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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร  จ ากดั  
ว่าด้วยการให้บริการระบบสหกรณ์เอทีเอ็ม พ.ศ. 2557 

 
อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 73(8) และขอ้ 98(11) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร 

จ ากดั พ.ศ. 2543 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2557 และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังท่ี 3/2557  
เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2557 ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ยการใหบ้ริการระบบสหกรณ์เอทีเอม็ พ.ศ. 2557 ดงัต่อไปน้ี 

หมวด  1 
บททั่วไป 

ขอ้  1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร   จ ากดั ว่าดว้ยการใหบ้ริการระบบ
สหกรณ์เอทีเอม็ พ.ศ.2557 ” 
 ขอ้  2  ระเบียบน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2557 เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3  ในระเบียบน้ี 
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร  จ ากดั 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั 
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั 
“ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร  จ ากดั 
“เจา้หนา้ท่ี” หมายถึง เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัระบบสหกรณ์เอทีเอม็ 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั 
   

หมวด 2 
ระบบสหกรณ์เอทีเอม็ 

 ขอ้ 4  ระบบสหกรณ์เอทีเอ็มเป็นระบบเครือข่ายเอทีเอม็ของสหกรณ์ โดยใชร้ะบบปฏิบติัการเอทีเอม็ท่ีควบคุมการ
ท างานของระบบเอทีเอม็ และเช่ือมโยงกบัระบบเงินฝากหรือระบบอ่ืน ๆ ระบบสหกรณ์เอทีเอม็ เป็นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการดา้นการเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตลอด 24 ชัว่โมง ไดแ้ก่ การถอนเงินผา่นตู้
เอทีเอม็ และการฝากเงินผา่นตูฝ้ากเงินอตัโนมติั ระหว่างสหกรณ์หรือสถาบันการเงินอ่ืน 

ข้อ 5  สหกรณ์จะให้บริการบัตรเอทีเอม็ แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบในการถอนเงินสด การสอบถามยอดเงิน      
การโอนเงิน และการกู้เงิน ผ่านตู้เอทีเอม็ของสหกรณ์ หรือตู้เอทีเอม็ของสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ไอซีที จ ากดั และตู้เอทีเอม็ของธนาคารพาณชิย์ที่เข้าร่วมโครงการกบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีท ีจ ากดั  
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หมวด 3 
เอกสารเกีย่วกบัระบบสหกรณ์เอทีเอม็ 

ขอ้ 6  สหกรณ์จะตอ้งมีค  าขอใชบ้ริการบตัรเอทีเอม็สหกรณ์ และใบร้องเรียนขอคืนเงินส าหรับสมาชิกโดยในค า
ขอดงักล่าวใหร้ะบุขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชบ้ริการบตัรเอทีเอม็สหกรณ์ไวด้ว้ย 

ขอ้ 7  สมาชิกสหกรณ์ประสงคท่ี์จะมีบตัรเอทีเอ็มสหกรณ์จะตอ้งยืน่ค  าขอใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มสหกรณ์ และ
เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากสหกรณ์แลว้จึงจะไดรั้บบตัรเอทีเอม็สหกรณ์และสามารถน าไปใชก้บัตูเ้อทีเอม็ได ้
 ขอ้ 8  ให้สหกรณ์จัดท าเอกสารรายงานการฝาก ถอน และโอนเงินในระบบสหกรณ์เอทีเอ็ม เพื่อตรวจสอบ
กระทบยอดทางการบญัชี แลว้จดัท ารายงานประจ าวนั  

ขอ้ 9  ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการระบบสหกรณ์เอทีเอม็ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 
 

หมวด  4 
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 

ขอ้ 10 ใหผู้จ้ดัการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัระบบสหกรณ์เอทีเอม็ ดงัน้ี 
10.1 เจา้หนา้ท่ีรับสมคัรการขอใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มสหกรณ์ มีหนา้ท่ีรับสมคัรและ แนะน าการกรอก

เอกสารใบค าขอใชบ้ริการบตัรเอทีเอม็สหกรณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบการขอใชบ้ริการ 
10.2 เจา้หนา้ท่ีเก็บรักษาบตัรเอทีเอ็มสหกรณ์ มีหนา้ท่ีเก็บรักษาบตัรเอทีเอ็มของสหกรณ์ ควบคุมการ

เบิกใชบ้ตัรเอทีเอม็สหกรณ์ และจดัท าทะเบียนการเบิกใชบ้ตัรเอทีเอม็สหกรณ์ 
10.3 เจ้าหน้าท่ีเก็บรักษาซองรหัสบตัรเอทีเอ็มสหกรณ์ มีหน้าท่ีควบคุมทะเบียนเลขท่ีบตัรเอทีเอ็ม

สหกรณ์ท่ีคู่กบัซองรหสัเอทีเอม็สหกรณ์ และจดัท าทะเบียนการเบิกซองรหสับตัรเอทีเอม็สหกรณ์ 
10.4 เจา้หนา้ท่ีผูกเช่ือมบตัรเอทีเอ็มสหกรณ์กบับญัชีเงินฝากของสหกรณ์ มีหนา้ท่ีด าเนินการผูกเช่ือม

บตัรเอทีเอ็มสหกรณ์กบับญัชีเงินฝากสหกรณ์ของสมาชิก ท่ีขอใชบ้ริการบตัรเอทีเอ็มสหกรณ์โดยท ารายการผ่านระบบ
บริหารจดัการบตัรเอทีเอม็สหกรณ์ (Centralized Card Management System :CCMS) 

10.5 เจา้หนา้ท่ีอายดับตัรเอทีเอ็มสหกรณ์ มีหนา้ท่ีอายดับตัรเอทีเอ็มสหกรณ์ พร้อมท าการอายดัผ่าน
ระบบบริหารจดัการบตัรเอทีเอม็สหกรณ์ (Centralized Card Management System :CCMS)  

ทั้งนี ้การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในข้อ 10.1 ข้อ 10.2 ข้อ 10.3 ข้อ 10.4 ห้ามมิให้สหกรณ์แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผดิชอบให้เป็นบุคคลคนเดยีวกันโดยเดด็ขาด  

ขอ้ 11 การก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีตามขอ้ 10 ใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของสหกรณ์ 
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หมวด 5 
การควบคุมและตรวจสอบ 

 ขอ้ 12  สหกรณ์จะไดรั้บรายงานประจ าวนั จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยไอซีที จ ากดั เป็นรายงานเก่ียวกบั
การเบิกถอน การโอนเงินจากระบบสหกรณ์เอทีเอม็เพื่อท าการบนัทึกบญัชีประจ าวนั 
 ขอ้ 13 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งหรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างาน    
ชุดใดชุดหน่ึงมีหน้าท่ีควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชร้ะบบสหกรณ์เอทีเอ็ม  และรายงานให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบอยา่งนอ้ย 3 เดือนคร้ัง 
  ขอ้ 14 กรณีท่ีมีเหตุขดัขอ้งในระบบสหกรณ์เอทีเอม็หรือมีขอ้ผดิพลาดใดๆ ให้เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
ตรวจสอบ รายงาน และขออนุมติัผูจ้ดัการเพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้งและรายงานประธานกรรมการด าเนินการเพื่อทราบ 
 

หมวด  6 
บทเบ็ดเสร็จ 

 ขอ้ 15 กรณีพบว่ามีการทุจริตเกิดข้ึน หรือเกิดความเสียหายต่อระบบสหกรณ์เอทีเอ็ม ให้ผูจ้ดัการรายงานประธาน
กรรมการทราบโดยทนัที 
 ขอ้ 16 การก าหนดหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขเพิ่มเติมหรือนอกเหนือท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจก าหนดเป็นประกาศหรือค าสั่งสหกรณ์ 
 ขอ้ 17 กรณีท่ีมีปัญหาการปฏิบติัเก่ียวกบัระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉยัช้ีขาด และใหถื้อ
เป็นท่ีสุด 
 ขอ้ 18 ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

                 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  เมษายน พ.ศ. 2557 
 
 
 
                        (นายด ารงค ์ จิระสุทศัน์) 
                                                                                                   ประธานกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 39 
                                                                                     สหกรณ์ออมทรัพยอ์อมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร  จ ากดั 


