
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าดว้ยการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน้ของสหกรณ ์  

พ.ศ.  2564 
 
 

เพ่ือให้การจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์มีแนวทางปฏิบัติและมีแบบรายงาน  
ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และเพ่ือให้
สหกรณ์จัดท าทะเบียนสมาชกิให้สอดคล้องกบัวิธแีสดงตนตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน  โดยให้เสมือนหนึ่งว่าสมาชิกรายนั้นได้แสดงตนไว้ก่อนการท าธุรกรรมแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  16  (2)  (8)  และมาตรา  64  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ.  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์จึงก าหนด
ระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนสมาชิก
และทะเบียนหุ้นของสหกรณ์  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์  ที่  กษ  1108/18  ลงวันที่  24  เมษายน  พ.ศ.  2555 
(2) ค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์  เรื่อง  การจัดท าทะเบียนสมาชิกให้สอดคล้องกับวิธีแสดงตน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ลงวันที่  24  เมษายน  พ.ศ.  2555 
ข้อ 4 ให้สหกรณ์จัดท าทะเบียน  ดังต่อไปนี้ 
(1) ทะเบียนสมาชิกซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ 
 (ก) ชื่อ  ประเภท  และที่ตั้งส านักงานของสหกรณ์   
 (ข) ชื่อ  นามสกุล  ประเภทสมาชิก  วัน  เดือน  ปีเกิด  และสัญชาติของสมาชิก 
 (ค) เลขทะเบียนสมาชิก  และเลขประจ าตัวประชาชน 
 (ง) วันที่เข้าเป็นสมาชิก  และวันที่ขาดจากสมาชิกภาพ 
 (จ) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 (ฉ) เพศ 
 (ช) สถานภาพสมรส 
 (ซ) อาชีพ  ที่ท างาน  และหมายเลขโทรศัพท์ 
 (ฌ) สถานที่สะดวกในการติดต่อ  และหมายเลขโทรศัพท์ 
 (ญ) ลายมือชื่อสมาชิก 
(2) ทะเบียนหุ้นซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ 
 (ก) ชื่อ  ประเภท  ที่ตั้งส านักงาน  และปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๔



 (ข) ชื่อ  นามสกุล  ของสมาชิกซึ่งถือหุ้น  มูลค่าหุ้น  จ านวนหุ้น  และเงินค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
 (ค) เลขทะเบียนสมาชิก  และเลขประจ าตัวประชาชน 
 (ง) วันที่เข้าเป็นสมาชิก  และวันที่ขาดจากสมาชิกภาพ   
 (จ) วันที่ถือหุ้น 
ข้อ 5 ให้สหกรณ์เก็บรักษาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน  

การแสดงตนของสมาชิกซึ่งเป็นหลักฐานที่ทางราชการออกให้  ไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์  ส าหรับสมาชิกสมทบ
ให้จัดท ารายการตามข้อ  4  ไว้ด้วย 

ข้อ 6 ให้สหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่รายงานรายการในทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน   

ข้อ 7 ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น  
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบนี้ภายในสามสิบวันแต่วันสิ้นปีทางบัญชี  
ของสหกรณ์ 

ข้อ 8 นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
(1) ให้สหกรณ์ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมรายการทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นให้เป็นไป  

ตามระเบียบนี้  ภายในเก้าสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
(2) ให้สหกรณ์รายงานความเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น 

ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดในระเบียบนี้  ส าหรับสหกรณ์ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่  
31  ธันวาคม  พ.ศ.  2564  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

วิศิษฐ ์ ศรีสุวรรณ ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นายทะเบียนสหกรณ ์
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ลําดับ

เลข 13 

หลักของ

สหกรณ์

ปีบัญชี
เลขประจําตัว

ประชาชน

คํานําหน้า

ชื่อ
ชื่อ นามสกุล

สัญชาติ

(รหัส ISO)
จํานวนหุ้น

มูลค่าต่อ

หุ้น (บาท)

วัน เดือน ปี

 ที่เข้าเป็น

สมาชิก

ประเภท

สมาชิก

วัน เดือน ปี

 ที่ออกจาก

สมาชิก

ที่อยู่
ตําบล/

แขวง

อําเภอ/

เขต
จังหวัด

คําอธิบาย : 

หมายเหตุ : แบบรายงาน ได้ประสานภายในกับศูนย์เทคโนโลยีฯ เมื่อวันที่ 23/08/64

(..............................................................................................)

แบบรายงานรายการในทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น หรือ แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น

สหกรณ์ ............................................................................................................................... เลขทะเบียนสหกรณ์ ................................................................. จังหวัด ...................................................

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล

ลงชื่อ .................................................................... ผู้จัดเก็บข้อมูล

3. ที่อยู่ ให้กรอกข้อมูลที่อยู่ของสมาชิก โดยกรอก บ้านเลขที่ หมู่ ตรอก ซอย

4. สัญชาติ ให้กรอกข้อมูลรหัส ISO เช่น สัญชาติไทย ให้กรอกข้อมูลเปน็ TH

5. ประเภทสมาชิก ให้กรอก 1 = สมาชิก  2 = สมาชิกสมทบ

วันที่ …................... เดือน ............................. พ.ศ. ................................

ตําแหน่ง .........................................................................................

2. ข้อมูลที่เป็นวันที่ ให้ใส่ข้อมูลเป็น DDMMYYY เช่น 01012545

1. ข้อมูลที่เป็นจํานวนเงินไม่ต้องใส่ ","


