
 

 

 

 
 

 

กบข. Best Home, Best Buy 

 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) จับมือ 6 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นน า
ระดับประเทศ ได้แก่ บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท  บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.ควอลิต้ีเฮ้าส์ บมจ.เอพี 
บมจ.ศุภาลัย และบมจ.แสนสิริ ร่วมมอบข้อเสนอสุดพิเศษ ให้กับสมาชิก กบข. ได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของ
บ้านคุณภาพดี มีดีไซน์  

 

 
 



 

 

 

 

กบข. ผนึกก าลัง 6 แบรนด์ดังอสังหาฯ จัดโครงการ กบข. Best Home, Best Buy เพี่อสมาชิก  

 กบข.จับมือ 6 บริษัทอสังหาฯ ชื่อดัง ดีไซน์เด่น จัดโครงการ กบข. Best Home, Best Buy 

เพี่อสมาชิก มอบส่วนลดส่วนบ้านแบรนด์ พฤกษา-เสนาฯ -ควอลิตี้ เฮ้าส์-ศุภาลัย-แสนสิริ และเอ

พี ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2556 หวังให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง คาดสมาชิกใช้

สิทธิพิเศษล้น 

 

 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า 
กบข. ร่วมมือกับ 6 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ 
บมจ.ควอลิต้ี เฮ้าส์ บมจ.ศุภาลัย บมจ.แสนสิริ และบมจ.เอพี (ไทยแลนด์) จัดโครงการ “กบข. Best 

Home, Best Buy” เพื่อให้สมาชิก กบข. ได้ซื้อบ้านคุณภาพดีทั้งงานก่อสร้าง และงานดีไซน์ ภายใต้ราคาท่ี
เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น  

“กบข. จัดสวัสดิการท่ีอยู่อาศัยเพื่อสมาชิก กบข. มา 10 ปีแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคาร
ชั้นน าระดับประเทศ ท าให้สมาชิกมีบ้านเป็นของตนเองถึง 220,000 ราย และปีนี้ กบข. ยกระดับการซื้อที่
อยู่อาศัย โดยได้รับความร่วมมืออันดีจาก 6 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศ ร่วมกันจัด “โครงการ 
กบข.Best Home, Best Buy” ที่ร่วมกันผนึกก าลังมอบข้อเสนอสุดพิเศษให้กับสมาชิก กบข. ได้มีโอกาสได้
เป็นเจ้าของบ้านคุณภาพดี มีดีไซน์ได้ง่ายขึ้น เชื่อมั่นได้เลยว่า ทุกแบรนด์ที่กล่าวมานี้ครบครันทั้งคุณภาพ
และดีไซน์ จะช่วยให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน สมชื่อโครงการ Best Home, Best Buy 
และหวังใจว่าสมาชิก กบข. จะให้การต้อนรับโครงการนี้อย่างท่วมท้น” นางสาวโสภาวดีกล่าว 
  

 คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท ยินดีที่จะให้สิทธิพิเศษกับสมาชิก กบข. 
ในการซื้อโครงการดีๆ มีคุณภาพ ท้ังทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียว และคอนโดมิเนียม ทุกโครงการในเขตกรุงเทพ 
และปริมณฑล โดยสมาชิกที่จองซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ภายในปี2556 จะได้ส่วนลดเพิ่มพิเศษเพิ่มเติม1.5% 
ontop นอกเหนือจาก รายการส่งเสริมการขายทั่วไป พร้อมทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่แต่ละ
โครงการก าหนดอีกด้วย 
 
 



 ผ.ศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์  กรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
เปิดเผยว่า สมาชิก กบข. ที่ซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัทจะได้รับสิทธิพิเศษ ฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอนทั้งหมดมูลค่า
กว่า 70,000 บาท ค่าจดจ านอง ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าประกันมิเตอร์ น้ า ไฟ /ค่าส่วนกลางและรับฟรี 
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จ าเป็นต่อการเข้าอยู่บ้านใหม่มูลค่า 30,000 บาท – 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ 
 คุณจักรินทร์  พรมปราการ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดองค์กรบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้ช่วยส่งเสริมการมีที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ โดย
ทางบริษัทมีโครงการ Casa Condo   Q house Condo Gustoและ The Trust เข้าร่วมโครงการ โดยทุก
โครงการที่เข้าร่วมจะให้สิทธิพิเศษสมาชิกเพิ่มจากโปรโมชั่นที่จัดอยู่ โดยสมาชิกจะได้รับ ส่วนลดเงินสด 
10,000 บาท จากราคาบ้านทุกๆ 1,000,000 บาท  

 คุณวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อ านวยการ สายงานกลยุทธ์การตลาด บริษัท เอ พี 
ไทยแลนด์ จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ทาง เอ พี เห็นความส าคัญของลูกค้ากลุ่มข้าราชการสมาชิก กบข.
เช่นกัน โดยคัดเลือกโครงการ ทาวน์โฮม Pleno และ คอนโดAspire เข้าร่วมให้ส่วนลดพิเศษแก่สมาชิก 
กบข. โดยให้ส่วนลดเงินสดสมาชิกสูงสุดถึง 100,000 บาท  พร้อม ฟรี ทุกค่าใช้จ่ายวันโอนและชุดเครื่อง
ไฟฟ้า สิทธิพิเศษจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ 
 

 บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทให้ส่วนลดเงินจองและท าสัญญาจ านวน 
20,000 บาทต่อยูนิต ส าหรับสมาชิก กบข. ที่จองซื้อบ้านและคอนโดมิเนียมที่เข้าร่วมโครงการ กรณีสมาชิก 
กบข.จองซื้อยูนิตที่สร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์จะได้รับสิทธิฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิและ
ค่าธรรมเนียมจดจ านอง  
 

 บริษัทแสนสิริ จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทน าโครงการคอนโดและบ้านกว่า 20 โครงการ
ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ “กบข. Best Home, Best Buy” โดยมอบส่วนลดเงินสดพิเศษสูงสุดถึง 
20,000 บาท พร้อม ฟรี เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์และค่าใช้จ่ายวันโอนให้กับสมาชิก กบข. ที่จองซื้อที่อยู่
อาศัยที่เข้าร่วมโครงการ 
 

 
 
 




