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  (5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมทั้งบัญชีกําไรขาดทุนและรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสมาคม เสนอคณะกรรมการของสมาคมพิจารณา เพื่อตอบสนองต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (6) พิจารณาการจัดทํางบประมาณรายจ่ายและแผนงานประจําปีของสมาคม เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
  (7) พิจารณาโครงสร้างเจ้าหน้าที่ของสมาคม ต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอสิ่งที่
ประชุมใหญ่ทราบ เพื่อดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  (8) ทํานิติกรรมต่าง ๆ ร่วมกับนายกสมาคม เกี่ยวกับการดําเนินงานของสมาคม ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 
  (9) อํานวยการเกี่ยวกับการดําเนินงานของสมาคมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้น 

2.คณะอนุกรรมการพัสดุ ประกอบด้วย 
1) นายณัฏฐพล  ไชยรัตนสิทธ์ิ  ประธานอนุกรรมการ  

  2) นายประพนธ ์ เฟื่องฟู   อนุกรรมการ 
  3) นายวัชพนธ์  ยุบลพันธ์  อนุกรรมการ 
  4) นางคุณทิพวัลย์ กองสุวรรณ  อนุกรรมการ 
  5) นายสมชาย  อารีย์   อนุกรรมการ 
  ๖) นายอนุพล  โกมรัตน์   อนุกรรมการ 
  ๗) นายวิชิต  คงกะพันธ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

  โดยมีอํานาจหน้าที่ ดําเนินตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คําสั่งและประกาศของ
สมาคมในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) กําหนดราคากลางและราคามาตรฐานสําหรับพัสดุที่เห็นว่าจําเป็นต้องกําหนดเป็น
มาตรฐานของสมาคมให้เป็นปัจจุบันทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
  (2) พิจารณากลั่นกรองความเห็นชอบแผนการจัดหาพัสดุประจําของสมาคม เสนอให้
คณะกรรมการทราบ 
  (3) พิจารณาบัญชีรายการพัสดุและราคาพัสดุที่ต้องใช้เป็นการปกติภายใต้บังคับตาม (1) และ
รายงานให้คณะกรรมการทราบ 
  (4) ตีความและวนิิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เป็นที่สิ้นสุด 

 
3. คณะอนุกรรมการกฎหมาย ประกอบด้วย 

1) นายอวยชัย    พุกปลั่ง   ประธานอนุกรรมการ  
  2) นายธีรภัทร  หลอดเข็ม  อนุกรรมการ 
  3) นายรชฏ  พันธุวงษ์  อนุกรรมการ 
  4) นายสําราญ  จันหุณี   อนุกรรมการ 
  5) นายชยกฤต  กวาวสน่ัน  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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  โดยมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คําสั่งและประกาศของ
สมาคมฯในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดทํารวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ มติ คําสั่ง 
  (2) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายของสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
 
 4. คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
  1) นายสายันต์  กองสุวรรณ์  ประธานอนุกรรมการ 

๒) นายไพรินทร์  เรืองศรี   อนุกรรมการ 
  ๓) นายประพนธ์  เฟื่องฟู   อนุกรรมการ 
  ๔) นายเจตนา  ผกาพวง   อนุกรรมการ 
  ๕) นายรชฏ  พันธุวงษ์  อนุกรรมการ 
  ๖) นายสมชาย  อารีย์   อนุกรรมการ 
  ๗) นางสุทธ์ินัชชา ชวาร์ซ   อนุกรรมการ 

๘) นายสมบัติ  ใหม่เอี่ยม  อนุกรรมการ 
  ๙) นายอธิคม  เชาวนกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 

  โดยมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คําสั่งและประกาศของ
สมาคมฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีหน้าที่ต่อไปนี้ 
  (1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก และผู้ที่สนใจให้ทราบจึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ
และการบริหารงานของสมาคม 
  (2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะประโยชน์ รวมทั้งผลงานของ
สมาคมให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ 
  (3) ดําเนินการในการจัดหาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกสมาคม 
  (4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิก ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพและหน้าที่การงาน 
  (5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของสมาคมอื่นทั้งในและนอก
ประเทศเพื่อนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการพิจารณานํามาพัฒนาสมาคมตามความเหมาะสม 

 5.คณะอนุกรรมการวิชาการ และจัดหารายได้ ประกอบด้วย 
  1) นายประพนธ์  เฟื่องฟู   ประธานอนุกรรมการ 
  2) นายสมบัติ  ใหม่เอี่ยม  อนุกรรมการ 
  3) นายประจิม  ถั่วทอง   อนุกรรมการ 
  4) นายธนธัญ  โครธาสุวรรณ์  อนุกรรมการ 
  5) นางสุทธ์ินัชชา ชวาร์ซ   อนุกรรมการ 
  ๖) นายนครา               ปานเพชร  อนุกรรมการ 
  ๗) นายอนุพล  โกมรัตน์   อนุกรรมการ 
  ๘) นายทวิช  โพธ์ิสว่าง  อนุกรรมการ 
  ๙) นางสาวปภาณัช กวาวสน่ัน  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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