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รายละเอียด  
การสัมมนาผูบริหารและบุคลากรสหกรณทุกประเภท 

เรื่อง “การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นรอนตามกฎกระทรวงที่ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร”ี  
 วันที ่ 30  พฤศจิกายน  2563 

ณ ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 
 
 

 
หลักการเหตุผล : 
 การปฏิบัติงานทางบัญชีสหกรณ  เปนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับดานการจัดทําบัญชี เปนการจดบันทึกรายการทาง
การเงินจากเอกสารหลักฐานตางๆ  ที่สหกรณไดดําเนินการเพื่อลงบัญชีไว  โดยจัดทําหมวดหมู  แยกประเภทรายการและการ
สรุปผลออกมาในรูปแบบของรายงานทางการเงิน ไดแก การจัดทําเอกสาร ประกอบการลงบัญชี  การจดบันทึกทางบัญชี  การ
จัดทํารายงานทางการเงินตางๆ การจัดทําบัญชีรายงานรับ-จายเงินสด  งบทดรอง งบการเงิน  เพ่ือประโยชนในการควบคุมการ
ดําเนินงานของสหกรณ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่ผูปฏิบัติงานสหกรณจะตองมีความรูขั้นพื้นฐาน และมีความเขาใจหลักการทางบัญชีที่
สามารถนําไปประยุกตใชเพื่องานบัญชีไดอยางถูกตองและแมนยํา  เพื่อใหผูบริหารสหกรณสามารถทราบผลการดําเนินงานของ
สหกรณ  ฐานะทางการเงินสหกรณ รวมทั้งนําขอมูลไปใชวางแผนงานการบริหารจัดการและการตัดสินใจไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 
 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ไดเห็นความสําคัญของระเบียบนายสหกรณวาดวยการบัญชีสหกรณ และการประมาณการ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางปฏิบัติ และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสหกรณ  และประเด็นกฎกระทรวงฯ 
หมวด 1 การจัดชั้นลูกหนี้ สวนที่ 1 การจัดชั้นลูกหนี้เงินกูและการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวนที่ 2 การจัดชั้นลูกหนี้
อ่ืน และการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ฯลฯ ตลอดทั้งการปรับโครงสรางหนี้สหกรณ และหลักการทางบัญชีสหกรณที่
ผูบริหารจะตองรับรูและเขาใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับขอกําหนดและกฎเกณฑตางท่ีเกี่ยวของในระเบียบนายทะเบียน
สหกรณฯ และกฎกระทรวงฯ ดังกลาว จึงไดจัดสัมมนาผูบริหาร และบุคลากรสหกรณทุกประเภท  เรื่อง “การประมาณการคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นรอนตามกฎกระทรวงฯ ที่ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร”ี ขึ้น 
 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ วิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณเก่ียวกับลูกหนี้ตามมาตรการการใหความชวยเหลือ
ดานหนี้สินและการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การประมาณการคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามมาตรการใหความชวยเหลือดานหนี้สินและการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ ภายใตสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับที่ถูกตองเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีสหกรณกับประเด็นรอนที่เปนปญหา
ของนักบัญชีสหกรณดานการบันทึกบัญชี  การบันทึกดอกเบ้ียเงินกูคางรับ  การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 3. เพ่ือใหมีความรู เทคนิคและกลยุทธการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้สหกรณ
และการตั้งคาเผื่อหนสงสัยจะสูญในเชิงปฏิบัต ิ
วิธีการฝกอบรม : บรรยาย / กรณีศึกษา / ถาม – ตอบ ทายชั่วโมง 
วิทยากร : อาจารยปรเมศวร  อินทรชุมนุม, นายสิรวิชญ  ไพศาสตร, กรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูทรงคณุวุฒิจากภาครัฐและ

ภาคเอกชน  
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หัวขอ/ประเด็นวิชาการสัมมนา :  

  1. ปลูกฝงแนวคิดหลักการ วิธีการอุดมการณสหกรณ  พระราชบัญญัติสหกรณฯ 3 ชั่วโมง 
      - อุดมการณ  หลักการและวิธีการสหกรณ 
      - พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ 2562 
             กฎกระทรวง/ระเบียบ/ประกาศนายทะเบียนที่เก่ียวของกับทางบัญช ี 

     2. วิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณภายใตประเด็นรอนในกฎกระทรวงฯ 3 ชั่วโมง 
     - วิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับลูกหนี้ตามมาตรการใหความชวยเหลือดานหนี้สิน 
       และการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ 
     - มาตรฐานการบันทึกบัญชีสหกรณฯ การบันทึกดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ 
     - การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสหกรณ 
     - เทคนิคและกลยุทธการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้สหกรณและการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางปฏิบัต ิ
     - วิธปีฏิบัติทางบัญชี กรณีสหกรณนําเงินไปลงทุนหุนกูในสถาบันการเงินอ่ืนๆ  เชน บริษัทฯ การบินไทย ฯลฯ 
  

กลุมเปาหมาย : 
 ประธานฯ, กรรมการ, ผูจัดการ ผูตรวจสอบกิจการ หรือผูที่เกี่ยวของในงานบัญชีและกฎหมายของสหกรณ   
(สหกรณละ 2 คน) รวมจํานวน 80 คน  
คาธรรมเนียม :คาธรรมเนียม  500.-บาท/คน  (คาวิชาการ/คาเอกสาร/คาวัสดุอุปกรณ/คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ/คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม 2 ม้ือ) ***  โดยโอนคาธรรมเนียม ชื่อบัญชี “สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย  
สาขาศรียาน เลขที่ 012-1-62642-3 ประเภทออมทรพัย 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ : 
 1. ไดรับความรู ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณภายใตประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง  
การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรการใหความชวยเหลือดานหนี้สินและการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ 
 2. สามารถนําความรู ความเขาใจดานการปฏิบัติทางบัญชีภายใตสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 : COVID-19 ไปเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตองและชัดเจน 
 3. นําความรู ความเขาใจในทางบัญชีและแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชี  การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 

 

คาใชจายอื่นๆ : 
   คาที่พัก  คาอาหาร คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะเดินทาง และคาใชจายอ่ืนๆ ฯลฯ นอกจากที่กําหนด *** ขอความกรุณา
เบิกจายจากสหกรณตนสังกัด*** 
 

สนใจสมัครและดาวนโหลดรายละเอียดโครงการเพ่ิมเติมไดที่ www.clt.or.th หรือโทรศัพท 02-6693254-62 ตอ 1033, 1008, 
1090 โทรสาร 02-2411229, 02-2414839 Email : cltthailand@gmail.com ID Line Official : สันนิบาต
สหกรณ@clt.coop 
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กําหนดการ 
 

วัน/เดือน/ป/
(วิทยากร) 

เวลา รายละเอียด/หัวขอบรรยาย 

30 พฤศจิกายน 63  07.20 – 08.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
 08.30 – 09.00 น. ปฐมนิเทศ/พิธีเปดโครงการ 
(อาจารยปรเมศวร 

อินทรชุมนุม) 
09.00 – 12.00 น. ปลูกฝงแนวคิด หลักการ อุดมการณ วิธีการสหกรณ  

 -อุดมการณ  หลักการและวิธีการสหกรณ 
 -พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542/สวนที่แกไขเพิ่มเติม/กฎหมายที ่
  เก่ียวของและแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 และ 2562 
  กฎกระทรวง/ระเบียบ/ประกาศนายทะเบียนที่เก่ียวของกับทางบัญชี  

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

(นายสิรวชิญ   
ไพศาสตร) 

13.00 – 16.00 น. วิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณภายใตประเด็นรอน 
 -วิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับลูกหนี้ตามมาตรการใหความชวยเหลือดานหนี้สิน 
  และการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ 
 -มาตรฐานกรบันทึกบัญชีสหกรณฯ การบันทึกดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ 
 -การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุ 
  ประกอบงบการเงินสหกรณ 
 -เทคนิคและกลยุทธการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้สหกรณ และการตั้งคาเผื่อหนี้ 
   สงสัยจะสูญในทางปฏิบัติ 
 -แนวทางปฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณฯเงนิไปลงทุนหุนกูในสถาบันการเงินอ่ืน 
  เชน บริษัทฯ การบินไทยฯ เปนตน 

 16.00 – 16.30 น. พิธีปด/เดินทางกลับภูมิลําเนาโดยสวัสดิภาพ 
 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 เชา  : เวลา 10.30 – 10.45 น. 
 บาย : เวลา 14.30 – 14.45 น. 
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ใบสมัครเขารวมการสัมมนา 
ผูบริหารและบุคลากรสหกรณทุกประเภท 

เรื่อง “การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นรอนตามกฎกระทรวงที่ผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร”ี  
วันที ่ 30 พฤศจิกายน 2563 

 

รายละเอียดสหกรณ  

  ช่ือสหกรณ            จํากัด 

เลขที่    หมู      ถนน       ตําบล        

อําเภอ                 จังหวัด                รหัสไปรษณีย               

เบอรโทรศัพท        เบอรโทรสาร      

รายละเอียดผูสมัคร 

1. ชื่อ          นามสกุล      

    ตําแหนง     เบอรมือถือ                                  

   เลขบัตรประจําตัวประชาชน            

 อาหาร     ไทย  อิสลาม 

2. ชื่อ          นามสกุล      

    ตําแหนง     เบอรมือถือ                                  

    เลขบัตรประจําตัวประชาชน            

 อาหาร     ไทย  อิสลาม 

**คาธรรมเนียม  500.-บาท/คน  (คาวิชาการ/คาเอกสาร/คาวัสดุอุปกรณ/คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ/คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม 2 มื้อ) โดยโอนคาธรรมเนียม ชื่อบัญชี “สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย สาขาศรียาน  

    เลขที่ 012-1-62642-3 ประเภทออมทรพัย 

**การหมดเขตรับสมัคร วันที ่20 พฤศจิกายน 2563 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ขอสงวนสิทธิ ์ 
ในการปดรับสมัครเม่ือกลุมเปาหมายครบจํานวน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 
โปรดสงแฟกซ/จดหมาย หรือ Email  ไปท่ีฝายวิชาการและฝกอบรมสหกรณ สถาบันพิทยาลงกรณ 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เลขท่ี ๑๓ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 
 โทรศัพท : 02-6693254-62 ตอ 1033, 1090, 1008 
 โทรสาร  : 02-2414839, 02-2411229 
 line ID  :  สันนิบาตสหกรณ@clt.coop 
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