ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
วาดวยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสหกรณเอทีเอ็ม พ.ศ. 2556
---------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด ขอ 69
(12) และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ไดกําหนดระเบียบ
วาดวยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสหกรณเอทีเอ็ม พ.ศ. 2556 ดังตอไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด วาดวยการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสหกรณเอทีเอ็ม พ.ศ. 2556 ”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“ชุมนุมสหกรณ”
หมายถึง ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณสมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งใชระบบ
สหกรณเอทีเอ็มของชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยไทยไอซีที จํากัด
“เจาหนาที่”
หมายถึง เจาหนาทีผ่ ูไดรับมอบหมายจากชุมนุม
สหกรณใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบ
สหกรณเอทีเอ็ม
หมายถึง กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ ที่ไดรบั
“กรรมการ”
มอบหมาย ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับระบบ
สหกรณเอทีเอ็ม
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ
“คณะกรรมการ”
ออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
หมายถึง ระบบเครือขายสหกรณเอทีเอ็มของชุมนุม
“ระบบสหกรณเอทีเอ็ม”
สหกรณออมทรัพยไทยไอซีท(ี CO-OP
ATM POOL)
“ตูเอทีเอ็ม”
หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการถอนเงินสด
อัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือ
ใชชื่อยอวาตู ATM

“ตูฝากเงินอัตโนมัติ”

“ตูปรับสมุดบัญชีอัตโนมัติ”

“บัตรเอทีเอ็ม”

“ระบบเงินฝาก”

“ระบบปฏิบตั กิ ารเอทีเอ็ม”

“กลองควบคุมความ
ปลอดภัย”

หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการฝากเงินสด
อัตโนมัติ (Cash Deposit Machine) หรือใช
ชื่อยอวาตู CDM
หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการปรับยอด
สมุดเงินฝากอัตโนมัติ(Passbook Update
Machine) หรือใชชื่อยอวา ตู PUM
หมายถึง บัตรอิเล็กทรอนิกส ที่ใชสําหรับทํารายการ
ทางการเงิน ไดแก รายการ ฝาก-ถอนเงินสด
โอนเงิน ชําระสินคา/บริการ สอบถาม
ยอดเงิน ซึ่งใชรวมกับตูเอทีเอ็ม ตูฝากเงิน
อัตโนมัติหรืออุปกรณอื่นตามขอ กําหนด
ของสหกรณ
หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับ
การใหบริการทางการเงิน ไดแก ระบบเงิน
ฝากออมทรัพย ระบบเงินฝากออมทรัพย
พิเศษและระบบเงินฝากประจํา เปนตน
หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับ
การใหบริการการเงินทาง อิเล็กทรอนิกส
ตลอด 24 ชั่วโมง ไดแกการถอนเงินผานตู
เอทีเอ็ม แ ละการฝากเงินผานตูฝากเงิน
อัตโนมัติ รวมถึงการผลิตบัตร การ
ตรวจสอบรหัส การรับสง ขอมูลรายการ
อิเล็กทรอนิกส การออกรายงาน และการ
กระทบยอด เปนตน
หมายถึง Security Box หรือเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช
สําหรับควบคุมความปลอดภัยในการผลิต
บัตรเอทีเอ็ม ผลิตรหัสเอทีเอ็ม และ
ตรวจสอบรหัสเอทีเอ็มเมื่อนําบัตรมาใชกับ
ตูเอทีเอ็ม

หมวด 2
ระบบสหกรณเอทีเอ็ม
ขอ 4 ระบบสหกรณเอทีเอ็มเปนระบบเครือขายเอทีเอ็มของสหกรณ โดยใชระบบปฏิบตั ิการเอทีเอ็ม
ที่ควบคุมการทํางานของระบบเอทีเอ็ม และเชื่อมโยงกับระบบเงินฝากหรือระบบอืน่ ๆ ระหวางชุมนุม
สหกรณกับสหกรณ หรือสถาบันการเงินอืน่

ขอ 5 สหกรณจะสามารถใชบริการระบบเอทีเอ็มของชุมนุมสหกรณไดนั้น จะตองแจงความประสงค
การขอใชบริการระบบเอทีเอ็มและยินยอมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดไว
ขอ 6 สหกรณสามารถใหสมาชิกทํารายการ ถอนเงินสด ฝากเงินสดโอนเงิน สอบถามยอด และ
ปรับยอดสมุดบัญชี ผานตูเอทีเอ็มหรือตูฝากเงินอัตโนมัติหรือตูปรับสมุดบัญชีอัตโนมัติของสหกรณหรือ
สถาบันการเงินอื่นที่มีระบบเอทีเอ็มเชื่อมโยงกับระบบเอทีเอ็มของชุมนุมสหกรณ
หมวด 3
การรักษาความปลอดภัยของระบบเอทีเอ็ม
ขอ 7 ใหคณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการ ทําหนาที่รับผิดชอบการบันทึกรหัสตาง ๆ
ระบบงานหลักของระบบเอทีเอ็ม เพื่อรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานของระบบงานเอทีเอ็ม พรอมเก็บ
รักษาซองรหัสใหมีความปลอดภัย
ขอ 8 ใหคณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการทําหนาที่รับผิดชอบการเปดปดกลองควบคุม
ความปลอดภัยและการดูแลกุญแจเปดปดกลองควบคุมความปลอดภัย ทั้งกลองหลักและกลองสํารอง
ขอ 9 ใหคณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการทําหนาที่รับผิดชอบดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส
(Smart Card ) สําหรับสํารองการโอนถายขอมูลระหวางกลองควบคุมความปลอดภัยหลัก กับ กลอง
ควบคุมความปลอดภัยสํารอง
ขอ 10 ใหชุมนุมสหกรณมอบหมายใหเจาหนาที่ทาํ หนาที่รับผิดชอบเก็บรักษารหัสสําหรับตู
เอทีเอ็ม (Terminal Master Key) ที่ตดิ ตั้งใหมของสหกรณและจายซองรหัสดังกลาวใหกับกรรมการสหกรณที่เปน
เจาของตูเอทีเอ็มดังกลาวเพือ่ ดําเนินการใสรหัสที่ตูเอทีเอ็มตอไป
ขอ 11 หลังจากที่ดําเนินการตามขอ 10 แลวใหชุมนุมสหกรณ เปดระบบเพื่อเชื่อมโยงตูเอทีเอ็ม
ดังกลาวกับระบบเครือขายเอทีเอ็มของชุมนุมสหกรณ
หมวด 4
เกี่ยวกับซองรหัสเอทีเอ็มและบัตรเอทีเอ็ม
ขอ 12 ใหคณะกรรมการมอบหมายใหเจาหนาที่จัดเก็บซองรหัสเอทีเอ็มซึ่งยังมิไดพิมพรหัสหรือ
ซองรหัสเอทีเอ็มซึ่งพิมพรหัสแลวไวในหองมั่นคงพรอมจัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจายในแตละครั้ง
ขอ 13 ในการจัดพิมพซองรหัสเอทีเอ็มจะตองพิมพตอหนาพยานซึ่งเปนผูแทนของสหกรณที่
เปนผูขอใชระบบเอทีเอ็ม หรือในกรณีสหกรณผูขอใชระบบเอทีเอ็มไมสามารถรวมเปนพยานในการพิมพ
ซองรหัสเอทีเอ็มได ใหคณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการเปนพยานในการจัดพิมพทุกครั้ง
การสงมอบซองรหัสที่ไดจัดพิมพรหัสแลว กรณีมีพยานเปนผูแทนของสหกรณใหสงมอบซองรหัส
ทั้งหมดใหกับพยานและบันทึกการสงมอบไวเปนหลักฐาน กรณีมีพยานเปนกรรมการใหจัดทําบันทึกการสง
มอบซองรหัสใหกับเจาหนาที่ไดรับมอบหมายตามขอ 12 เพื่อรอสงมอบใหกับสหกรณตอไป
ขอ 14 ในการจัดทําบัตรเอทีเอ็มใหชุมนุมสหกรณสงขอมูลที่จําเปนสําหรับการผลิตบัตรของ
สหกรณผูขอใชระบบเอทีเอ็มแกผูผลิตบัตรและสั่งใหดําเนินการผลิตบัตร เมื่อผูผ ลิตบัตรไดผลิตบัตรและ
บันทึกขอมูลลงบัตรเอทีเอ็มเรียบรอยแลว ใหผูผลิตบัตรดําเนินการจัดสงบัตรเอทีเอ็มใหแกสหกรณผูขอใช
ระบบเอทีเอ็มโดยตรง มิใหนําบัตรเอทีเอ็มที่ไดมีการบันทึกขอมูลแลวมาเก็บรักษาไวที่ชุมนุมสหกรณโดย
เด็ดขาด

หมวด 5
การชําระดุล
ขอ 15 ใหชุมนุมสหกรณจัดทํารายงานประจําวัน จากระบบเอทีเอ็ม เกี่ยวกับการถอนเงิน การ
โอนเงิน ผานตูเอทีเอ็ม และสงขอมูลดังกลาวใหสหกรณผูขอใชระบบเอทีเอ็ม
ขอ 16 ใหคณะกรรมการกําหนดประเภทบัญชีเงินฝากสําหรับสหกรณที่ใชบริการระบบสหกรณ
เอทีเอ็มเพื่อชําระดุลระหวางชุมนุมและสหกรณ
ขอ 17 ใหชุมนุมสหกรณดําเนินการในการชําระดุลระหวางสหกรณกับสหกรณ และระหวาง
สหกรณกับสถาบันการเงินอืน่
ขอ 18 ใหชุมนุมสหกรณดําเนินการหักคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด โดย
ทําการหักจากบัญชีเพื่อการชําระดุลของสหกรณผูขอใชระบบเอทีเอ็ม
หมวด 6
รายงาน
ขอ 19 ใหชุมนุมสหกรณจัดสงรายงานการทํารายการผานระบบเอทีเอ็ม ประจําวัน ใหกับ
สหกรณผูขอใชระบบเอทีเอ็ม
ขอ 20 ใหชุมนุมสหกรณจัดสงรายงานเกี่ยวกับคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหกับสหกรณผูขอใชระบบ
เอทีเอ็ม
หมวด 7
การแตงตั้งกรรมการและเจาหนาที่
ขอ 21 ใหชุมนุมสหกรณออมทรัพย แตงตั้งกรรมการและเจาหนาที่ดาํ เนินการเกี่ยวกับระบบ
เอทีเอ็มชุมนุมสหกรณ ดังนี้
21.1 กรรมการบันทึกและเก็บรักษาซองรหัสระบบงานหลักเอทีเอ็ม (ขอ 7)
21.2 กรรมการเก็บรักษากุญแจเพื่อเปดปดกลองควบคุมความปลอดภัย (ขอ 8)
21.3 กรรมการดูแลรักษาสือ่ อิเล็กทรอนิกสสําหรับการโอนถายขอมูล (Smart Card) (ขอ 9)
21.4 เจาหนาที่เก็บรักษาซองรหัสสําหรับตูเอทีเอ็ม (ขอ 10)
21.5 เจาหนาที่เก็บรักษาซองรหัสเอทีเอ็ม (ขอ 12)
21.6 กรรมการเพื่อทําหนาที่เปนพยานสําหรับการพิมพซองรหัสเอทีเอ็ม (ขอ 12)
ขอ 22 การกําหนดหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและเจาหนาทีต่ ามขอ 21 ใหเปนไปตาม
คําสั่งของสหกรณ
หมวด 8
บทเบ็ดเสร็จ
ขอ 23 กรณีพบวามีขอบกพรองเกิดขึ้น หรือเกิดความเสียหายตอระบบเอทีเอ็มชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพย ใหผูจัดการรายงานประธานกรรมการทราบโดยทันที
ขอ 24 การกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือนอกเหนือทีก่ ําหนดไวในระเบียบนี้ ให
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดเปนประกาศหรือคําสั่งสหกรณ

ขอ 25 กรณีที่มีปญหาการปฏิบตั ิเกี่ยวกับระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจวินจิ ฉัยชี้
ขาด และใหถอื เปนที่สุด
ขอ 26 ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
สิทธิชัย อึ๊งภากรณ
(นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด

