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รูปท่ี 1. ภาพรวมของระบบ AMFICS

อธิบาย ภาพรวมของระบบ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานขอมูลเก่ียวกับการทําธรุกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Financial Information Cooperation System)  หรือ AMFICS เปน
ระบบเพื่ออํานวยสะดวกในการติดตอประสานงานในการปฏบัิติตามกฎหมายวาดวยการปองกัน และปราบปรามการ
ฟอกเงิน ระหวางสํานักงาน ปปง. กับสถาบันการเงินกลุมธุรกิจธนาคาร , ผูประกบอาชีพตามมาตรา 16 , ผูใหบริการ
โทรคมนาคม  โดยระบบประกอบดวย 

1) ระบบลงทะเบียน ผูใชงานระบบ ควบคูกับ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือ CA
2) ระบบรับ-สง เรื่องที่ตองการติดตอประสานงาน ระหวางเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของของสํานักงาน ปปง.ไปยัง

หนวยงานภายนอก
3) ระบบแจงเตือน เมื่อมีเร่ืองที่ตองการติดตอประสานงานสงมาถึง และเมื่อผูรับอานเรื่องที่สงไป ทางอีเมล

และทางหนาจอระบบ
4) ระบบความปลอดภัยในการรับ-สงเร่ืองที่ติดตอประสานงาน ดวยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
5) ระบบรายงานสรุปและสถิติ ในการรับ-สงเรื่องที่ติดตอประสานงาน

ภาพรวมของระบบ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อใชงานระบบ AMFICS 
อธิบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ โดยรวม ของระบบ AMFICS 

1. แจงลงทะเบียน
1.1 แจงลงทะเบียนหนวยงาน
1.2 แจงลงทะเบียนผูใชงาน เพื่อขอรหัสผูใชงานในการเขาใชงานระบบ
1.3 แจงลงทะเบียน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือ CA ของผูใชงานระบบน้ันๆ

2. รับ username / password สําหรับ login เขาใชงานระบบ
3. ทําการตรวจสอบ เร่ืองท่ีติดตอประสานงาน ท่ีทางสํานักงาน ปปง. สงไปให (อางอิง ดวยเลข amfics ) ผาน

ชองทาง
3.1 Login เขาระบบ และคลกิตรวจสอบไดจากเมนู “กลองจดหมายเขา”
3.2 Auto eMail แจงเตือนจากระบบ เมื่อมีจดหมายใหม ตามอีเมลที่ใหไวตอนลงทะเบียนผูใชงาน
3.3 Push Notification บนหนาจอระบบ เมื่อ Login หรือเปดหนาจอที่ Login ของระบบคางไว

4. ทําการสงกลับ เร่ืองท่ีติดตอประสานงาน ท่ีทางสํานักงาน ปปง.สอบถาม (อางอิง เลข amfics เดียวกัน)
4.1 กรณีสอบถามเปนไฟล excel รายช่ือ ใหตอบกลับขอมูลเปนไฟล excel หรือ ไฟล xml ตามรูปแบบ
AMFICS request format file และ/หรือไฟลแนบเพิ่มเติม
4.2 กรณีสอบถามเปนขอความ ใหตอบกลับเปนขอความ และ/หรือไฟลแนบเพิ่มเติม

5. กรณี สํานักงาน ปปง. ตองการสอบถามเรื่องเดิมเพิ่มเติม จะสรางจดหมายท่ีมีการอางอิง เลข amfics เดิม
เชน (RE:เลข amfics เดิม) หรือสรางจดหมายใหม

อธิบาย ขั้นตอนการลงทะเบยีน ขอเขาใชงานระบบ AMFICS 

1. แจงขอเขาใชงานระบบ ผานทางอีเมล มาที ่adminamfics@amlo.go.th
2. ระบุขอมูลเบือ้งตน ทีใ่ชในการลงทะเบียน AMFICS ตาม แบบลงทะเบยีน ผูใชงาน

https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/files/amfics/UserRegisterAMFICS240165.pdf

3. รอรบัอีเมลตอบกลบั ตามอีเมลที่แจงไวของแตละผูใชงาน เพื่อแจง username และ password สําหรับเขา 
ใชงานระบบ

4. แจง เลขทีใ่บรับรองอิเล็กทรอนิกส หรือ CA serial number ของผูใชงานระบบนัน้ๆ ตาม แบบลงทะเบยีน 

Certification (CA) https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/files/amfics/RegisterCA240165.pdf

5. ทดสอบ Login เขาใชงานระบบ
6. กรณีตองการเปลีย่นรหัสผานใหม (จากทีร่ะบบ default ใหตามอีเมลท่ีแจงในขอ 3) สามารถเปลีย่นรหัสผาน 

ไดที่เมนู “เปล่ียนรหัสผาน”
ในหนาจอหลัก มุมบนขวา หลัง Login

mailto:adminamfics@amlo.go.th
https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/files/amfics/UserRegisterAMFICS240165.pdf
https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/files/amfics/RegisterCA240165.pdf
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อธิบาย ขั้นตอนการตอบกลับเร่ืองที่ทาง ปปง.ติดตอประสานงาน 

AMFICS-Web หมายถึง ขั้นตอนท่ีดําเนินการบนหนาจอ Browser ระบบ AMFICS 
BANK-Manual หมายถึง ขั้นตอนท่ีผูใชงาน ตองดําเนินการเอง ภายนอกระบบ AMFICS 
AMFICS-Client#1 หมายถึง ขั้นตอนท่ีดําเนินการบน “โปรแกรม Amfics Response Validator” ท่ีใชตรวจสอบความถูกตองของ
ไฟลตอบกลับแบบ AMFICS response format file 
AMFICS-Client#2 หมายถึง ขั้นตอนท่ีดําเนินการบน “โปรแกรม Amfics Xml Security Converter” ท่ีใชในการ Sign CA 
(ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส) 

1. AMFICS-Web: Login เขาระบบ AMFICS

2. AMFICS-Web: เปดดูจดหมายที่ไดรับจาก สาํนักงาน ปปง.

3. (ถามี) AMFICS-Web: ดาวนโหลดไฟล
“ไฟลแนบหลัก” คือ ไฟลรายชื่อท่ีสอบถาม ตามรูปแบบ AMFICS request format file  

   “ไฟลแนบเพิ่มเติม” คือ ไฟลรายชื่อท่ีสอบถามท่ัวไป หรือ ไฟลแนบเพิ่มเติม  
** หากตองการตรวจสอบ signature วาเปนไฟลจาก สํานักงาน ปปง.จริงหรือไม ใหเลอืก ดาวนโหลด “ไฟลแนบหลัก sign 
CA” และนํามาตรวจสอบ CA ของผูสงผาน Client-AMFICS ใน tab “Verify” ซ่ึงจะตรวจสอบจากไฟลวาเปน CA ของ 
ปปง. หรือไม   

4. BANK-Manual: เตรียมขอมูลตอบกลับรายชื่อที่สอบถาม ได 3 รูปแบบ

แบบที ่1. ขอความตอบกลับ อยางเดียว 

แบบที ่2. ขอความตอบกลับ  
และ ไฟล excel หรือ xml ตามรูปแบบ AMFICS request format file  

(กรณี ไมมขีอมูลรายชื่อน้ันๆ จะตองตอบกลับเหมอืนกัน แตแจงตามรูปแบบท่ีสํานักงาน ปปง.กําหนดวา “ไมพบขอมูล”) 

และ/หรือ ไฟลแนบอ่ืนๆ เชน excel,pdf,รูปภาพ เปนตน 

แบบที ่3. ขอความตอบกลับ  
และ ไฟลแนบอ่ืนๆ เชน excel,pdf,รูปภาพ เปนตน 

5. (ถามี) AMFICS-Client#1: กรณีตอบกลับเปนไฟลแนบหลัก ทําการ validate ไฟลตอบกลับ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองของรูปแบบไฟลแบบ offline กับ “โปรแกรม Amfics Response Validator” วาตรงตามที่
สํานักงาน ปปง.กําหนดหรือไม
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6. AMFICS-Client#2: ทําการ sign CA ไฟลตอบกลับ ดวย “โปรแกรม Amfics Xml Security Converter”
กับ Public Key ของ สํานักงาน ปปง. และ Private Key / CA Token ของหนวยงาน

7. AMFICS-Web: เลือกตอบกลับจดหมายท่ีไดรับจากสํานักงาน ปปง. ฉบับนั้นๆ (เพื่ออางอิงการสอบถาม รหัส
amfics เดิม)
7.1 เลือกเปดดูจดหมาย
7.2 เลือก “สงกลับ”
7.3 ทําการแนบไฟลตอบกลับ ท่ีผานการ sign CA แลวขางตนตามขอ 6.
7.4 ระบบแจงผลการสง/แนบไฟลตอบกลับ หากมีการแจงขอผิดพลาดใหทําการแกไขตาม case by case
(กรณี เกิดขอผิดพลาดใหทําการแกไข แลวเลือกทําข้ันตอนตอบกลับ ขอ 7.3 ใหมอีกครั้ง)
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เริ่มตนใชงานระบบ 

1. เขาใชงานผาน web browser เชน IE ,Firefox ,Chrome โดยพิมพ URL : https://amfics.amlo.go.th/
2. หลังจากเขาระบบไดแลว จะพบหนาจอ login ของระบบ

รูปท่ี 2. หนาจอ ของระบบ AMFICS 

3. ใหผูใชทําการ login เพื่อเขาใชงานระบบ โดยใช Username และ Password ที่ไดรับจากเจาหนาท่ีดูแล
ระบบ

4. จากน้ัน หลังจากทําการ login เรียบรอยแลว จะพบหนาจอหลักในการใชงานของผูใช ดังรูป

การใชงานระบบ AMFICS 

https://amfics.amlo.go.th/
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รูปท่ี 3. หนาจอหลัก ของระบบ AMFICS 

 

หนาจอการทํางานหลัก 

 
รูปท่ี 4. หนาจอการทํางานหลัก ของระบบ AMFICS 

 

หมายเลข 1 “หนาหลัก” คลิก เพื่อกลับมาหนาจอหลัก 
หมายเลข 2 “เปลี่ยนรหัสผาน” คลิก เพื่อแสดง popup หนาจอสําหรับเปลี่ยนรหัสผานของตนเอง 
หมายเลข 3 “ออกจากระบบ” คลิก เพื่อ logout ออกจากการใชงานระบบ (กลับไปหนาจอ login อีกครั้ง) 
หมายเลข 4 “คนหาจดหมาย” ระบุ wording ที่ตองการคนหา และคลิก เพื่อคนหาจดหมาย ที่มีคําที่ระบุ เปนสวน
หน่ึงของช่ือเร่ือง 
หมายเลข 5 “กลองจดหมาย” เมนูหลัก สําหรับแสดงจดหมายในสถานะตางๆ ประกอบดวย 

- กลองจดหมายเขา(xx) เมนูสําหรับดูรายการจดหมายสอบถามจากสาํนักงาน ปปง. 
(xx) คือ จํานวนจดหมายเขา ที่ยังไมไดทําการเปดอาน 

- กลองจดหมายราง(xx) เมนูสําหรับดูรายการที่จะตอบกลับไปยังสํานักงาน ปปง. แตขอมูลยังไมครบถวน 
ผูใชทําการบันทึกรางไวกอน 
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(xx) คือ จํานวนจดหมายราง 
- กลองจดหมายออก(xx) เมนูสําหรับดูรายการที่ไดทําการสงกลับไปยังสํานักงาน ปปง. แลว 

(xx) คือ จํานวนจดหมายออก 
- ถังขยะ(xx) เมนูสําหรับดูรายการจดหมายที่ถูกทําการลบออก และจะหายไปจากหนาจอ เม่ือทําการ

เคลียรถังขยะ 

หมายเลข 6  “ผูติดตอ” แสดงรายชื่อ เบอรโทร อีเมล ของเจาหนาที่ ปปง. สําหรับใชเปนขอมูลในการติดตอเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอน การดาวนโหลดไฟลรายชื่อสอบถามจากสํานักงาน ปปง.  

1. เจาหนาท่ีหนวยงาน ทําการตรวจสอบจดหมายเขา จากเมนู ตามรูปที่ 5. ขอ 1 

 
รูปท่ี 5. เมนู จดหมายเขา (รายการสอบถามจาก สาํนักงาน ปปง.) 

 
2. เจาหนาท่ีหนวยงาน ทําการเปดจดหมาย ตามรูปท่ี 5. ขอ 2.   

และดาวนโหลดไฟลรายชื่อ เพื่อนําไปทํางานตอ ตามรูปท่ี 6. ขอ 1  
- ไฟลแนบหลัก คือ ไฟลรายชือ่ท่ี ปปง.สอบถาม ตามรูปแบบ AMFICS request format file (เปนไฟล

หลังจากท่ีระบบจะ ทําการ decrypt CA) 
- ไฟลแนบหลัก sign CA คือ ไฟลรายชื่อที่ ปปง.สอบถาม ตามรูปแบบท่ีสํานักงาน ปปง.กําหนด (เปน

ไฟลกอนท่ีระบบจะ decrypt หรือไฟลตนฉบับ ) 
- ไฟลแนบเพ่ิมเติม คือ ไฟลแนบเพิ่มเติม เชน ไฟลคาํสั่ง ,ไฟลหนังสือมอบอํานาจ ซึ่งเปนนามสกุล เปนตน 
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รูปท่ี 6.  หนาจอ อาน จดหมายเขา (รายการสอบถามจาก สํานักงาน ปปง.) 

 

ขั้นตอน การสรางจดหมายใหมเพื่อตอบกลับสํานักงาน ปปง.  
 

1. เจาหนาท่ีหนวยงาน ทําการเตรียมขอมูลสําหรับตอบกลับสํานักงาน ปปง. โดยสามารถ 
- สรางไฟลตอบกลับ เปนไฟลแนบหลัก ตามรูปแบบ AMFICS response format file ซึ่งสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบแบบ offline ไดจากโปรแกรม “Amfics Response Validator”  
โดยสามารถสรางไฟลตอบกลับในรูปแบบ excel หรือ xml (manual หรือดําเนินการบนระบบของ
สถาบันการเงิน เอง)  

- สรางไฟลตอบกลับ เปนไฟลแนบเพิ่มเติม ซึ่งเปนไฟล pdf ,ms words ,ms excel ,รูปภาพ  เปนตน 
 

2. กรณีเตรียมขอมูลลงไฟลเรียบรอยแลว  
ใหทําการ Encrypted และ sign CA ไฟลตามขอ 1. ดวย โปรแกรม “Amfics Xml Security Converter” 
(ดูรายละเอียดการใชงาน ไดที ่คูมือการใชงาน AMFICS Xml Security Converter)  ทั้งไฟลแนบหลักและ
ไฟลแนบเพิ่มเติม(ถาม)ี 

 
รูปท่ี 7. หนาจอ โปรแกรม AMFICSXMLSecurity.exe   
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3. หลังจากเตรียมไฟลเรียบรอยแลว ทําการตอบกลับจดหมาย โดยการคลิกเลือกจดหมายสอบถามจาก
สํานักงาน ปปง. จากเมนู จดหมายเขา จากน้ันคลิกเลือก “สงกลับ..” ตามรูปที่ 8. ขอ 1  

 
รูปท่ี 8. หนาจอ จดหมายเขา (จดหมายสอบถามจากสํานักงาน ปปง.) 

 
4. จากหนาจอ สงกลับ ตามรูปท่ี 9.  

- สามารถแกไขชื่อเรื่อง ตามรูปท่ี 9. ขอ 1 
- แนบไฟลหลักขอมูลท่ีตองการตอบกลับ ท่ีไดจากขอ 2. โดยคลิกท่ี “เลือกไฟล” ในหัวขอ เพิ่มไฟลหลัก 

ตามรูปที่ 9. ขอ 2 และเลือกอัพโหลดไฟล ตามรูปที่ 9. ขอ 3 
- และแนบไฟลเพิ่มเติม(ถามี) ใหคลิกที ่“เลือกไฟล” ในหัวขอ เพิ่มไฟลเพิ่มเติม ตามรูปท่ี 9. ขอ 4 

** ขนาดไฟลแนบ แตละไฟล ไมเกิน 5MB และไฟลแนบรวมตอ 1 จดหมายไมเกิน 10 MB 
- กรณีตองการระบุขอความเพิ่มเติม สามารถระบุได ตามรูปที่ 11. ขอ 5 

 
รูปท่ี 9. หนาจอ ตอบกลับ รายชือ่ 
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3. จากนั้น ทําการสงจดหมายกลับไปยังเจาหนาท่ี ปปง. โดยคลิกที่ “ สงจดหมาย” ตามรูปท่ี 9. ขอ 6  
หรือหากตองการเก็บเปนจดหมายรางไวกอน ยังไมทําการสง ใหคลิกท่ี “บันทึกราง” ตามรูปที่ 9. ขอ 7 

4. หากทําการสงจดหมายเรียบรอย จดหมายจะไปปรากฏอยูใน กลองจดหมายออก โดยระบบจะทําการ 
generate ตัวอักษรชุดหน่ึง เพื่อใชในการติดตาม เรียกวา “AMFICS_NO” และทําการสงรายการสอบถาม
ไปยังเจาหนาท่ี ปปง.ผูที่ทําการสอบถามมา 
*หากเลือกทําการบันทึกราง จดหมายจะไปปรากฏอยูใน กลองจดหมายราง 

5. กรณีทําการบันทึกรางไวกอน หากตองการนําจดหมายรางมาทําการแกไข ใหคลิกท่ีเมน ู“จดหมายราง”  
ตามรูปที่ 10. ขอ 1  
5.1  เลือกจดหมายที่ตองการ เพื่อทําการแกไข ตามรูปที่ 10. ขอ 2 

 
รูปท่ี 10. เมนู จดหมายราง 

 

 
รูปท่ี 11. หนาจอ รายละเอียดจดหมายราง 
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หมายเหตุ : กรณีใช browser ที่ต่าํกวา IE7 หรือไมสามารถใชงานฟงกชั่นของระบบ AMFICS ไดสมบูรณ ใหเลือก
เปลี่ยนไปใชงานเวอรชั่นหนาจอสําหรับการใชงานกับ browser ท่ีต่าํกวา IE7  

 
รูปท่ี 12. เมนู เปลี่ยนเวอรชั่นการใชงาน 

 

 




