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รายละเอียด  

การสัมมนาผูบริหารและบุคลากรสหกรณทุกประเภท 
เร่ือง “การปรบัตัวของสหกรณภายใตกฎกระทรวงฯ ฉบับใหม 

และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563”  
วันท่ี 24 เมษายน 2564  

ณ หองประชุมศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 
 

หลักการเหตุผล : 
 กฎกระทรวงการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564  มีผลบังคับ
ใชเมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2564 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การบัญชีของสหกรณและเกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563   
ท่ีมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2563 ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   
 ผลกระทบที่สหกรณจะตองไดรับจากกฎกระทรวงและระเบียบนายทะเบียนสหกรณดังกลาวอยางมีนัยสําคัญหลักๆ 
เชน การกําหนดใหสหกรณตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยไมอาจนําเงนิคาหุนมาหักออกจากหนี้เงินตนกอนประมาณการคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญไดดังเชนที่ผานมา  การกําหนดปรับลดใหสมาชิกสหกรณตองสงคืนเงินกูยืมกรณีเงินกูสามัญแกสหกรณใหแลว
เสร็จไมเกิน 150 งวด  การกําหนดใหสมาชิกผูกูยืมเงินจากสหกรณ  ตองมีเงินไดรายเดือนภายหลังหักหนี้แลว  คงเหลือสุทธิไม
นอยกวารอยละ 30 ของเงินไดรายเดือนที่ไดรับ ตลอดอายุสัญญา  และการกําหนดใหเงินท่ีสหกรณฝากไวกับชุมนุมสหกรณหรือ
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ  ถือเปนสินทรัพยสภาพคลองไดไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนเงินที่จะตองดํารง
สินทรัพยสภาพคลอง  เปนตน นอกจากนี้ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณฯ ไดมีขอกําหนดการประมาณการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ในทางปฏิบัติ และการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสหกรณ  และประเด็นกฎกระทรวงฯ หมวด 1 การจัดชั้น
ลูกหน้ี สวนที่ 1 การจัดชั้นลูกหนี้เงินกูและการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวนที่ 2 การจัดชั้นลูกหนี้อ่ืน และการ
ประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ฯลฯ ตลอดทั้งการปรับโครงสรางหนี้สหกรณ และหลักการทางบัญชีสหกรณท่ีผูบริหาร
จะตองรับรูและเขาใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับขอกําหนดและกฎเกณฑตางที่เกี่ยวของในระเบียบนายทะเบียนสหกรณฯ 
และกฎกระทรวงฯ ดังกลาว 
 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ไดเห็นความสําคญัของผลกระทบอันจะเกิดขึ้นจากกฎกระทรวง และระเบียบนาย
สหกรณวาดวยการบัญชีสหกรณฯ ดังกลาว ท่ีสหกรณจะตองปรับตัวและรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายใตกฎกระทรวงและ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ จึงไดจัดสัมมนาผูบริหาร และบุคลากรสหกรณทุกประเภท  เรื่อง “การปรับตัวของสหกรณ
ภายใตกฎกระทรวงฯ ฉบับใหมและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 
2563” ขึ้น   
 

วัตถุประสงค : 
 1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการดําเนินงานสหกรณภายใตกฎกระทรวงและระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณฯ  ที่มีผลบังคับใชแลว  ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 2. เพ่ือทําความเขาใจวิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณเก่ียวกับลูกหนี้ตามมาตรการการใหความชวยเหลือดานหนี้สินและ
การปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ และเพื่อใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับท่ีถูกตองเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีสหกรณ
กับประเด็นรอนที่เปนปญหาของนักบัญชีสหกรณดานการบันทึกบัญชี  การบันทึกดอกเบี้ยเงินกูคางรับ  การประมาณการคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสหกรณ 
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วิธีการฝกอบรม : บรรยาย / กรณีศึกษา / ถาม – ตอบ ทายชั่วโมง 
 
วิทยากร : อาจารยปรเมศวร  อินทรชุมนุม    ผูตรวจการอัยการ 
 

หัวขอ/ประเด็นวิชาการสัมมนา :  

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

 2. การรบัมือกับขอกําหนดและวิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณภายใตกฎกระทรวงฯ ฉบับใหม  
  และระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวย การบัญชีสหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกรฯ  3 ชั่วโมง 
  - ขอกําหนดในกฎกระทรวงท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานสหกรณ และวิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับ 
   ลูกหนี้ตามมาตรการใหความชวยเหลือดานหนี้สินและการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ 
  - มาตรฐานการบันทึกบัญชีสหกรณฯ การบันทกึดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 
  - การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสหกรณ 
  - เทคนิคและกลยุทธการจัดช้ันคุณภาพลูกหนี้สหกรณและการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางปฏิบัติ 
 
กลุมเปาหมาย : สหกรณทุกประเภทในเขตพื้นที่ 1 - 2 กรุงเทพมหานคร 
  ผูจัดการ หรือผูที่เก่ียวของในงานบัญชีและกฎหมายของสหกรณ (สหกรณละ 1 คน) รวมจํานวน 300 คน   
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ : 
 1. ไดรับความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณภายใตประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง  
การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรการใหความชวยเหลอืดานหนี้สินและการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ 
 2. สามารถนําความรู ความเขาใจดานการปฏิบัติทางบัญชีภายใตสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 : COVID-19 ไปเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตองและชัดเจน 
 3. นําความรู ความเขาใจในทางบัญชีและแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชี  การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
การเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 
 

คาใชจายอื่นๆ : 
   คาท่ีพัก (กอน/หลังการสัมมนา) คาอาหาร คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะเดินทาง และคาใชจายอ่ืนๆ ฯลฯ นอกจากวันที่
กําหนด *** ขอความกรุณาเบิกจายจากสหกรณตนสังกัด*** 
 
 
 

สนใจ  สมัครและดาวนโหลดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมไดที่ www.clt.or.th  
         หรือโทรศพัท 02-669-3254-62 ตอ 1041 โทรสาร 02-241-1228  
         Email : cltthailand@gmail.com /ID Line Official : สันนิบาตสหกรณ@clt.coop 
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กําหนดการ 

การสัมมนาผูบริหารและบุคลากรสหกรณทุกประเภท 
เร่ือง “การปรบัตัวของสหกรณภายใตกฎกระทรวงฯ ฉบบัใหม 

และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563”  
วันที่ 24 เมษายน 2564  

ณ หองประชุมศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 

วัน/เดือน/ป/
(วิทยากร) 

เวลา รายละเอียด/หัวขอบรรยาย 

วันที่ 24 เม.ย.64  07.20 – 08.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

08.30 – 09.00 น. ปฐมนิเทศ/พิธีเปดโครงการ 
09.00 – 12.00 น. ปลูกฝงแนวคิด หลักการ อดุมการณ วิธีการสหกรณ  

 อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ 

 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542/สวนที่แกไขเพิ่มเติม/กฎหมายที่
เก่ียวของและแกไขเพ่ิมเตมิ พ.ศ. 2553 และ 2562 

 กฎกระทรวง/ระเบียบ/ประกาศนายทะเบียนท่ีเก่ียวของกับทางบัญชี 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. การรับมือกับขอกําหนด และวิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณภายใตกฎ
กระทรวงฯ ฉบับใหม และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชี
สหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกรฯ 

 วิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับลูกหนี้ตามมาตรการใหความชวยเหลือ   
ดานหนี้สนิ และการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ 

 ขอกําหนดในกฎกระทรวงท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานสหกรณ 
และวิธีปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับลูกหนี้ตามมาตรการใหความชวยเหลือ
ดานหนี้สินและการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ 

 มาตรฐานการบันทึกบัญชีสหกรณฯ การบันทึกดอกเบี้ยเงินใหกูคางรบั 

 การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  การเปดเผยขอมูลในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินสหกรณ 

 เทคนิคและกลยุทธการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้สหกรณและการตั้งคา 
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางปฏิบัติ 

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 
ผูบรหิารและบุคลากรสหกรณทุกประเภท 

เร่ือง “การปรบัตัวของสหกรณภายใตกฎกระทรวงฯ ฉบบัใหม 
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563”  

วันที่ 24 เมษายน 2564  
ณ หองประชุมศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

 
 

รายละเอยีดสหกรณ (พื้นที่ 1-2 กรุงเทพมหานคร) 

  ชื่อสหกรณ            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 

*หมดเขตรับสมัคร 
วันที่ 19 เมษายน 2564 

 

 

สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย  ขอสงวนสิทธิ์  
ในการปดรับสมัครเม่ือกลุมเปาหมายครบจํานวน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 
โปรดสงแฟกซ/จดหมาย หรือ Email  ไปที่ฝายสหกรณสมัพันธ สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย  

เลขที่ 13 ถนนพชิัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
    โทรศพัท :  02-669-3254-62 ตอ 1041 
    โทรสาร  :  02-241-1228 
    line ID  :  สันนิบาตสหกรณ@clt.coop 


