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บทนํา 
 

ประเภทรายงานธุรกรรมต่างๆ   
ที ตอ้งรายงานมีรายละเอียดดงันี  
             (1-05-1) อาชีพเกี ยวกบัการดาํเนินการใหค้าํแนะนาํ หรือการเป็นที ปรึกษาในการทาํธุรกรรมที 
เกี ยวกบัการลงทุนหรือการเคลื อนยา้ยเงินทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ ไม่ใช่
สถาบนัการเงิน 
ตามมาตรา 13 

(1-05-2) อาชีพคา้อญัมณี เพชรพลอย ทองคาํ หรือเครื องประดบัที ประดบัดว้ยอญัมณีเพชรพลอย 
หรือทองคาํ 

(1-05-3) อาชีพคา้หรือให้เช่าซื อรถยนต ์
(1-05-4) อาชีพเกี ยวกบันายหนา้หรือตวัแทนซื อขายอสังหาริมทรัพย ์
(1-05-5) อาชีพคา้ของเก่าตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า 
(1-05-6) อาชีพเกี ยวกบัสินเชื อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบัสาํหรับผ ูป้ระกอบธุรกิจที มิใช่สถาบนั

การเงินตามประกาศกระทรวงการคลงัเกี ยวกบัการประกอบธุรกิจสินเชื อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบัหรือ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

(1-05-7) อาชีพเกี ยวกบับตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที มิใช่สถาบนัการเงินตามประกาศ
กระทรวงการคลงัเกี ยวกบัการประกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 

1-05-8) อาชีพเกี ยวกบับตัรเครดิตที มิใช่สถาบนัการเงินตามประกาศกระทรวงการคลงัเกี ยวกบั
การประกอบธุรกิจบตัรเครดิต หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงินหนา้ 3 เล่ม 126 ตอนที  46 ก 
ราชกิจจานุเบกษา 22 กรกฎาคม 2552 

(1-05-9) อาชีพเกี ยวกบัการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(1-05-10) ธุรกรรมมีเหตุอนัควรสงสัย 
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เมนูการใช้งาน 
 

     เมนูหลัก  
มีดงันี  
1. เมนูคน้หา ใชส้าํหรับคน้หาขอ้มูลรายงานธุรกรรมต่างๆซึ งถูก Key เขา้ระบบแลว้ 
2. เมนูเพิ  มใชส้าํหรับเพิ  มขอ้มูลรายงานธูรกรรม 
3. เมนู Export ใชส้าํหรับ Export  ขอ้มูลธุรกรรม 
4. เมนู Back Up ใชส้าํหรับ Backup หรือ Restore ขอ้มูล 
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1. เมนูค้นหา    
ใชส้าํหรับคน้หาขอ้มูลรายงานธุรกรรมต่างๆซึ งถูก Key เขา้ระบบแลว้ 

 
 
1.คน้หาตามหมายเลขเอกสาร 

1.1 ระบุหมายเลขเอกสารที ตอ้งการคน้หาโดยใหใ้ส่ตามฟอร์แมตของเอกสาร เช่น xx-
xxxxxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxx-xxxxxx เป็นตน้ ในกรณีที ตอ้งการคน้หาแบบเจาะจงหมายเลข
เอกสาร 
หมายเหตุ: ไม่ตอ้งใส่หมายเลข ในกรณีที ตอ้งการคน้หาเอกสารทั งหมดโดยไม่เจาะจงหมายเลข
เอกสาร 

 1.2 กดปุ่มคน้หา 
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2.คน้หาตามเงื อนไข 

2.1 ระบุหมายเลขเอกสารที ตอ้งการคน้หา (ถา้มี) โดยใหใ้ส่ตามฟอร์แมตของเอกสาร เช่น xx-
xxxxxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxx-xxxxxx เป็นตน้ 

 2.2 ระบุช่วงวนัที ทาํรายงานหรือช่วงวนัที ทธุรกรรม 
 2.3 ระบุประเภทรายงาน (สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 
 2.4 ระบุสถานะของรายงาน (สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 
 2.5 ระบุผ ูร่้วมทาํธุรกรรม (ถา้มี) 
 2.6 ระบุมูลค่าธุรกรรมรวม (ถา้มี) 
 2.7 ระบุรหสัสถาบนัการเงิน (ถา้มี) 
 2.8 กดปุ่มคน้หา 
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2. เมนูเพิ มใช้สําหรับเพิ มข้อมูลรายงานธุรกรรม 
2.1 เพิ มรายงานธุรกรรมแบบรายงาน 1-05-1  
อาชีพเกี ยวกบัการดาํเนินการใหค้าํแนะนาํ หรือการเป็นที ปรึกษาในการทาํธุรกรรมที เกี ยวกบัการ

ลงทุนหรือการเคลื อนยา้ยเงินทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ ไม่ใช่สถาบนั
การเงินตามมาตรา 13 
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2.2 เพิ มรายงานธุรกรรมแบบรายงาน 1-05-2  
อาชีพคา้อญัมณี เพชรพลอย ทองคาํ หรือเครื องประดบัที ประดบัดว้ยอญัมณีเพชรพลอย หรือ

ทองคาํ 
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2.3 เพิ มรายงานธุรกรรมแบบรายงาน 1-05-3   
อาชีพคา้หรือใหเ้ช่าซื อรถยนต ์
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2.4 เพิ มรายงานธุรกรรมแบบรายงาน 1-05-4   
อาชีพเกี ยวกบันายหนา้หรือตวัแทนซื อขายอสังหาริมทรัพย ์
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2.5 เพิ มรายงานธุรกรรมแบบรายงาน 1-05-5  
อาชีพคา้ของเก่าตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่า 
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2.6 เพิ มรายงานธุรกรรมแบบรายงาน 1-05-6   
อาชีพเกี ยวกบัสินเชื อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบัสาํหรับผ ูป้ระกอบธุรกิจที มิใช่สถาบนัการเงิน

ตามประกาศกระทรวงการคลงัเกี ยวกบัการประกอบธุรกิจสินเชื อส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบัหรือตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจ 
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2.7 เพิ มรายงานธุรกรรมแบบรายงาน 1-05-7  
อาชีพเกี ยวกบับตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที มิใช่สถาบนัการเงินตามประกาศกระทรวงการคลงั

เกี ยวกบัการ   ประกอบธุรกิจบตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
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2.8 เพิ มรายงานธุรกรรมแบบรายงาน 1-05-8   
อาชีพเกี ยวกบับตัรเครดิตที มิใช่สถาบนัการเงินตามประกาศกระทรวงการคลงัเกี ยวกบัการ

ประกอบธุรกิจบตัรเครดิต หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงินหนา้ 3 เล่ม 126 ตอนที  46 ก ราช
กิจจานุเบกษา 22 กรกฎาคม 2552 
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2.9 เพิ มรายงานธุรกรรมแบบรายงาน 1-05-9  
อาชีพเกี ยวกบัการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการ

การชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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2.10 เพิ มรายงานธุรกรรมแบบรายงาน 1-05-10   ธุรกรรมมีเหตุอนัควรสงสัย 
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การเพิ มข้อมูล 
ความหมายของสถานะแต่ละสถานะ 

DRAFT = ยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ 
FINAL   = เสร็จสมบูรณ์/รอการ Export 
SEND   = Export แลว้  

ส่วนที  1 ผ ูท้าํธุรกรรม และส่วนที  2 ผ ูร่้วมทาํธุรกรรม ผ ูม้อบหมาย หรือผ ูม้อบอาํนาจ 
1. ระบุขอ้มูลลงในช่องที กาํหนดไวใ้หค้รบ 
2. กรณีช่องที กาํหนดไวใ้หมี้ขอ้วาม “ถา้มี” ระบุไวแ้สดงวา่ช่องนั นจะระบุขอ้มูลหรือเวน้วา่งไวก้็ได ้
3. กรณีช่องกรอกขอ้มูลมีสัญลกัษณ์ตวัเลือก  ใหผ้ ูใ้ชง้านเลือกทาํเครื องหมายเลือกเพียงช่องใด

ช่องหนึ งเท่านั น 
4. กรณีช่องกรอกขอ้มูลมีสัญลกัษณ์ตวัเลือกที เลือกไดม้ากกวา่ 1 รายการ  ใหผ้ ูใ้ชง้านทาํ

เครื องหมายเลือกในช่องที ตอ้งการไดต้ั งแต่ 1 รายการขึ นไป 
5. กรณีที ไม่มีขอ้มูลในส่วนที บงัคบัใหใ้ส่ผ ูใ้ชส้ามารถทาํเครื องหมายเพื  อไม่ใส่ขอ้มูลในส่วนที 

กาํหนดไดต้ามตวัอยา่งในภาพ  
6. การใส่ขอ้มูลประเภทวนัที ให้เลือกที สัญลกัษณ์ เพื อเลือกวนัที ๆตอ้งการ 
7. กรณีที ตอ้งการเพิ  มขอ้มูลผ ูท้าํธุรกรรมหรือผ ูร่้วมทาํธุรกรรมมากกวา่ 1 รายการใหเ้ลือก 

หรือ  เพื อเพิ มบุคคลที ตอ้งการ
อา้งอิง 

8. กรณีตอ้งการลบขอ้มูลอา้งอิงบุคคลใหเ้ลือก  ดา้นหลงัหวัขอ้ส่วนนั นๆเพื อลบ 
ส่วนที  3 ขอ้เท็จจริงเกี ยวกบัการทาํธุรกรรม 

1. ระบุขอ้มูลลงในช่องที กาํหนดไวใ้หค้รบ 
2. การเพิ  มขอ้มูลเกี ยวกบัมูลค่าหรือจาํนวนเงินในการทาํธุรกรรม ใหเ้ลือก  กรณีที ตอ้งการ

เพิ ม หรือคลิกเลือกรายการที ตอ้งการแลว้เลือก  กรณีที ตอ้งการลบ 
3. ระบุขอ้มูลในส่วนที กาํหนดใหค้รบ และเลือก  เพื อคาํนวณยอดเงินรวมแบบเป็นตวัเลข 

จากนั นใหเ้ลือก  เพื อคาํนวณยอดเงินรวมแบบเป็นตวัอกัษร 
ส่วนที  4 

1. ระบุวนั/เดือน/ปี ที รายงาน 
เมื อระบุขอ้มูลครบแลว้ให้เลือก  เพื อบนัทึกขอ้มูล 
กรณีตอ้งการออกจากหนา้เพิ  มขอ้มูลใหเ้ลือก   เพื  อกลบัสู่หนา้หลกั 
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การแก้ไขข้อมูล 
1. คน้หารายงานที ตอ้งการจากหนา้คน้หา 
2. เลือกรายการที ตอ้งการแกไ้ขโดยดบัเบิ  ลคลิกเลือก (Double Click) หรือ เลือกรายการที ตอ้งการ

แกไ้ขแลว้เลือก  เพื อเขา้สู่หนา้แกไ้ข 
 

การสร้างเอกสารฉบับแก้ไข 
1. คน้หารายงานที ตอ้งการจากหนา้คน้หา 
2. เลือกรายการที ตอ้งการแลว้เลือก  เพื อเขา้สู่หนา้สร้างเอกสารฉบบัแกไ้ข 

โดยโปรแกรมจะสร้างเอกสารและเลขฉบบัแกไ้ขใหโ้ดยอตัโนมติั 
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3. Export XML 

 
 
1.คน้หาตามหมายเลขเอกสาร 

1.1 ระบุหมายเลขเอกสารที ตอ้งการคน้หาโดยใหใ้ส่ตามฟอร์แมตของเอกสาร เช่น xx-
xxxxxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxx-xxxxxx เป็นตน้ ในกรณีที ตอ้งการคน้หาแบบเจาะจงหมายเลข
เอกสาร 
หมายเหตุ: ไม่ตอ้งใส่หมายเลข ในกรณีที ตอ้งการคน้หาเอกสารทั งหมดโดยไม่เจาะจงหมายเลข
เอกสาร 
1.2 กดปุ่มคน้หา 

2.คน้หาตามเงื อนไข 
2.1 ระบุหมายเลขเอกสารที ตอ้งการคน้หา (ถา้มี) โดยใหใ้ส่ตามฟอร์แมตของเอกสาร เช่น xx-
xxxxxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxx-xxxxxx เป็นตน้ 

 2.2 ระบุช่วงวนัที ทาํรายงานหรือช่วงวนัที ทธุรกรรม 
 2.3 ระบุประเภทรายงาน (สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 
 2.4 ระบุสถานะของรายงาน (สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 รายการ) 
 2.5 ระบุผ ูร่้วมทาํธุรกรรม (ถา้มี) 
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 2.6 ระบุมูลค่าธุรกรรมรวม (ถา้มี) 
 2.7 ระบุรหสัสถาบนัการเงิน (ถา้มี) 

2.8 กดปุ่มคน้หา 
3. เลือกรายงานที ตอ้งการ Export โดยทาํเครื องหมาย  ในช่องดา้นหลงัรายงาน โดยรายงานที จะ
สามารถ Export ไดจ้ะตอ้งมีสถานะของรายงานเป็น SENT หรือ FINAL เท่านั น 
4. เลือก Export และระบุ Path ปลายทางที ตอ้งการนาํไฟล์ไปเก็บพร้อมตั งชื อไฟล์ 
5. ระบุรหสัของหน่วยงานและชื อของหน่วยงาน แลว้เลือก  
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4.Back Up 

 
1. การ Backup 

1.1. คลิกเลือกแทป็ “Back Up” แลว้เลือก “Back Up” เพื อทาํการ Back Up ขอ้มูล 
1.2. ระบุ Path ที ตอ้งการใชเ้ก็บไฟล ์Back Up และกาํหนดชื อไฟลส์าํหรับ Back Up จากนั นกดปุ่ม 

“Back Up” ไฟลจ์ะถูกบนัทึกลงใน Path ที ระบุ 
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1.3. เมื อบนัทึกเสร็จสมบูรณ์จะขึ น popup ดงัภาพ 

 
2. การ Restore 

2.1. นาํไฟล ์Back Up ที ไดส้ร้างไวไ้ปทาํการ Restore ยงัที เครื องที ตอ้งการ โดยให้เลือก Restore 
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2.2. เลือก “ใช่ ตอ้งการ Restore ขอ้มูลทบัขอ้มูลปัจจุบนั” 

 
2.3. เลือก Path ที ไดบ้นัทึกไฟล ์Back Up ไวแ้ลว้คลิกเลือกไฟล ์Back Up ตามภาพ จากนั นกดปุ่ม 

“Restore” 
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2.4. เมื อ Restore เสร็จเรียบร้อยจะขึ น popup ดงัภาพ 

 

เมื อกดปุ่ ม OK โปรแกรมจะถูกปิด หากต้องการใช้งานให้เปิดโปรแกรมเพื อเริ มใช้งานใหม่
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5. อัพโหลด ระบบรับการรายงานธุรกรรมตามมาตรา 16 ( ERS )  

  
 
1. เขา้ URL   http://ers.amlo.go.th  
2. ทาํการ login เขา้ใชง้านดว้ย user ของตนเอง 
3. เขา้เมนู Reporting > Upload Report  
4. เลือกอพัโหลดไฟล ์XML ที ยงัไม่ไดท้าํ Encryption Digital Signature 
5. ระบุขอ้มูลที จาํเป็นตอ้งกรอก 

4.1 Organization = เลือก หน่วยงาน/ผ ูมี้หนา้ที รายงานที จะ upload แทน 
4.2 Input file = ไฟล ์XML ที ตอ้งการ upload ที ยงัไม่ไดท้าํ Encryption Digital Signature 
4.3 ตวัเลือก Input file is encrypted = กรณีนี  ไม่ตอ้งเลือก 
4.4 Private Key File (p.12) = ไฟล ์Private Key ที ไดจ้าก ผ ูใ้หบ้ริการ CA เป็น optional 
ปกติไม่จาํเป็นตอ้งเปลี ยน p.12 (ใช ้p.12 ตามที  default) และไม่ตอ้งระบุ Key Password 
หากตอ้งการเปลี ยน p.12 ที  default ให ้browser p.12 ใหม่ และระบุ Key Password (รหสัผา่นที ใช้
คู่กบั Private Key) 

4.5 ไม่ตอ้งเลือก ตวัเลือก Input file is encrypted  
4.6 RefNo = ระบุเลขอา้งอิงของการส่งครั งนี  
4.7 Report time = ระบุเวลาที เป็นเวลาที ผ ูร้ายงานส่งรายงานเขา้มา (ไม่ใช่เวลาที เป็นเวลาอพัโหลด

ไฟล)์ 
6. กดปุ่ม  เพื  อส่งไฟล ์XML ไปยงัระบบ ERS โดยระบบจะทาํการ Encrypt Digital 

Signature ใหก่้อนส่งจริง  

http://ers.amlo.go.th
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6.1 กรณีที ผลการส่งสาํเร็จเรียบร้อย  
ระบบจะแสดงขอ้ความ “Upload success : xxxxx”   
xxxx คือ เลข upload id 

6.2 กรณีที ผลการส่งไม่สาํเร็จ  
ระบบจะแสดงขอ้ความ “Upload failed: yyyyy”    
yyyy คือ error ที เกิดขึ น 

 
 

 


