
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากดั  

ว่าด้วย การให้บริการบัตรสหกรณ์เอทเีอม็ และตู้สหกรณ์เอทเีอม็  พ.ศ. 2558 

---------------------------------- 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้ 56(8) แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานคร

หลวง จ ากดั  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 42 กรณีพิเศษคร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2558 ได้

ก าหนดระเบียบวา่ดว้ยการใหบ้ริการระบบสหกรณ์เอทีเอม็ และตูส้หกรณ์เอทีเอม็ พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปน้ี 

 

หมวด  1 

บททัว่ไป 

ขอ้  1  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั วา่ดว้ยการ

ใหบ้ริการระบบสหกรณ์เอทีเอม็ และตูส้หกรณ์เอทีเอม็ พ.ศ. 2558” 

 ขอ้  2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 9  มกราคม  2558 เป็นตน้ไป 

 ขอ้  3  ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานการ

ประปา นครหลวง จ ากดั 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปา

นครหลวงจ ากดั 

“ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั 

“เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ผูไ้ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับ

ระบบสหกรณ์เอทีเอม็ 

“ตูเ้อทีเอม็” หมายถึง เค ร่ืองอิ เล็กทรอนิกส์ ท่ีใช้ในการถอนเงินสดอัตโนมัติ 

(Automatic Teller Machine) หรือใชช่ื้อยอ่วา่ตู ้ATM  

“ตูนิ้รภยั” หมายถึง ตูส้ าหรับเก็บกล่องบรรจุเงินท่ีอยูภ่ายในตูเ้อทีเอม็ 

“กล่องบรรจุเงิน”  หมายถึง กล่องส าหรับบรรจุธนบัตรท่ีอยู่ภายในตู้นิรภัย  และให้
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หมายความรวมถึง กล่องเก็บธนบตัรท่ีถูกปฏิเสธรายการ ท่ี ซ่ึง

มีไวส้ าหรับรองรับธนบตัรท่ีท ารายการไม่ส าเร็จ 

“รหสัตูนิ้รภยั” หมายถึง ชุดของตวัเลขท่ีก าหนดข้ึนส าหรับเปิด - ปิดตูนิ้รภยั 

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิก และสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการ

ประปานครหลวง จ ากดั 



หมวด 2 

ระบบสหกรณ์เอทเีอม็ 

 ขอ้ 4  ระบบสหกรณ์เอทีเอ็มเป็นระบบเครือข่ายเอทีเอ็มของสหกรณ์ โดยใช้ระบบปฏิบติัการเอทีเอ็มท่ี

ควบคุมการท างานของระบบเอทีเอม็ และเช่ือมโยงกบัระบบเงินฝาก หรือระบบอ่ืน ๆ ระบบสหกรณ์เอทีเอ็ม เป็น

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการการเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ตลอด 24 ชัว่โมง ไดแ้ก่การ

ถอนเงินผา่นตูเ้อทีเอม็ และการฝากเงินผา่นตูฝ้ากเงินอตัโนมติั ระหวา่งสหกรณ์ หรือสถาบนัการเงินอ่ืน 

ขอ้ 5  สหกรณ์จะให้บริการบตัรสหกรณ์เอทีเอ็มแก่สมาชิกในการท ารายการถอนเงินสด การสอบถาม

ยอดเงิน การโอนเงิน และการกูเ้งิน ผา่นตูเ้อทีเอ็มของสหกรณ์ หรือตูเ้อทีเอ็มของสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพยไ์ทยไอซีที จ ากดั และตูเ้อทีเอ็มของธนาคารพาณิชยท่ี์เขา้ร่วมโครงการกบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

ไทยไอซีที จ ากดั 

ขอ้ 6  สหกรณ์จะให้บริการตูส้หกรณ์เอทีเอ็มของสหกรณ์แก่สมาชิก และสมาชิกของสหกรณ์อ่ืน ใน

การใช้บตัรสหกรณ์เอทีเอ็มเพื่อท ารายการ ถอนเงินสด การสอบถามยอดเงิน การโอนเงิน และการกูเ้งิน โดยตู้

เอทีเอม็เปิดใหบ้ริการทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง ยกเวน้กรณีจ าเป็นสหกรณ์อาจปิดใหบ้ริการก็ได ้

 

หมวด 3 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 

ขอ้  7 ใหผู้จ้ดัการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัระบบสหกรณ์เอทีเอม็ ดงัน้ี 

7.1  เจา้หนา้ท่ีเบิกเงิน ท าหนา้ท่ีเบิกเงิน และตรวจนบัจ านวนเงินถูกตอ้งตามจ านวนท่ีเบิก  

7.2  เจา้หน้าท่ีบรรจุเงินตู้เอทีเอ็ม ท าหน้าท่ีรับมอบเงินสด และท าการตรวจนับตามจ านวน

ก่อนท่ีจะบรรจุเขา้ตูเ้อทีเอม็ ใหท้  าหนา้ท่ีร่วมกบั เจา้หนา้ท่ีเก็บรักษารหสัตูนิ้รภยั พร้อมทั้งตรวจนบั และกระทบ

ยอดเงินสดคงเหลือในตูเ้อทีเอม็ จากการบรรจุตูเ้อทีเอม็ในรอบก่อนหนา้ 

7.3  เจา้หน้าท่ีเก็บรักษารหสัตูนิ้รภยั ท าหนา้ท่ีเก็บรักษารหัสตูนิ้รภยัส าหรับตูเ้อทีเอ็ม และท า

หนา้ท่ีร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีบรรจุเงินตูเ้อทีเอม็ในการตรวจนบัตามจ านวนก่อนท่ีจะบรรจุเขา้ตูเ้อทีเอ็ม พร้อมทั้งตรวจ

นบั และกระทบยอดเงินสดคงเหลือในตูเ้อทีเอม็ จากการบรรจุตูเ้อทีเอม็ในรอบก่อนหนา้   
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7.4  เจา้หน้าท่ีดูแลบ ารุงรักษาตูเ้อทีเอ็ม ท าหน้าท่ีดูแลรักษาตูเ้อทีเอ็มเบ้ืองตน้ และดูแลรักษา

ขอ้มูลในกลอ้งวงจรปิด  หากการดูแลรักษามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัตูนิ้รภยัใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีเก็บรักษารหสัตูนิ้รภยั เพื่อ

ท าการเปิดตูนิ้รภยัแลว้ท าการแกไ้ข พร้อมทั้งลงช่ือในทะเบียนทุกคร้ังท่ีมีการเขา้แกไ้ขตูเ้อทีเอม็ 

7.5  เจา้หนา้ท่ีเก็บรักษาบตัรเอทีเอม็ มีหนา้ท่ีเก็บรักษาบตัรเอทีเอม็ของสหกรณ์ ควบคุมการเบิก

ใชบ้ตัรเอทีเอม็สหกรณ์ และจดัท าทะเบียนการเบิกใชบ้ตัร 

7.6  เจา้หนา้ท่ีเก็บรักษาซองรหสับตัรเอทีเอ็ม มีหนา้ท่ีควบคุมทะเบียนเลขท่ีบตัรเอทีเอ็มท่ีคู่กบั

ซองรหสัเอทีเอม็ และจดัท าทะเบียนการเบิกซองรหสับตัรเอทีเอม็ 

7.7  เจา้หนา้ท่ีผูกเช่ือมบตัรเอทีเอ็มกบับญัชีเงินฝากของสหกรณ์ มีหน้าท่ีด าเนินการผูกเช่ือม

บตัรเอทีเอ็มกบับญัชีเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ ท่ีขอใช้บริการบตัรเอทีเอ็มโดยท ารายการผ่านระบบบริหาร

จดัการบตัรเอทีเอม็ (Centralized Card Management System : CCMS) 

7.8  เจา้หนา้ท่ีอายดับตัรเอทีเอ็ม มีหนา้ท่ีอายดับตัรเอทีเอ็มสหกรณ์ พร้อมท าการอายดัผ่าน

ระบบบริหารจดัการบตัรเอทีเอม็ (Centralized Card Management System :CCMS) 

ทั้งน้ี การแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีในขอ้ 7.2 ขอ้ 7.3 ขอ้ 7.5 ขอ้ 7.6 ห้ามมิให้สหกรณ์แต่งตั้งหน้าท่ี

รับผดิชอบใหเ้ป็นบุคคลเดียวกนัโดยเด็ดขาด 

ขอ้ 8 การก าหนดหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีตามขอ้ 7 ใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของสหกรณ์ 

 

หมวด 4 

การเบิกเงินบรรจุเงินใส่ตู้เอทีเอม็ 

ขอ้ 9 ให้เจา้หนา้ท่ีเบิกเงินท่ีไดรั้บมอบหมายด าเนินการเบิกเงินสดจากสหกรณ์เพื่อน าไปบรรจุในกล่อง

บรรจุเงินในตูเ้อทีเอม็ ทั้งน้ี จ  านวนเงินสดท่ีจะเบิกส าหรับบรรจุในตูเ้อทีเอ็มให้เบิกเท่าท่ีจ  าเป็นโดยตอ้งพิจารณา

จากปริมาณการใชบ้ริการถอนเงิน และจะตอ้งไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจด็ลา้นบาทถว้น) ต่อตูเ้อทีเอม็  

ขอ้ 10 การบรรจุเงินใส่ตูเ้อทีเอ็ม เจา้หนา้ท่ีบรรจุเงินตูเ้อทีเอ็ม และเจา้หนา้ท่ีเก็บรักษารหสัตูนิ้รภยั ตอ้ง

ท าการตรวจนบัจ านวนเงิน และชนิดของธนบตัรใหถู้กตอ้งตรงกนั พร้อมจดัท ารายงานทุกคร้ัง 

 

หมวด 5 

การควบคุม และตรวจสอบการใช้ตู้เอทเีอม็ 
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 ขอ้ 11 ใหมี้การจดัท ารายงานประจ าวนัเก่ียวกบัการเบิกถอน การโอนเงิน ยอดเงินคงเหลือ จ านวน และ

ชนิดธนบตัรท่ีอยูใ่นกล่องบรรจุเงิน จากระบบเอทีเอม็ และบนัทึกบญัชีประจ าวนั 

ขอ้ 12 ตอ้งมีการตรวจสอบ และรายงานกระทบยอดการเงินจากระบบงานเอทีเอ็ม และจากรายงานของ

ตูเ้อทีเอม็ ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนกล่องบรรจุเงินในตูเ้อทีเอม็ 

ขอ้ 13 ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้คณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือ

คณะท างานชุดใดชุดหน่ึงมีหนา้ท่ีควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชร้ะบบสหกรณ์เอทีเอ็ม  และ

รายงานใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบอยา่งนอ้ย 3 เดือนคร้ัง 

ขอ้ 14 กรรมการ หรือผูต้รวจสอบกิจการ หรือผูส้อบบญัชี อาจสั่งให้มีการเปิดตูเ้อทีเอ็มเพื่อตรวจนบัเงิน

สดท่ีอยูใ่นตูเ้อทีเอม็ และกระทบยอดกบัรายงานการถอนเงิน เม่ือใดก็ได ้

 

หมวด 6 

การรักษาความปลอดภัยของระบบเอทเีอม็ 

 ขอ้ 15 สหกรณ์ตอ้งจดัให้มีเจา้หน้าท่ีเก็บรักษารหัสตูนิ้รภยัส าหรับตูเ้อทีเอ็ม ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก็บ

รักษารหสั กุญแจตูนิ้รภยั และกุญแจกล่องบรรจุเงินของตูเ้อทีเอ็ม ให้แยกเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชดัเจน และ

ลงทะเบียนเบิกส่งกุญแจทุกคร้ังท่ีมีการเบิกใช ้

 ขอ้ 16 สหกรณ์ตอ้งจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัระบบเอทีเอ็ม เช่น ระบบกลอ้งวงจรปิด สถานท่ีตั้งตู้

เอทีเอม็ สัญญาณเตือนภยั การส ารองขอ้มูล และการประกนัภยัเพื่อคุม้ครองชีวิต และทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

 

หมวด 7 

เอกสารเกีย่วกบัระบบเอทีเอ็ม 

ขอ้ 17 สหกรณ์จะตอ้งมีค าขอใชบ้ริการบตัรเอทีเอม็ และใบร้องเรียนขอคืนเงินส าหรับสมาชิกโดยในค า

ขอดงักล่าวใหร้ะบุขอ้ก าหนด และเง่ือนไขการใชบ้ริการบตัรเอทีเอม็ไวด้ว้ย 

ขอ้ 18 สมาชิกสหกรณ์ประสงคท่ี์จะมีบตัรสหกรณ์เอทีเอ็มจะตอ้งยื่นค าขอใช้บริการบตัรเอทีเอ็ม และ

เม่ือไดรั้บการอนุมติัจากสหกรณ์แลว้จึงจะไดรั้บบตัร และสามารถน าไปใชก้บัตูเ้อทีเอม็ได ้

 ขอ้ 19 ให้สหกรณ์จดัท าเอกสารรายงานการฝาก ถอน และโอนเงินในระบบ สหกรณ์เอทีเอ็ม เพื่อ

ตรวจสอบกระทบยอดทางการบญัชี แลว้จดัท ารายงานประจ าวนั  
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  กรณีท่ีมีเหตุขดัข้องในระบบเอทีเอ็ม หรือมีข้อผิดพลาดใดๆ ให้ตรวจสอบรายงาน และขออนุมัติ

ผูจ้ดัการเพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

ขอ้ 20  ค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการสหกรณ์เอทีเอม็ใหเ้ป็นไปตามประกาศสหกรณ์ 

 

  หมวด 8 

บทเบ็ดเสร็จ 

 ขอ้ 21 กรณีพบวา่มีการทุจริตเกิดข้ึน หรือเกิดความเสียหายต่อระบบสหกรณ์เอทีเอ็ม ให้ผูจ้ดัการรายงาน

ประธานกรรมการทราบโดยทนัที 

 ข้อ 22 การก าหนดหลักเกณฑ์ หรือเง่ือนไขเพิ่มเติม หรือนอกเหนือท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี ให้

คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดเป็นประกาศ หรือค าสั่งสหกรณ์ 

 ขอ้ 23 กรณีท่ีมีปัญหาการปฏิบติัเก่ียวกบัระเบียบน้ี ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉยัช้ีขาด และ

ใหถื้อเป็นท่ีสุด 

 ขอ้ 24 ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 

 ประกาศ ณ วนัท่ี 28 มกราคม 2558 

 

  
 (นายแพทยส์มศกัด์ิ  ภู่ธงชยัฤทธ์ิ)  
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั 


