ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
วาดวยการใหบริการระบบสหกรณเอทีเอ็มแกสหกรณสมาชิกและสหกรณอื่น พ.ศ. 2556
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด ขอ 69 (12)
และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ไดกําหนดระเบียบวาดวย
การใหบริการระบบสหกรณเอทีเอ็มแกสหกรณสมาชิกและสหกรณอื่น พ.ศ. 2556 ดังตอไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด วาดวยการ
ใหบริการระบบสหกรณเอทีเอ็มแกสหกรณสมาชิกและสหกรณอื่น พ.ศ. 2556 ”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“ชุมนุมสหกรณ”
หมายถึง ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณสมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งใชระบบ
สหกรณเอทีเอ็ม ของชุมนุมสหกรณออมทรัพย
ไทยไอซีที จํากัด
“เจาหนาที่”
หมายถึง เจาหนาทีผ่ ูไดรับมอบหมายจากชุมนุมสหกรณ
ใหปฏิบตั ิหนาที่เกี่ยวกับระบบสหกรณเอทีเอ็ม
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ ที่ไดรบั
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบสหกรณ
เอทีเอ็ม
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยไทยไอซีที จํากัด
“ระบบสหกรณเอทีเอ็ม” หมายถึง ระบบเครือขายสหกรณเอทีเอ็มของชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยไทยไอซีที(CO-OP ATM POOL)
“ตูเอทีเอ็ม”
หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการถอนเงินสด
อัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือใชชื่อ
ยอวาตู ATM
“ตูฝากเงินอัตโนมัติ”
หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการฝากเงินสด
อัตโนมัติ (Cash Deposit Machine) หรือใชชื่อ
ยอวาตู CDM

“ตูปรับสมุดบัญชีอัตโนมัติ” หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการปรับยอดสมุด
เงินฝากอัตโนมัติ(Passbook Update Machine)
หรือใชชื่อยอวาตู PUM
“บัตรเอทีเอ็ม”
หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส ที่ใชสําหรับทํารายการทาง
การเงิน ไดแก รายการ ฝาก-ถอนเงินสด โอนเงิน
ชําระสินคา/บริการ สอบถาม ยอดเงิน ซึ่งใชรวม
กับตูเอทีเอ็ม ตูฝากเงินอัตโนมัติหรืออุปกรณอื่น
ตามขอ กําหนดของสหกรณ
“ระบบเงินฝาก”
หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการทางการเงิน ไดแก ระบบเงินฝากออม
ทรัพย ระบบเงินฝากออมทรัพยพิเศษและระบบ
เงินฝากประจํา เปนตน
“ระบบปฏิบตั กิ ารเอทีเอ็ม” หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการการเงินทาง อิเล็กทรอนิกสตลอด 24
ชั่วโมง ไดแกการถอนเงินผานตูเอทีเอ็ม และการ
ฝากเงินผานตูฝ ากเงินอัตโนมัติ รวมถึงการผลิต
บัตร การตรวจสอบรหัส การรับสง ขอมูลรายการ
อิเล็กทรอนิกส การออกรายงาน และการกระทบยอด
เปนตน
“ระบบบริหารจัดการบัตรเอทีเอ็ม” หมายถึง ระบบงานคอมพิวเตอรใชในการสั่งบัตร
เอทีเอ็ม ลงทะเบียนบัตรเอทีเอ็มผูก
เชื่อมโยงบัตรเอทีเอ็มกับบัญชีเงินฝากของ
สมาชิก ระงับการใชบตั รเอทีเอ็ม และ
ยกเลิกการใชบัตรเอทีเอ็ม หรือระบบ
Centralized Card Management System
(CCMS)
หมวด 2
ระบบสหกรณเอทีเอ็ม
ขอ 4 ระบบสหกรณเอทีเอ็มเปนระบบเครือขายเอทีเอ็มของสหกรณ โดยใชระบบปฏิบตั กิ าร
เอทีเอ็มที่ควบคุมการทํางานของระบบเอทีเอ็ม และเชื่อมโยงกับระบบเงินฝากหรือระบบอืน่ ๆ ระหวาง
ชุมนุมสหกรณกับสหกรณ หรือสถาบันการเงินอื่น
ขอ 5 สหกรณจะสามารถใชบริการระบบเอทีเอ็มของชุมนุมสหกรณไดนั้น จะตองแจงความ
ประสงคการขอใชบริการระบบเอทีเอ็มและยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดไว

ขอ 6 สหกรณที่ใชระบบเอทีเอ็มชุมนุมสหกรณนั้น สมาชิกสามารถใชบัตรเอทีเอ็ม ทํารายการ
ผานตูเอทีเอ็มหรือตูฝากเงินอัตโนมัติหรือตูปรับสมุดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของสหกรณ สหกรณอื่น และ
สถาบันการเงินอื่นที่มีระบบเอทีเอ็มเชื่อมโยงกับระบบ เอทีเอ็มของชุมนุมสหกรณได
หมวด 3
เกี่ยวกับซองรหัสเอทีเอ็มและ บัตรเอทีเอ็มของสหกรณที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ
ขอ 7 การสั่งผลิตบัตรเอทีเอ็ม ใหสหกรณแจงจํานวนความตองการใชบัตรเอทีเอ็ม ผานระบบ
บริหารจัดการบัตรเอทีเอ็ม โดยตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และหลังจากไดรับคําสั่งใหผลิตบัตร
เอทีเอ็มจากสหกรณแลว ใหชุมนุมสหกรณนัดหมายวันเพื่อพิมพซองรหัสเอทีเอ็ม และสงขอมูลใหผูผลิต
บัตรดําเนินการผลิตบัตรตอไป
ขอ 8 ใหสหกรณสงผูแทนของสหกรณเพื่อเปนพยานในการพิมพซองรหัสบัตรเอทีเอ็ม และรับ
ซองรหัสบัตรเอทีเอ็มหลังจากพิมพซองรหัสแลวเสร็จ ใหรวมกันตรวจสอบจํานวนใหถูกตองครบถวน
พรอมทั้งบันทึกรับมอบซองรหัสเอทีเอ็มเพื่อนํามาเก็บไวที่สหกรณตอไป
กรณีสหกรณผูขอใชระบบเอทีเอ็ม ไมสามารถรวมเปนพยานในการพิมพซองรหัสเอทีเอ็มได ให
คณะกรรมการมอบหมายกรรมการเพื่อเปนพยานในการพิมพซองรหัสเอทีเอ็ม แทนสหกรณผูขอใชระบบ
เอทีเอ็ม หลังจากพิมพซองรหัสแลวเสร็จใหรวมกันตรวจสอบจํานวนใหถูกตองครบถวน แลวสงมอบให
เจาหนาที่จดั เก็บซองรหัสเอทีเอ็มทําการจัดเก็บเพื่อรอสงมอบใหสหกรณตอไป ภายในไมเกิน 3 วันทําการ
ถัดไปใหเจาหนาที่จดั สงซองรหัสเอทีเอ็ม พรอมเอกสารยืนยันการไดรบั ซองรหัสเอทีเอ็มใหกับสหกรณ
เมื่อสหกรณไดรับซองรหัสแลวใหตรวจนับจํานวนใหถกู ตองครบถวน และใหบนั ทึกตอบรับในเอกสาร
ยืนยันการไดรบั ซองรหัสเอทีเอ็มแลวสงเอกสารตอบรับคืนใหชุมนุมสหกรณ
ขอ 9 เมื่อผูผลิตบัตรเอทีเอ็มไดจัดสงบัตรเอทีเอ็มใหแกสหกรณแลว ใหสหกรณทําการตรวจนับ
บัตรเอทีเอ็มที่ไดรับใหถูกตองครบถวนและ จัดสงสําเนาบันทึกการรับบัตรเอทีเอ็มใหชุมนุมสหกรณ เพื่อ
ยืนยันจํานวนบัตรเอทีเอ็มที่ไดรับจากผูผ ลิตบัตร ทั้งนี้ จํานวนบัตรเอทีเอ็มตองเทากับจํานวนซองรหัส
เอทีเอ็มตามขอ 9 และเทากับจํานวนที่สั่งผลิตตามขอ 7
ขอ 10 หลังตรวจนับบัตรเอทีเอ็มตามขอ 9 แลว ใหสหกรณ ดําเนินการลงทะเบียนบัตรผาน
ระบบบริหารจัดการบัตรเอทีเอ็ม ตามจํานวนที่สั่งผลิตตามขอ 7 เพื่อใหบัตรมีสถานะเปนบัตรรอการใชงาน
กรณีที่จํานวนบัตรเอทีเอ็มหรือจํานวนซองรหัสเอทีเอ็มที่สหกรณไดรับไมครบถวนตามจํานวนที่
สั่งผลิตตามขอ 7 ใหสหกรณตรวจสอบเลขที่บัตรเอทีเอ็มหรือเลขที่ซองรหัสเอทีเอ็มที่ขาดหายไป และให
ดําเนินการยกเลิกบัตรดังกลาวผานระบบบริหารจัดการบัตรเอทีเอ็ม เพื่อมิใหสามารถนําบัตรเอทีเอ็ม
ดังกลาวมาใชในระบบเอทีเอ็มไดอีก พรอมทั้งใหทําลายบัตรเอทีเอ็มหรือซองรหัสเอทีเอ็มที่ขาดหายไปดวย
ขอ 11 ใหสหกรณมอบหมายใหเจาหนาที่สหกรณเปนผูร ับผิดชอบเก็บรักษาซองรหัสเอทีเอ็ม
และเปนผูรบั ผิดชอบเก็บรักษาบัตรเอทีเอ็มใหแยกการเก็บรักษาโดยคนละบุคคลกัน โดยหามมิใหการเก็บ
รักษาซองรหัสเอทีเอ็มและการเก็บรักษาบัตรเอทีเอ็มเปนบุคคลเดียวกันโดยเด็ดขาด

ขอ 12 เมื่อสหกรณมีสมาชิกแจงความประสงคขอใชบัตรเอทีเอ็ม ใหสหกรณดําเนินการผูกเชื่อม
บัตรเอทีเอ็มกับบัญชีเงินฝากของสมาชิกผูขอใชบริการบัตรเอทีเอ็ม โดยใหดําเนินการผานระบบบริหาร
จัดการบัตรเอทีเอ็ม บัตรเอทีเอ็ม ที่สหกรณไดดําเนินการผูกเชื่อมกับบัญชีเงินฝากแลวจะมีสถานะเปน
บัตรที่พรอมใชงาน หากดําเนินการผูกเชือ่ มบัตรเอทีเอ็มกับบัญชีเงินฝากไมถูกตองตามความประสงคของ
สมาชิกเจาของบัญชีเงินฝากใหถือเปนความรับผิดชอบของสหกรณผูดําเนินการผูกเชื่อมบัตร
หมวด 4
การชําระดุล
ขอ 13 สหกรณผูขอใชระบบเอทีเอ็มจะตองเปดบัญชีเงินฝากเพื่อการชําระดุลไวกบั ชุมนุม
สหกรณ
ขอ 14 การชําระดุลการใชงานระบบเอทีเอ็มระหวางสหกรณกับสหกรณหรือสหกรณกับสถาบัน
การเงินอื่นใหดําเนินการดังนี้
14.1 กรณีที่บัตรเอทีเอ็มของสหกรณทํารายการถอนเงินที่ตูเอทีเอ็มของสหกรณอื่น
หรือสถาบันการเงินอื่น หรือทํารายการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสมาชิกสหกรณอื่น ชุมนุมสหกรณจะ
ทําการตัดบัญชีเงินฝากเพื่อการชําระดุล ตามขอ 13 ใหกับสหกรณหรือสถาบันการเงินอื่นซึ่งเปนเจาของตู
เอทีเอ็ม โดยจะดําเนินการทุกวันทําการ
14.2 กรณีตูเอทีเอ็มของสหกรณ ถูกทํารายการถอนเงินโดยบัตรเอทีเอ็มของสหกรณอื่น
หรือสถาบันการเงินอื่น หรือทํารายการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของสมาชิกสหกรณ ชุมนุมสหกรณจะทํา
การนําฝากเขาบัญชีเงินฝากเพื่อการชําระดุล ใหกับสหกรณเจาของตูเอทีเอ็ม โดยจะดําเนินการทุกวันทําการ
14.3 กรณีจํานวนเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อการชําระดุลของสหกรณมีเงินในบัญชีไม
เพียงพอกับยอดถอนเงินของสมาชิก สมาชิกจะไมสามารถทํารายการถอนเงินหรือโอนเงินระหวางสหกรณหรือ
สถาบันการเงินอื่นได ใหสหกรณดําเนินการฝากเงินเขาบัญชีตามขอ 13 เพื่อใหสมาชิกทํารายการถอนเงิน
หรือโอนเงินระหวางสหกรณหรือสถาบันการเงินอื่นตอไปได
ขอ 15 ใหสหกรณตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากเพื่อการชําระดุลและดําเนินการฝาก-ถอนเพื่อให
มียอดคงเหลือในบัญชีเหมาะสมกับปริมาณการใชเอทีเอ็มของสมาชิกสหกรณ
ขอ 16 การชําระคาธรรมเนียมการใชบริการตาง ๆ ชุมนุมสหกรณจะดําเนินการหักบัญชีหรือนํา
ฝากเขาบัญชีเงินฝากเพื่อการชําระดุล ตามขอ 14 ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมเปนไปตามประกาศของชุมนุม
สหกรณ
หมวด 5
รายงาน
ขอ 17 สหกรณจะไดรับรายงานการทํารายการผานระบบเอทีเอ็ม จากชุมนุมสหกรณเปน
ประจําวัน
ขอ 18 สหกรณจะไดรับรายงานเกี่ยวกับคาธรรมเนียมการใชบริการ เอทีเอ็มชุมนุมสหกรณและ
คาธรรมเนียมอื่น ๆ จากชุมนุมสหกรณ

หมวด 6
เกี่ยวกับตูเอทีเอ็ม
ขอ 19 กรณีที่สหกรณติดตั้งตูเอทีเอ็มเปนของตนเอง ใหสหกรณแตงตั้งกรรมการจํานวน 2 คน
เพื่อใหดําเนินการใสรหัสประจําตูเอทีเอ็ม (Terminal Master Key : TMK) หลังจากสหกรณใสรหัสที่ตูเอทีเอ็ม
แลวเสร็จ ใหแจงชุมนุมสหกรณ เพื่อเปดการเชื่อมตอระหวางตูเอทีเอ็มกับ ระบบระบบปฏิบตั ิการเอทีเอ็ม
และใหทําลายซองรหัสประจําตูเอทีเอ็มดังกลาวทันที
หมวด 7
การแตงตั้งกรรมการและเจาหนาที่
ขอ 20 ใหสหกรณสมาชิก แตงตั้งกรรมการและเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับระบบเอทีเอ็ม ดังนี้
20.1 เจาหนาที่เก็บรักษาซองรหัสเอทีเอ็ม (ตามขอ 11)
20.2 เจาหนาที่เก็บรักษาบัตรเอทีเอ็ม (ตามขอ 11)
20.3 เจาหนาที่บริหารจัดการบัญชีเงินฝากเพื่อการชําระดุล (ตามขอ 13)
20.4 กรรมการบันทึกรหัสประจําตูเอทีเอ็ม (ตามขอ 19)
ขอ 21 การกําหนดหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของเจาหนาที่ตามขอ 20 ใหเปนไปตามคําสั่งของ
สหกรณ
หมวด 8
ขอตกลงการใชบริการและคาธรรมเนียม
ขอ 22 เมื่อสหกรณไดลงนามบันทึกขอตกลงการใชบริการเอทีเอ็มหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
แลว จึงจะสามารถใชบริการระบบเอทีเอ็มของชุมนุมสหกรณได
ขอ 23 คาธรรมเนียมการใชบริการระบบเอทีเอ็มชุมนุมสหกรณและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของใหเปนไปตามประกาศของชุมนุมสหกรณ
หมวด 9
บทเบ็ดเสร็จ
ขอ 24 การกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือนอกเหนือทีก่ ําหนดไวในระเบียบนี้ ให
คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดเปนประกาศหรือคําสั่งชุมนุมสหกรณ
ขอ 25 กรณีที่มีปญหาการปฏิบตั ิเกี่ยวกับระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการมีอาํ นาจวินจิ ฉัยชี้ขาด และ
ใหถือเปนที่สดุ
ขอ 26 ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
สิทธิชัย อึ๊งภากรณ
(นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด

