบัตร 
3) กรอกหมายเลขบัตร 
4) กรอกจํานวนหุ้น(ตัวเลข) 
5) กรอกคิดเป็นร้อยละจํานวนหุ้นท้ังหมด 

6) คลิกปุ่มเพ่ิม  เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วน 
7) คลิกปุ่มยกเลิก   ถ้าต้องการยกเลิก 

 

2.2 คลิกปุ่มเพ่ิม  กรอกข้อมูลกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม  

 
1) กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล 
2) เลือกประเภทบัตร 
3) กรอกหมายเลขบัตร 

4) คลิกปุ่มเพ่ิม  เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วน 
5) คลิกปุ่มยกเลิก   ถ้าต้องการยกเลิก 
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2.3 คลิกปุ่มเพ่ิม  เพ่ือกรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง 

 
1) กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล 
2) เลือกประเภทบัตร 
3) กรอกหมายเลขบัตร 
4) เลือกความเกี่ยวข้องของผู้รับผลประโยชน์แท้จริงกับผู้มีหน้าท่ีรายงาน 
5) คลิกปุ่มเพ่ิม   เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วน 
6) คลิกปุ่มยกเลิก   ถ้าต้องการยกเลิก 

 
3) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสาขาภายในประเทศและต่างประเทศ 

3.1 เลือกมี ถ้ามีสาขา เลือกไม่มี ถ้าไม่มีสาขา 

3.2 กรณีมีสาขาให้เกิดปุ่มเพ่ิม   

 
1) กรอกรหัสสาขา 
2) กรอกชื่อสาขา 
3) กรอกข้อมูลท่ีอยู่ 
4) เลือกจังหวัด 
5) เลือกประเทศ 

6) คลิกปุ่มเพ่ิม  เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วน 

7) คลิกปุ่มยกเลิก   ถ้าต้องการยกเลิก 
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4) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือ 
4.1 เลือกสถานการณ์เป็นบริษัทในเครือ 

4.2 คลิกปุ่มเพ่ิม  ถ้ามีบริษัทในเครือ หรือเป็นบริษัทในเครือ 

 
1) กรอกชื่อบริษัท 
2) เลือกประเภทธุรกิจ 
3) เลือกท่ีต้ัง(จังหวัด) 
4) เลือกประเทศ 

5) คลิกปุ่มเพ่ิม   เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วน 

6) คลิกปุ่มยกเลิก   ถ้าต้องการยกเลิก 
5) ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้า (คู่ค้าคือ การมีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนๆเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ

ลูกค้าของผู้มีหน้าท่ีรายงาน) 
5.1 เลือกสถานการณ์มีคู่ค้า 

5.2 คลิกปุ่มเพ่ิม  ถ้ามีความสัมพันธ์กับคู่ค้าอ่ืน 

 
1) กรอกชื่อบริษัทคู่ค้า 
2) เลือกประเภทธุรกิจ 
3) เลือกจังหวัด 
4) เลือกประเทศ 
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5) คลิกปุ่มเพ่ิม  เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วน 
6) คลิกปุ่มยกเลิก  ถ้าต้องการยกเลิก 

6) เลือกเอกสารแนบประกอบ (โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการกํากบั (ถ้ามี)) 

13.4 การกรอกข้อมูล ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร (หน้า 2) 

 



โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสีย่งและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าทีร่ายงาน ระยะที่ 2  สํานักงาน ปปง. 

   154  บริษัท ไทยเกทเวย์ จํากัด 

 
 
 



โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสีย่งและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าทีร่ายงาน ระยะที่ 2  สํานักงาน ปปง. 

   155  บริษัท ไทยเกทเวย์ จํากัด 

7) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการพ่ึงพาบุคคลท่ีสาม 
  7.1 เลือกการพึ่งพาบุคคลท่ีสาม 

  7.2 คลิกปุ่ม    ถ้ามีการพึ่งพาบุคคลท่ีสาม 

 
1) กรอกชื่อบริษัท/ชื่อบุคคล 
2) กรอกข้อมูลท่ีอยู่ 
3) เลือกประเภทกิจกรรมท่ีมีการดําเนินการผ่านบุคคลท่ีสาม 

4) คลิกปุ่มเพ่ิม  เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วน หรือ  
5) คลิกปุ่มยกเลิก   ถ้าต้องการยกเลิก 

 
8) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการสําหรับลูกค้า 

  8.1 เลือกประเภทของกิจกรรมท่ีดําเนินการเพื่อลูกค้า (เลือกได้หลายข้อ) 
  8.2 เลือกลักษณะผลิตภัณฑ์/บริการ (เลือกได้หลายข้อ) 
  8.3 เลือกประเภทช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์หรือเปิดบัญชี 
  8.4 เลือกประเภทช่องทางการให้บริการ 
 

9) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการลงทุนอ่ืนๆ 

  9.1 เลือกแหล่งรายได้อ่ืนๆ 
  9.2 ถ้าเลือกมีแหล่งรายได้อ่ืนๆให้กรอกรายละเอียด และประเทศแหล่งรายได้อ่ืนๆ 
 

10) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า โดยการกรอกจํานวนลูกค้าท้ังหมด 

 10.1 เลือกจํานวนลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงสูง สําหรับผู้มีหน้าท่ีรายงานท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ลูกค้า 
จากนั้น กรอกจํานวนลูกค้าในหัวข้อนี้ 

 10.2 เลือกจํานวนกลุ่มลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงสูง สําหรับผู้มีหน้าท่ีรายงานท่ีมีลูกค้าประเภท ผู้ท่ีทําธุรกรรม
เป็นครั้งคราว (ผู้ใช้บริการชําระเงินค่าสินค้าและบริการโดยไม่ผ่านบัญชีอิเล็กทรอนิกส์) จากนั้น กรอก
จํานวนลูกค้าในหัวข้อนี้ 

  10.3 เลือกกลุ่มลูกค้าท่ีมีปัจจัยเสี่ยงสูงเร่ืองพ้ืนท่ี/ประเทศ จากนั้น กรอกจํานวนลูกค้าในหัวข้อนี้ 
  10.4 เลือกกลุ่มลูกค้าท่ีมีปัจจัยเสี่ยงสูงเรื่องบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง จากนั้น กรอกจํานวนลูกค้า

ในหัวข้อนี้ 
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11) เลือกเอกสารแนบประกอบ  

12) คลิกปุ่ม     ถ้าต้องการบันทึกข้อมูล 

13) คลิกปุ่ม    ถ้าต้องการกลับไปหน้าท่ีแล้ว 

14) คลิกปุ่ม    เม่ือกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 

   
13.5 การกรอกข้อมูล ค. ข้อมูลเก่ียวกับการควบคุมหรือกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
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1) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน 
1.1 เลือกการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
1.2 เลือกว่ามีการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

2) กรอกประวัติการลงโทษย้อนหลังภายในระยะเวลา 5 ปี 
2.1 เลือกผู้มีหน้าท่ีรายงานเคยได้รับการตักเตือนหรือแจ้งข้อหา หรือลงโทษ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากสํานักงาน ปปง. หรือหน่วยงานอ่ืน หรือไม่ 
2.2 กรอกจํานวนคร้ังท่ีถูกลงโทษ 
2.3 กรอกจํานวนคร้ังท่ีถูกตักเตือน 
2.4 กรอกจํานวนคร้ังท่ีถูกเปรียบเทียบปรับ 
2.5 จํานวนคร้ังท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา 

 
3) เลือกเอกสารแนบประกอบ  

4) คลิกปุ่ม  ถ้าต้องการบันทึกข้อมูล 

5) คลิกปุ่ม    ถ้าต้องการกลับไปหน้าท่ีแล้ว 

6) คลิกปุ่ม    เม่ือกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 
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13.6 การกรอกข้อมูล ง. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง 

 
 

1) เลือกคําตอบในแต่ละข้อ 

2) คลิกปุ่ม  ถ้าในข้อนั้นๆ ให้แนบเอกสาร 
3) กรอกข้อมูลเหตุผลในแต่ละข้อ  

4) คลิกปุ่ม     เม่ือต้องการยกเลิกคําตอบในแต่ละข้อ 

5) คลิกปุ่ม    เม่ือต้องการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ก่อน 

6) คลิกปุ่ม   เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วนโดยข้อมูลจะถูกส่งมายังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

7) คลิกปุ่ม    เม่ือต้องการออกรายงาน 


