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รายละเอียด  
การสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท 

เรื่อง “การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี”  
 วันเสาร์ที ่ 9 มกราคม 2564 

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ ากัด อ.เมือง จ.อุทัยธานี 
 
 
 

 
หลักการเหตุผล : 
 การปฏิบัติงานทางบัญชีสหกรณ์  เป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านการจัดท าบัญชี เป็นการจดบันทึกรายการทาง
การเงินจากเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่สหกรณ์ได้ด าเนินการเพ่ือลงบัญชีไว้  โดยจัดท าหมวดหมู่  แยกประเภทรายการและการ
สรุปผลออกมาในรูปแบบของรายงานทางการเงิน ได้แก่ การจัดท าเอกสาร ประกอบการลงบัญชี  การจดบันทึกทางบัญชี  การ
จัดท ารายงานทางการเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีรายงานรับ-จ่ายเงินสด  งบทดรอง งบการเงิน  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์จะต้องมีความรู้ขั้นพ้ืนฐาน และมีความเข้าใจหลักการทางบัญชีที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ืองานบัญชีได้อย่างถูกต้องและแม่นย า  เพ่ือให้ผู้บริหารสหกรณ์สามารถทราบผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์  ฐานะทางการเงินสหกรณ์ รวมทั้งน าข้อมูลไปใช้วางแผนงานการบริหารจัดการและการตัดสินใจได้อย่ างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ได้เห็นความส าคัญของระเบียบนายสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์ และการประมาณการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางปฏิบัติ และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสหกรณ์  และประเด็นกฎกระทรวงฯ 
หมวด 1 การจัดชั้นลูกหนี้ ส่วนที่ 1 การจัดชั้นลูกหนี้เงินกู้และการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนที่ 2 การจัดชั้นลูกหนี้
อ่ืน และการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ฯลฯ ตลอดทั้งการปรับโครงสร้างหนี้สหกรณ์ และหลักการทางบัญชีสหกรณ์ที่
ผู้บริหารจะต้องรับรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ต่างที่เกี่ยวข้องในระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ฯ และกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาผู้บริหาร และบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท  เรื่อง “การประมาณการค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี” ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ : 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์เก่ียวกับลูกหนี้ตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือ
ด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์กับประเด็นร้อนที่เป็นปัญหา
ของนักบัญชีสหกรณ์ด้านการบันทึกบัญชี  การบันทึกดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ  การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 3. เพ่ือให้มีความรู้ เทคนิคและกลยุทธ์การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้สหกรณ์
และการตั้งค่าเผื่อหน้สงสัยจะสูญในเชิงปฏิบัติ 
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. วิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์ภายใต้ประเด็นร้อนในกฎกระทรวงฯ 3 ชั่วโมง 
- วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน

และการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์
- มาตรฐานการบันทึกบัญชีสหกรณ์ฯ การบันทึกดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
- การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสหกรณ์
- เทคนิคและกลยุทธ์การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้สหกรณ์และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในทางปฏิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย : 
ประธานฯ, กรรมการ, ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องในงานบัญชีและกฎหมายของสหกรณ์  

(สหกรณ์ละ 2 คน) รวมจ านวน 100 คน 
ค่าธรรมเนียม :ค่าธรรมเนียม  500.-บาท/คน  (ค่าวิชาการ/ค่าเอกสาร/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ/ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 2 มื้อ) ***  โดยโอนค่าธรรมเนียม ชื่อบัญชี “สันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย 
สาขาศรีย่าน เลขที่ 012-1-62642-3 ประเภทออมทรัพย์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์ภายใต้ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง

การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ 
2. สามารถน าความรู้ ความเข้าใจด้านการปฏิบัติทางบัญชีภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 : COVID-19 ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
3. น าความรู้ ความเข้าใจในทางบัญชีและแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชี  การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ : 
 ค่าที่พัก  ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯลฯ นอกจากที่ก าหนด *** ขอความกรุณา

เบิกจ่ายจากสหกรณ์ต้นสังกัด*** 

การสมัคร : สามารถสมัครด้วยการคลิกลิงก์ หรือสแกน QR Code ทีป่รากฏด้านล่าง 
1. คลิกท่ีลิงก์ https://forms.gle/Cb8i1fgbLvdHryRHA

2. หรือสแกน QR Code

สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสัมมนา (เพ่ิมเติม) ได้ที่ www.clt.or.th หรือโทรศัพท์ 02-6693254-62 ต่อ 1033, 
1008, 1090 โทรสาร 02-2411229, 02-2414839 Email : cltthailand@gmail.com ID Line Official สันนิบาตสหกรณ์ : 
@clt.coop 
หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 มกราคม 2564 และขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายเต็มจ านวนก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร 

mailto:cltthailand@gmail.com
mailto:สันนิบาตสหกรณ์@clt.coop
mailto:สันนิบาตสหกรณ์@clt.coop
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ก าหนดการ 
 

วัน/เดือน/ป/ี
(วิทยากร) 

เวลา รายละเอียด/หัวข้อบรรยาย 

9 มกราคม 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/ประกาศนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี  

 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
(นายสิรวิชญ์   
ไพศาสตร์) 

13.00 – 16.00 น. วิธีปฏิบัติทางบัญชีสหกรณ์ภายใต้ประเด็นร้อน 
 - วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน 
  และการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ 
 -มาตรฐานกรบันทึกบัญชีสหกรณ์ฯ การบันทึกดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 
 - การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ 
  ประกอบงบการเงินสหกรณ์ 
 - เทคนิคและกลยุทธ์การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้สหกรณ์ และการตั้งค่าเผื่อหนี้ 
   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. 



 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา 
ผู้บริหารและบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท 

เรื่อง “การประมาณการคา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญฯ...กับประเด็นร้อนตามกฎกระทรวงที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี”  

วันที่ 9 มกราคม 2564  
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ ากัด อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

ข้อมูลสหกรณ ์

ชื่อสหกรณ์ : ................................................................................................................................................จ ากดั 

อาคาร/ตึก (ถ้าม)ี : …....................................... เลขที่ : ............ หมู่ : ........ ถนน : …..........................................  

แขวง/ต าบล : …................................... เขต/อ าเภอ : …................................. จังหวดั : …...................................  

รหัสไปรษณีย์ : ………………………..………. อีเมล ์: …………………………………………………..………………………………… 

เบอรโ์ทรศัพท ์: ......................................................... เบอร์โทรสาร : …............................................................... 

ข้อมูลผูส้มัคร 

1.ค าน าหน้าชือ่ : .................... ชื่อ : ……………………………..……… นามสกุล : ….……………….……...………. 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน : ………………………………..…………………… ต าแหน่ง : .............................................. 

เบอร์มอืถือ : ........................................................... อาหาร (ไทย/อิสลาม) : ....................................................... 

2.ค าน าหน้าชือ่ : .................... ชื่อ : ……………………………..……… นามสกุล : ….……………….……...………. 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน : ………………………………..…………………… ต าแหน่ง : .............................................. 

เบอร์มอืถือ : ........................................................... อาหาร (ไทย/อิสลาม) : ....................................................... 
 
 
 
 

สถาบันพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

เลขท่ี 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท์ 02-6693254 ต่อ 1033, 1008, 1090 โทรสาร 02-2411229, 02-2414839 

Facebook fanpage : สถาบันพิทยาลงกรณ,์ ID LINE OFFICIAL : @clt.coop 
 

ค่าธรรมเนียม :  500.-บาท/คน  (ค่าวิชาการ/ค่าเอกสาร/ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ)   

***โดยโอนค่าธรรมเนียม  ชื่อบัญชี “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน  

เลขท่ี 012-1-62642-3 ประเภทออมทรัพย์ 

 
ช่องทางการรับสมัคร : ส่งใบสมัครมาที่ Line สันนิบาตสหกรณฯ์  

โดยสแกน QR CODE ที่อยู่ด้านล่างนี้ 




