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รายละเอียด  

การสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท 
เรื่อง “การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ 

และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563”  
 วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 

ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนส์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 

หลักการเหตุผล : 
 กฎกระทรวงการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  พ.ศ. 2564  มีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และเกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563   
ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   
 ผลกระทบที่สหกรณ์จะต้องได้รับจากกฎกระทรวงและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญหลักๆ 
เช่น การก าหนดให้สหกรณ์ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไม่อาจน าเงินค่าหุ้นมาหักออกจากหนี้เงินต้นก่อนประมาณการค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญได้ดังเช่นที่ผ่านมา  การก าหนดปรับลดให้สมาชิกสหกรณ์ต้องส่งคืนเงินกู้ยืมกรณีเงินกู้สามัญแก่สหกรณ์ให้แล้ว
เสร็จไม่เกิน 150 งวด  การก าหนดให้สมาชิกผู้กู้ยืมเงินจากสหกรณ์  ต้องมีเงินได้รายเดือนภายหลังหักหนี้แล้ว  คงเหลือสุทธิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือนที่ได้รับ ตลอดอายุสัญญา  และการก าหนดให้เงินที่สหกรณ์ฝากไว้กับชุมนุมสหกรณ์หรือ
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์  ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของจ านวนเงินที่จะต้องด ารง
สินทรัพย์สภาพคล่อง  เป็นต้น นอกจากนี้ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ได้มีข้อก าหนดการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในทางปฏิบัติ และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสหกรณ์  และประเด็นกฎกระทรวงฯ หมวด 1 การจัดชั้น
ลูกหนี้ ส่วนที่ 1 การจัดชั้นลูกหนี้เงินกู้และการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนที่ 2 การจัดชั้นลูกหนี้อ่ืน และการ
ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ฯลฯ ตลอดทั้งการปรับโครงสร้างหนี้สหกรณ์ และหลักการทางบัญชีสหกรณ์ที่ผู้บริหาร
จะต้องรับรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ต่างที่เกี่ยวข้องในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ 
และกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว 
 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ได้เห็นความส าคัญของผลกระทบอันจะเกิดขึ้นจากกฎกระทรวง และระเบียบนาย
สหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์ฯ ดังกล่าว ที่สหกรณ์จะต้องปรับตัวและรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายใต้กฎกระทรวงและ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จึงได้จัดสัมมนาผู้บริหาร และบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท  เรื่อง “การปรับตัวของสหกรณ์
ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 
2563” ขึ้น   
 

วัตถุประสงค์ : 
 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับการด าเนินงานสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงและระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ฯ  ที่มีผลบังคับใช้แล้ว  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 2. เพ่ือท าความเข้าใจวิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์เก่ียวกับลูกหนี้ตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและ
การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ และเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์
กับประเด็นร้อนที่เป็นปัญหาของนักบัญชีสหกรณ์ด้านการบันทึกบัญชี  การบันทึกดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ  การประมาณการค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสหกรณ์ 
 

วิธีการฝึกอบรม : บรรยาย / กรณีศึกษา / ถาม – ตอบ ท้ายชั่วโมง 
วิทยากร : อาจารย์ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม, นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและ
 ภาคเอกชน  
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หัวข้อ/ประเด็นวิชาการสัมมนา :  
 1. ปลูกฝังแนวคิดหลักการ วิธีการอุดมการณ์สหกรณ์  พระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ 3 ชั่วโมง 

  - อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
  - พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 และ 2562 
        กฎกระทรวง/ระเบียบ/ประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี  

 2. การรับมือกับข้อก าหนดและวิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฯ ฉบับใหม่ และระเบียบ 
  นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การบัญชีสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563  3 ชั่วโมง 
  - ข้อก าหนดในกฎกระทรวงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานสหกรณ์ และวิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ 
   ลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ 
  - มาตรฐานการบันทึกบัญชีสหกรณ์ฯ การบันทึกดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 
  - การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสหกรณ์ 
  - เทคนิคและกลยุทธ์การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้สหกรณ์และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางปฏิบัติ 
กลุ่มเป้าหมาย : 
 สหกรณ์ทุกประเภท ประกอบด้วย ประธานฯ, กรรมการ, ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในงาน
กฎหมายและงานด้านบัญชีของสหกรณ์  รวมจ านวน 80 คน   
ค่าธรรมเนียม : 
  ค่าธรรมเนียม 500.-บาท/คน  (ค่าวิชาการ/ค่าเอกสาร/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ/ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 2 มื้อ) *** โดยโอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน 
เลขที่ 012-1-62642-3 ประเภทออมทรัพย์ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
 1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์ภายใต้ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง  
การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ 
ภายใต้กฎกระทรวง ฉบับใหม่ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 
 3. น าความรู้ ความเข้าใจในทางบัญชีและแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชี  การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ภายใต้กฎกระทรวง ฉบับใหม่ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การ
บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563  ไปปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 3. สามารถน าความรู้ ความเข้าใจด้านการปฏิบัติทางบัญชีภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 : COVID-19 ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ : 
   ค่าที่พัก  ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ นอกจากที่ก าหนด *** ขอความกรุณา
เบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด*** 
การสมัครเข้าร่วมสัมมนา :  สามารถสมัครด้วยการคลิกที ่ลิงก์ หรือ สแกนที ่QR Code  
    - ลิงก์  https://forms.gle/wDVw6Jc7cutVHojLA 
    - สแกน QR Code ใบสมัคร                                                  
 
 
 
 

สนใจสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพ่ิมเติมได้ที่ www.clt.or.th หรือโทรศัพท์ 02-6693254-62 ต่อ 1033, 1008 
โทรสาร 02-2411229, 02-2414839 Email : clt_insti@hotmail.com ID Line  : @clt.coop  
Facebook: สถาบันพิทยาลงกรณ์   

QR Codeใบสมัคร 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน 2564 และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็ม
จ านวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร 

mailto:สันนิบาตสหกรณ์@clt.coop
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ก าหนดการ 

การสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท 
เรื่อง “การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ 

และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563”  
 วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 

ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนส์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ 
 

วัน/เดือน/ปี/
(วิทยากร) 

เวลา รายละเอียด/หัวข้อบรรยาย 

8 พฤษภาคม 2564  07.20 – 08.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
 08.30 – 09.00 น. ปฐมนิเทศ/พิธีเปิดโครงการ 
(อาจารย์ปรเมศวร์ 

อินทรชุมนุม) 
09.00 – 12.00 น. ปลูกฝังแนวคิด หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์  

 -อุดมการณ์  หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
 -พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542/ส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม/กฎหมายที่ 
  เกี่ยวข้องและแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 และ 2562 
  กฎกระทรวง/ระเบียบ/ประกาศนายทะเบียนที่เก่ียวข้องกับทางบัญชี  

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
(นายสิรวิชญ์   
ไพศาสตร์) 

13.00 – 16.00 น. การรับมือกับข้อก าหนดและวิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฯ 
ฉบับใหม่  และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การบัญชีสหกรณ์การเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรฯ -วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ตามมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือด้านหนี้สิน และการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ 
 - ข้อก าหนดในกฎกระทรวงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานสหกรณ์ และ 
  วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน 
  และการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์  ลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ 
 - มาตรฐานการบันทึกบัญชีสหกรณ์ฯ การบันทึกดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 
 - การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ 
  ประกอบงบการเงินสหกรณ์ 
 - เทคนิคและกลยุทธ์การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้สหกรณ์และการตั้งค่าเผื่อหนี้ 
  สงสัยจะสูญในทางปฏิบัติ 

 16.00 – 16.30 น. พิธีปิด/เดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 
 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 เช้า  : เวลา 10.30 – 10.45 น. 
 บ่าย : เวลา 14.30 – 14.45 น. 

**เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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ใบสมัครเข้าร่วมการสัมมนา 
ผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท 

เรื่อง “การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กฎกระทรวงฉบับใหม่ 
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563”  

 วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 
ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนส์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 

รายละเอียดสหกรณ์  

  ชื่อสหกรณ์            จ ากัด 

เลขที่    หมู่      ถนน       ต าบล        

อ าเภอ                 จังหวัด                รหัสไปรษณีย์               

เบอร์โทรศัพท์        เบอร์โทรสาร      

รายละเอียดผู้สมัคร 
1. ชื่อ          นามสกุล      

    ต าแหน่ง     เบอร์มือถือ                                  

   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน            

 อาหาร     ไทย  อิสลาม 

2. ชื่อ          นามสกุล      

    ต าแหน่ง     เบอร์มือถือ                                  

    เลขบัตรประจ าตัวประชาชน            

 อาหาร     ไทย  อิสลาม 

** คาธรรมเนียม 500.-บาท/คน (ค่าวิชาการ/ค่าเอกสาร/ค่าวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2 มื้อ) โดยโอนคาธรรมเนียม ชื่อบัญชี “สันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน 
เลขที่ 012-1-62642-3 ประเภทออมทรัพย์  
 
 

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ขอสงวนสิทธิ์  
ในการปิดรับสมัครเม่ือกลุ่มเป้าหมายครบจ านวน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
โปรดส่งแฟกซ์/จดหมาย หรือ Email  ไปท่ีฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 โทรศัพท์ : 02-6693254-62 ต่อ 1033, 1090, 1008 
 โทรสาร  : 02-2414839, 02-2411229 
 line ID  :  สันนิบาตสหกรณ์@clt.coop 

Qr Code line สันนิบาตสหกรณ์ฯ 

mailto:สันนิบาตสหกรณ์@clt.coop

