แวดวง
ตลาดที่อยู่อาศัย

ในไตรมาสแรกของปี 2559 สมาคมในวงการที่อยู่อาศัย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเคลื่อนไหวและ
จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

01

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
...วันที่ 6 พ.ย. 8 ธ.ค.และ 17 ธ.ค. 2558 คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วม
ประชุม เรื่อง พิจารณาแนวทางการดำ�เนินการที่เหมาะสม
เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง ณ สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง ถ.พระราม 6…**…
วันที่ 29 ม.ค. 2559 คุณชาย ศรีวิกรม์ กรรมการบริหารสมาคมฯ
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทรัสต์
เพื่ อ การลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ณ อาคารสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ถ.วิภาวดีรังสิต...
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02

สมาคมอาคารชุดไทย
…วันที่ 1 ธ.ค. 2558 สมาคมอาคารชุดไทย จัดกิจกรรม CSR ประจำ�ปี 2558
“มอบเงินบริจาคแก่โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม” บางขุนเทียน กทม. …**…
วันที่ 8 ธ.ค. 2558 คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทย
เข้าร่วมประชุม เรื่อง การดำ�เนินโครงการที่อยู่อาศัย สำ�หรับผู้มีรายได้น้อย
ณ สำ�นักงานปลัดกระทรวงการคลัง...**...วันที่ 17 ธ.ค. 2558 สมาคมอาคารชุดไทย
จัดการประชุมประจำ�เดือน ครั้งที่ 8/2558 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์
เทอร์มินอล 21 (สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ และสมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกับ
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ ไทย จัดงาน
สังสรรค์ปีใหม่ ภายใต้ธีมงาน “สบาย สไตล์ นักกีฬา” ณ โรงแรมแกรนด์
เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอร์มินอล 21 (สุขุมวิท 21) กรุงเทพฯ ...**... วันที่
25 ธ.ค. 2558 คุณฐิติวัจน์ สุวิวัฒน์ชัย กรรมการสมาคมอาคารชุดไทย
เข้าร่วมประชุมคณะทำ�งานพิจารณาแนวทางเพื่อกำ�หนดมาตรการ
รองรับในการแก้ปัญหาที่จอดรถในอาคารสาธารณะหรืออาคารอยู่อาศัย
รวมที่ มี ส ภาพที่ จ อดรถไม่ เ พี ย งพอในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นนทบุ รี ครั้ ง ที่
2/2558 น. จัดโดย ศาลากลางจังหวัด
นนทบุ รี ถนนรั ต นาธิ เ บศร์ จั ง หวั ด
นนทบุ รี … **…วั น ที่ 27 ม.ค. 2559
สมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกับสมาคม
อสังหาริมทรัพย์ ไทย และสมาคมธุรกิจ
บ้านจัดสรร จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำ�ปี
พ.ศ. 2559 เรื่อง “อสังหาริมทรัพย์ ดัชนี
หลักชี้เศรษฐกิจปี 2016” ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...**... วันที่ 11
ก.พ. 2559 คุณภูมิภัทร พรหมมา คุณกอบเดช ตั้งไชยวงศ์ และดร.ทัพเทพ ภัคกระนก กรรมการสมาคมอาคาร
ชุดไทย เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การสัมมนาทดสอบความสนใจของผู้ประกอบการเอกชน (Market Sounding)”
โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณนิคม กม.11 ณ โรงแรมอนันตารา
สยาม จัดโดย ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน…**…วันที่ 13 ก.พ. 2559 คุณวรัทภพ แพทยานันท์
คุณปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ กรรมการสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การปฎิรูประบบการผังเมือง
และการใช้พื้นที่” ณ อาคารรัฐสภา 2 จัดโดย คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแทนแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ...
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

03

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
...วันที่ 14 ธ.ค. 2558 คุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบและการแปลกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค...**...วันที่ 17 ธ.ค. 2558 คุณอธิป
พีชานนท์ และคุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดสร้างที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย (โครงการ Social
Enterprise) ณ กรมธนารักษ์ และคุณอิสระ บุญยัง และคุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมประชุมการด�ำเนินโครงการที่อยู่อาศัย
ผู้มีรายได้น้อย ณ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และทางสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ร่วมกับสมาคมอาคารชุดไทย และ
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกันจัดงานสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ ปี2559 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21...**...
วันที่ 22 ธ.ค. 2558 คุณอธิป พีชานนท์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 6/2558 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
และคุณอธิป พีชานนท์, คุณประสงค์ เอาฬาร, คุณอิสระ บุญยัง, คุณธ�ำรง
ปัญญาสกุลวงศ์, คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง, คุณวรัทภพ แพทยานันท์,
คุณวิชุตา ใจเที่ยง เข้าร่วมงาน Dinner talk วาระครบรอบ 50 ปี วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ณ โรงแรม เดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท…**…
วันที่ 24 ธ.ค. 2558 คุณประสงค์ เอาฬาร และคุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 37 -3/2558 วันที่
24/12/58 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง...**...วันที่ 25 ธ.ค. 2558
คุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2558 ณ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร…**…วันที่ 7 ม.ค. 2559 คุณอธิป พีชานนท์, คุณประสงค์ เอาฬาร, ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์,
คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ และ คุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าพบ คุณประสงค์ พูลธเนศ อธิบดีกรรมสรรพากร เพื่อขอ
พิจารณาทบทวนและแก้ไขภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่
ณ กรมสรรพากร และคุณอธิป พีชานนท์, คุณประสงค์ เอาฬาร, ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์, คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์
และคุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าพบ คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เพื่อขอเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์เกี่ยวกับระยะเวลาการท�ำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ณ กรมธนารักษ์ และคุณอธิป พีชานนท์, คุณประสงค์ เอาฬาร,
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์, คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์
และคุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าพบ คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอพิจารณาทบทวน
และแก้ ไ ขภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง และขอเสนอแก้ ไ ข
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ เ กี่ ย วกั บ ระยะเวลา
การท�ำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้
อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ กระทรวงการคลัง...**...
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วันที่ 15 ม.ค. 2559 คุณอธิป พีชานนท์, คุณสมาน ลิ่มทองแท่ง, คุณอิสระ บุญยัง, คุณวสันต์ เคียงศิริ, คุณรุ่งอนันต์
ลิ่มทองแท่ง และคุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่
คุณอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน, คุณชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม และคุณสุจิต จงประเสริฐ รองอธิบดีกรมที่ดิน
ณ กรมที่ดิน…**…วันที่ 19 ม.ค. 2559 ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเพื่อได้รับฟังความคิดเห็น
ต่อการจัดท�ำ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ... โรงแรมริชมอนด์ และคุณอธิป พีชานนท์,
คุณประสงค์ เอาฬาร และคุณอิสระ บุญยัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่
4-1/2559 และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง ครั้งที่
4-1/2559 ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคุณอิสระ บุญยัง และคุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการแรงงาน ครั้งที่ 3-1/2559 ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรจัดประชุม
คณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2559 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ…**…วันที่ 25 ม.ค. 2559
คุณอธิป พีชานนท์ เข้าร่วมประชุมคณะท�ำงานปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ ครั้งที่ 1/2559 ณ อาคารรัฐสภา 3
และคุณประสงค์ เอาฬาร และคุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ เข้าร่วมงานทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุน
(Market Sounding) โครงการพัฒนาพื้นที่ย่านสถานีแม่น�้ำตามพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว…**…วันที่ 26 ม.ค. 2559 คุณอธิป พีชานนท์ และคุณสุนทร สถาพร เข้าร่วม
ประชุมการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย ณ กรมธนารักษ์…**…วันที่ 27 ม.ค. 2559 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกันจัดงานสัมมนาใหญ่ประจ�ำปี 2559 เรื่อง “อสังหาริมทรัพย์
ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจ ปี 2016” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์…**… วันที่ 8 ก.พ. 2559 คุณอธิป พีชานนท์
เข้าร่วมประชุมคณะท�ำงานปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ ครั้งที่ 3 ณ อาคารรัฐสภา 3…**…วันที่ 11 ก.พ. 2559
คุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมสัมมนาทดสอบความสนใจของผู้ประกอบการเอกชน (Market Sounding)
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น โครงการพัฒนาพื้นที่นิคม กม.11 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม
กรุงเทพฯ…**…วันที่ 13 ก.พ. 2559 คุณอธิป พีชานนท์ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูประบบการผังเมืองและ
การใช้พื้นที่” ณ อาคารัฐสภา 2…**…วันที่ 24 ก.พ. 2559 คุณอธิป พีชานนท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม
วิชาการผังเมืองเรื่อง “การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมือง และโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”
ณ ศูนย์การประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และคุณมานะ จิระนภากุล เข้าร่วมสัมมนา
ตลาดที่อยู่อาศัยภาคอีสาน ปี 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น....
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04

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
วันที่ 10-12 ก.พ. 2559 สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไทย
ร่วมมือกับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เปิดการอบรมหลักสูตร
RE131 การขายอสังหาริมทรัพย์ สำ�หรับนายหน้า รุ่นที่ 28...**...
วันที่ 20 ก.พ. 2559 สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไทยจัดสอบ
บุคคลเพื่อรับบัตรประจำ�ตัว “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไทย ครั้งที่
1/2559 รุ่น 72 ณ ตึก ( NPM,MLS ) 65 ซ.ลาดพร้าว 84...**...วันที่
25-27 มี.ค. 2559 สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมมือกับ
โรงเรียนเรียลเอสเตท เทรนนิ่ง สคูล (ไทยแลนด์) จัดอบรมนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ สำ�หรับผู้สนใจเป็นตัวแทนขายธุรกิจนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ หลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 2 ณ ตึก (NPM,MLS) 65
ซ.ลาดพร้าว 84-วันที่ 19 มี.ค. 2559 สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไทยจัดสอบบุคคลเพื่อรับบัตรประจำ�ตัว “นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไทย ครั้งที่ 2/59 รุ่น 73 ณ ตึกฟอร์เบสท์ พร๊อพเพอร์ตี้ส์
สวนพลู ซ.8…

05

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
...วันที่ 20 ม.ค. 2559 สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดงานมอบโล่เกียรติคุณในโครงการจัดทำ�
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยคุณพิชิต
อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมด้วยกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
ได้จัดงานมอบโล่เกียรติคุณในโครงการจัดทำ�มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา
อาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยมี ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคุณอภิวัฒน์ อัคนิทัต รองผู้อำ�นวยการสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ห้องประชุมสำ�นักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา...**...วันที่ 26 ม.ค. 2559 สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดงาน
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ HBA Dinner Talk ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกบริษัทรับสร้างบ้าน, บริษัทวัสดุก่อสร้าง
และบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างบ้าน ให้สมาชิกได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ณ โรงแรมเดอะ บาซาร์ โฮเทล บางกอก
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06

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
..วันที่ 22 ม.ค. 2559 นายไพรัช มณฑาพันธุ์ นายกสมาคมฯ บรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่ากิจการและทรัพย์สินเฉพาะให้กับ
ผู้บริหารและคณะทำ�งาน ซึ่งเป็นผู้แทนจากฝ่ายนโยบายการกำ�กับ
สถาบันการเงิน และฝ่ายกำ�กับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยเนื้อหาการบรรยายเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินตาม พ.ร.บ.หลัก
ประกันทางธุรกิจ แนวคิด วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กรณีศึกษา
และข้ อ พึ ง พิ จารณา ณ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เขตพระนคร
กรุงเทพฯ...**... วันที่ 3 ก.พ. 2559 สมาคมฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ
ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมาย / พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ
กับวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน” โดยได้รับเกียรติจากนายชัยณรงค์
โชไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และนายไพรัช มณฑาพันธุ์ นายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ซึ่ง
ทั้งสองท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นหนึ่งในคณะทำ�งานกำ�หนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็น
ผู้บังคับหลักประกันของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี
50 ปี ซอยศูนย์วิจัย… **…วันที่ 14 ก.พ. 2559 สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย โดยนายไพรัช มณฑาพันธุ์ นายกสมาคม
พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการบริ ห ารสมาคมและสมาชิ ก ร่ ว มกั นมอบรอยยิ้ ม ให้ แ ก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย นด้ ว ยการบริ จาค
ทุนการศึกษาจำ�นวน 60,000 บาท
และสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ที่ จำ � เป็ น อาทิ
อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น อุ ป กรณ์ กี ฬ า
เครื่องนุ่งห่ม หมวกไหมพรหม ผ้าพันคอ
ข้าวสาร อาหารแห้ง นม ฯลฯ ให้กับ
นักเรียน โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้านทิไล่ป้า อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โดยมอบผ่าน ร.ต.ท.เอนก คำ�ภิมูล
ครูใหญ่ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
บ้านทิไล่ป้า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการเฉลิ ม ฉลองครบรอบ
การก่อตั้งสมาคมฯ ปีที่ 20 …

106

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

07

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
…วันที่ 18 ธ.ค. 2558 คุณสามภพ บุนนาค คุณธนวัฒน์ สินสุกิจ
คุณบีบี ซาฟียา เบญจมสุรทิน และ คุณนภสร สุนทรวิภาต ได้เข้าร่วม
ประชุมเพื่อรับฟังเงื่อนไขการเป็นองค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพ
ร่ ว มกั บ สถาบั น คุ ณวุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค์ การมหาชน) ณ อาคาร
ซันทาวเวอร์ บี ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ…**… วันที่ 18 ก.พ. 2559
คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมฯ และคุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตากุล
เลขาธิการ และเหรัญญิก ได้เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง วิธีการคิด
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และเงินเพิ่มของอาคารชุด และบ้านจัดสรร
ให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และนักบัญชี
ของกรมบังคับคดี ณ กรมบังคับคดี…**…วันที่ 25 ก.พ. 2559
สมาคมฯ จัดเสวนาหัวข้อ การปล่อยเช่าคอนโดรายวันทำ�ได้หรือไม่
ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี…

08

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน

...วันที่ 25 - 26 ม.ค. 2559 สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THBA) จัดอบรมหลักสูตร “นักขายมืออาชีพ” สำ�หรับเจ้าหน้าที่ขาย
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน โดยมี อ.รัชเขต วีสเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดเพื่อการสร้างพลัง
และแรงจูงใจเป็นวิทยากร ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการอิมแพค เมืองทองธานี …**…วันที่ 28 ม.ค. 2559..
สมาคมไทยรับสร้างบ้าน จัดงานมหกรรมสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง 2559 โดย นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทางสมาคมฯ มีนายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน พร้อม
คณะกรรมการสมาคม และแขกผู้ มี เ กี ย รติ
ให้การต้อนรับ ภายในงานได้รวบรวมผู้ประกอบการ
สร้างบ้าน วัสดุก่อสร้างชั้นนำ�จากทั่วประเทศ
พร้ อ มด้ ว ยธนาคารพาณิ ช ย์ ชั้ น นำ � เข้ า ร่ ว ม
ให้บริการผู้เข้าชมงาน ซึ่งภายในงานเป็นงาน
ที่ครบเครื่องเรื่องบ้านอย่างแท้จริง ณ อิมแพค
เมืองทองธานี…
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