


คําอธิบายระบบ
    เปนระบบสารสนเทศเพื่อการติดตอประสานงานระหวางสํานักงาน ปปง. กับบคุคล
หรือหนวยงานภายภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลท่ัวไป และหนวยงานระหวางประเทศตางๆ
เพื่อขอขอมูลหรือใหขอมูลการทําธุรกรรม โดยแบงออกเปน 5 สวน คือ
ó สวนของการลงทะเบียนผูใชงาน และ CA ของผูใชงาน (ผูใชงานเดียวกับระบบ ERS)
ó สวนของการสงเร่ืองสอบถามเพ่ือขอขอมูลตามรายชื่อ จากสํานักงาน ปปง.
ó สวนของการตอบกลับขอมูลตามรายชื่อที่ สํานักงาน ปปง.สอบถาม จากหนวยงานสถาบันการเงิน

ตางๆ และผูประกอบอาชีพตามมาตรา16
ó สวนของการคนหาและตรวจสอบขอมูลรายชื่อที่ตอบกลับ
ó สวนของรายงานสรุปสถิติการรองขอขอมูลและการตอบกลับขอมูลของสถาบนัการเงิน/ผูประกอบ

อาชีพมาตรา 16



o ระบบนี้ อยูภายใต
- พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๓

o ซ่ึงมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 
กําหนดวา “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใดที่ไดกระทําตามวิธีการแบบปลอดภัยที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ใหสันนิษฐานวาเปนวิธีการที่เชื่อถือได”



ภาพรวมของระบบ



ผูที่เกี่ยวของในการรับ-สงขอมูล
ó ผูสงขอขอมูล
ó ผูทําเร่ือง : เจาหนาที่ ปปง.ที่ไดรับมอบหมาย
ó ผูอนุมัติเร่ือง : ผอ.กอง/สวนงานที่กํากับดูแล

ó ผูตอบกลับขอมลู
ó สถาบันการเงิน
ó ผูประกอบอาชีพตามมาตรา  16



รูปแบบขอมูลที่รับ-สง
ó รูปแบบท่ี สํานกังาน ปปง. สงไปขอขอมูลผานระบบ AMFICS 
ó เนื้อความจดหมาย + ไฟลแนบหลัก เปน excel (ตามรูปแบบที่ ปปง.กําหนด) ที่เพ่ือนําไปใช

งานตอกับระบบของสถาบันการเงิน
ó เนื้อความจดหมาย + ไฟลแนบเพ่ิมเติม เปน pdf ,word ,excel (ไมกําหนดรูปแบบ) 
ó เนื้อความจดหมาย

ó รูปแบบท่ี สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพมาตรา 16 ตอบกลับผานระบบ 
AMFICS
ó เนื้อความจดหมาย + ไฟลแนบหลัก เปน excel หรือ xml (ตามรูปแบบที่ ปปง.กําหนด)
ó เนื้อความจดหมาย + ไฟลแนบเพ่ิมเติม เปน pdf ,word ,excel (ไมกําหนดรูปแบบ) 
ó เนื้อความจดหมาย



ขอมูลที่รับ-สง (ตามรูปแบบท่ีกําหนด)
ó ขอมูลท่ีสํานักงาน ปปง. สงไปขอขอมูลผานระบบ AMFICS 
ó ประเภทขอมูลที่ตองการใหตอบกลับ เชน ขอมูลบัญชี,ขอมูลบัตรเครดิต,รายการตราสารหนี้ 

เปนตน
ó ชื่อ/ชื่อ-นามสกุล และเลขที่เอกสารยืนยันบุคคล (บัตรประชาชน,หนังสือเดินทาง,ทะเบียนนิติ

บุคคล)
    หรือ เลขที่บัญช ีหรือเลขที่บัตรเครดิต
ó ลักษณะขอมูลที่ตองการใหตอบกลับ ไดแก ACCOUNT และ/หรือ TRANSACTION

ó ขอมูลท่ี สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพมาตรา 16 ตอบกลับผานระบบ AMFICS
ó ขอมูลตามลักษณะขอมูลที่ตองการใหตอบกลับ ไดแก ACCOUNT และ/หรือ TRANSACTION

** ขอกําหนดรูปแบบขอมูลรับ และรูปแบบขอมูลสงกลับ ดูไดที่เอกสาร คูมือการสรางแฟมขอมูล AMFICS



ภาพรวมของระบบในการรับ-สงขอมูล



ความปลอดภัย ในการรับ-สงขอมูล
(1) ขั้นตอนการสงรายชื่อ จากสาํนักงาน ปปง. ไปยังเจาหนาที่สถาบันการเงิน
ó ระบบฯจะมีการ sign CA (แนบ digital signature) เพื่อยืนยันไฟลรายชื่อเปนไฟล

ท่ีมาจากสํานักงาน ปปง. โดยผูใชสามารถดาวนโหลดไฟลรายชื่อจากระบบใน 2 
รูปแบบ คือ
ó ไฟลแนบ : เปนไฟลที่สามารถอานไดดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ms excel หรือ pdf ตามประเภท

ไฟล เพ่ือความสะดวกในการนําไปใชงานตอ
ó ไฟลแนบ sign CA : เปนไฟลตนฉบับที่ไดรับจากสํานักงาน ปปง. ซึ่งแนบ digital signature 

ของ ปปง. เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานทางกฎหมาย โดยเปนไฟลที่ไมสามารถแกไขหรืออานไดดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทั่วไป



ความปลอดภัย ในการรับ-สงขอมูล (ตอ)
(2) ขั้นตอนการรับขอมูลรายการธุรกรรม ตามรายชื่อที่สอบถาม จากเจาหนาที่
สถาบันการเงิน มายัง สํานักงาน ปปง. 
ó ผูสงกลับขอมูล จะตองมีการ sign CA ดวยคียของปปง.รวมกับคียของหนวยงาน เพื่อ

ยืนยันวาไฟลขอมูลรายการธุรกรรมเปนไฟลท่ีมาจากหนวยงานนั้นๆจริง และเฉพาะ
สํานักงาน ปปง.เทานั้นท่ีจะสามารถเปดไฟลมาใชงานได โดยระบบจะทําการ
ตรวจสอบและนําเขาไฟลขอมูล โดยผูใช ปปง. สามารถ
ó คนหาขอมูลตอบกลับไดจากหนาจอของระบบ (นําเขาขอมูลสูฐานขอมูลได เฉพาะกรณีสงกลับ

เปนไฟลหลักตามรูปแบบที่ ปปง.กําหนด
ó ดาวนโหลดไฟลขอมูลตนฉบับที่ถอดรหัสแลว เพ่ือไปใชงานตอ



การเขาใชงานระบบ
เจาหนาท่ี ปปง. และ สถาบันการเงิน/ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 
สามารถเขาใชงานผานหนาเว็บไซต  http://ers.amlo.go.th/AMFICS/

http://ers.amlo.go.th/AMFICS/


หนาจอหลักของระบบ



หนาจอการ สราง ไฟลรายช่ือที่จะสอบถาม (ไฟลรายช่ือ)



หนาจอการ สราง เรื่องท่ีตองการสอบถาม (สรางจดหมายใหม)



หนาจอการ อนุมัติ เรื่องท่ีตองการสอบถาม (อนุมัต ิจดหมายรอสง)



หนาจอการ รับ เรื่องสอบถาม (กลองจดหมายเขา)



หนาจอการ ตอบกลับ เรื่องสอบถาม (กลองจดหมายออก)



ตรวจสอบรายช่ือที่ไดรับตอบกลับ(ตาม format ที่กําหนด)



รายงานสรุปสถิติ เพื่อติดตามจํานวนที่ไดรับตอบกลับ



สรุป ขั้นตอนการขอใชงานระบบ
ó ลงทะเบียน หนวยงาน
ó เลขนิติบุคคล,ชื่อหนวยงาน,ที่อยู,เบอรติดตอ

ó ลงทะเบียน ผูใชงาน
ó เลขบัตรประชาชน,ชื่อ-สกุล,อีเมล,วันเดือนปเกิด,หนวยงานที่สังกัด,เบอรโทร,สําเนาบัตร ปชช.

ó ลงทะเบียน ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส ของผูใชงาน
ó ชื่อ-สกุล,อีเมล, เลข license CA, ชื่อผูใหบริการ CA

** รายชื่อผูใหบริการ CA
- บริษัท เน็ตเบย จํากัด  โทร.02-6201897
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  โทร. 02-1044752
http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/index.php?option=com_content&id=11232&catid=1&lang=th

http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/index.php?option=com_content&id=11232&catid=1&lang=th


สรุป ขั้นตอนการใชงานระบบ
ó ดาวนโหลดเอกสารที่เกี่ยวของ
ó เขาระบบ AMFICS > เลือก ดาวนโหลดเอกสารและโปรแกรมเสริมที่เก่ียวของ

http://ers.amlo.go.th/AMFICS/amfics/pop_download.jsp 

ó การใชงานระบบ
ó AMFICS - ตรวจสอบรายชื่อที่ ปปง.สอบถาม ที่ กลองจดหมายเขา
ó เตรียมไฟลขอมูล เพ่ือตอบกลับ
ó เตรียมไฟลขอมูล ของรายชื่อท่ี ปปง.สอบถาม 

(กรณีไฟลหลัก ตามรูปแบบขอมูล รับ-สง : คูมือการสรางแฟมขอมูล รับ-สง)
ó เขารหัสไฟลขอมูล (Encrypted) ดวย CA ของ ปปง.และ CA ของหนวยงานตามท่ีแจงไวกบั ปปง

(ใชโปรแกรม สําหรับ signCA เขารหัสและถอดรหัส : Amfics Xml Security Converter )

ó AMFICS - ตอบกลับรายชื่อที ่ปปง.สอบถาม ที่ กลองจดหมายออก

http://ers.amlo.go.th/AMFICS/amfics/pop_download.jsp

