- ร่ าง -

ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด
ว่ าด้ วยการให้ บริการระบบสหกรณ์ เอทีเอ็ม พ.ศ. 2557
อาศัยอานาจตามความในข้อ 73(8) และข้อ 98(11) แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์กรมวิชาการเกษตร
จากัด พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557 และมติที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ ครั้งที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการให้บริ การระบบสหกรณ์เอทีเอ็ม พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด ว่าด้วยการให้บริ การระบบ
สหกรณ์เอทีเอ็ม พ.ศ.2557 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2557 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผไู ้ ด้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับระบบสหกรณ์เอทีเอ็ม
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
หมวด 2
ระบบสหกรณ์ เอทีเอ็ม
ข้อ 4 ระบบสหกรณ์เอทีเอ็มเป็ นระบบเครื อข่ายเอทีเอ็มของสหกรณ์ โดยใช้ระบบปฏิบตั ิการเอทีเอ็มที่ควบคุมการ
ทางานของระบบเอทีเอ็ม และเชื่อมโยงกับระบบเงินฝากหรื อระบบอื่น ๆ ระบบสหกรณ์เอทีเอ็ม เป็ นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การด้านการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอด 24 ชัว่ โมง ได้แก่ การถอนเงินผ่านตู ้
เอทีเอ็ม และการฝากเงินผ่านตูฝ้ ากเงินอัตโนมัติ ระหว่ างสหกรณ์ หรื อสถาบันการเงินอื่น
ข้ อ 5 สหกรณ์ จะให้ บริการบัตรเอทีเอ็ม แก่ สมาชิกและสมาชิกสมทบในการถอนเงินสด การสอบถามยอดเงิน
การโอนเงิน และการกู้เงิน ผ่ านตู้เอทีเอ็มของสหกรณ์ หรื อตู้เอทีเอ็มของสหกรณ์ สมาชิกชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ไทย
ไอซีที จากัด และตู้เอทีเอ็มของธนาคารพาณิชย์ ที่เข้ าร่ วมโครงการกับชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ไทยไอซีที จากัด
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หมวด 3
เอกสารเกีย่ วกับระบบสหกรณ์ เอทีเอ็ม
ข้อ 6 สหกรณ์จะต้องมีคาขอใช้บริ การบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์ และใบร้องเรี ยนขอคืนเงินสาหรับสมาชิกโดยในคา
ขอดังกล่าวให้ระบุขอ้ กาหนดและเงื่อนไขการใช้บริ การบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์ไว้ดว้ ย
ข้อ 7 สมาชิกสหกรณ์ประสงค์ที่จะมีบตั รเอทีเอ็มสหกรณ์จะต้องยืน่ คาขอใช้บริ การบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์ และ
เมื่อได้รับการอนุมตั ิจากสหกรณ์แล้วจึงจะได้รับบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์และสามารถนาไปใช้กบั ตูเ้ อทีเอ็มได้
ข้อ 8 ให้สหกรณ์จัดทาเอกสารรายงานการฝาก ถอน และโอนเงิ นในระบบสหกรณ์เอที เอ็ม เพื่ อตรวจสอบ
กระทบยอดทางการบัญชี แล้วจัดทารายงานประจาวัน
ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมการใช้บริ การระบบสหกรณ์เอทีเอ็มให้เป็ นไปตามประกาศสหกรณ์
หมวด 4
การแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าที่
ข้อ 10 ให้ผจู ้ ดั การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับระบบสหกรณ์เอทีเอ็ม ดังนี้
10.1 เจ้าหน้าที่รับสมัครการขอใช้บริ การบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์ มีหน้าที่รับสมัครและ แนะนาการกรอก
เอกสารใบคาขอใช้บริ การบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบการขอใช้บริ การ
10.2 เจ้าหน้าที่เก็บรักษาบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์ มีหน้าที่เก็บรักษาบัตรเอทีเอ็มของสหกรณ์ ควบคุมการ
เบิกใช้บตั รเอทีเอ็มสหกรณ์ และจัดทาทะเบียนการเบิกใช้บตั รเอทีเอ็มสหกรณ์
10.3 เจ้าหน้าที่ เก็บรั กษาซองรหัสบัตรเอที เอ็ม สหกรณ์ มี หน้าที่ ควบคุมทะเบี ยนเลขที่ บตั รเอทีเอ็ม
สหกรณ์ที่คู่กบั ซองรหัสเอทีเอ็มสหกรณ์ และจัดทาทะเบียนการเบิกซองรหัสบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์
10.4 เจ้าหน้าที่ผูกเชื่อมบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์กบั บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ มีหน้าที่ดาเนิ นการผูกเชื่อม
บัตรเอทีเอ็มสหกรณ์กบั บัญชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก ที่ขอใช้บริ การบัตรเอทีเอ็ม สหกรณ์โดยทารายการผ่านระบบ
บริ หารจัดการบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์ (Centralized Card Management System :CCMS)
10.5 เจ้าหน้าที่อายัดบัตรเอทีเ อ็มสหกรณ์ มีหน้าที่อายัดบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์ พร้อมทาการอายัดผ่าน
ระบบบริ หารจัดการบัตรเอทีเอ็มสหกรณ์ (Centralized Card Management System :CCMS)
ทั้งนี้ การแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าที่ในข้ อ 10.1 ข้ อ 10.2 ข้ อ 10.3 ข้ อ 10.4 ห้ ามมิให้ สหกรณ์ แต่ งตั้งเจ้ าหน้ าที่
รับผิดชอบให้ เป็ นบุคคลคนเดียวกันโดยเด็ดขาด
ข้อ 11 การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตามข้อ 10 ให้เป็ นไปตามคาสั่งของสหกรณ์
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หมวด 5
การควบคุมและตรวจสอบ
ข้อ 12 สหกรณ์จะได้รับรายงานประจาวัน จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซี ที จากัด เป็ นรายงานเกี่ยวกับ
การเบิกถอน การโอนเงินจากระบบสหกรณ์เอทีเอ็มเพื่อทาการบันทึกบัญชีประจาวัน
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งหรื อมอบหมายให้คณะกรรมการ อนุ กรรมการ หรื อคณะทางาน
ชุดใดชุดหนึ่ งมี หน้าที่ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ระบบสหกรณ์เอทีเอ็ม และรายงานให้
คณะกรรมการดาเนินการทราบอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง
ข้อ 14 กรณี ที่มีเหตุขดั ข้องในระบบสหกรณ์เอทีเอ็มหรื อมีขอ้ ผิดพลาดใดๆ ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบ รายงาน และขออนุ มตั ิผจู ้ ดั การเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องและรายงานประธานกรรมการดาเนินการเพื่อทราบ
หมวด 6
บทเบ็ดเสร็จ
ข้อ 15 กรณี พบว่ามีการทุจริ ตเกิดขึ้น หรื อเกิดความเสี ยหายต่อระบบสหกรณ์เอทีเอ็ม ให้ผจู ้ ดั การรายงานประธาน
กรรมการทราบโดยทันที
ข้อ 16 การกาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเพิ่มเติมหรื อนอกเหนือที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการมีอานาจกาหนดเป็ นประกาศหรื อคาสั่งสหกรณ์
ข้อ 17 กรณี ที่มีปัญหาการปฏิบตั ิเกี่ยวกับระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือ
เป็ นที่สุด
ข้อ 18 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

(นายดารงค์ จิระสุ ทศั น์)
ประธานกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39
สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด

