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                                                15 กรกฎาคม 2564 
 

ดัชนีราคาทีอ่ยู่อาศัยใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2564  
 

ภาพรวมดัชนีราคาลดลงต่อเน่ือง เป็นผลส าคญัจากการลดราคาขายและโปรโมช่ันลดค่าใช้จ่าย  
 

ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์รายงานดชันีราคาที่อยู่ที่อาศยัอยู่ระหว่างการขาย ประจ าไตรมาส 2 
ปี 2564 โดยพบว่า ดชันีราคาของทัง้โครงการบา้นจัดสรร และโครงการอาคารชุดมีการปรบัลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนี
ราคาบา้นจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2564  ค่าดัชนีเท่ากับ 127.8 ลดลง
รอ้ยละ -0.4 โดยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สองแลว้ ขณะที่
ดชันีราคาหอ้งชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปรมิณฑล ไตรมาส 2 ปี 2564 ค่าดชันีเท่ากบั 152.0 จดุ ลดลงรอ้ย
ละ -0.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีค่าดชันีที่ลดลงต่อเนื่องกนัเป็นไตรมาสที่ 3  

ดร.วิชัย วิรตักพันธ์ ผูต้รวจการธนาคาร และรกัษาการผูอ้  านวยการศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรพัย ์ เปิดเผยว่า ดัชนี
ราคาบา้นจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2564 พบว่า ค่าดัชนีเท่ากับ 127.8 
ลดลงรอ้ยละ -0.4 โดยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงของบา้นจัดสรรต่อเนื่องเป็นไตร
มาสที่สองแลว้ เมื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาฯเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) พบว่า ดชันีราคาบา้นจัดสรร
ลดลงอีกรอ้ยละ -0.3 หลงัจากท่ีมีการปรบัตวัขึน้ในไตรมาส 1 เล็กนอ้ย (เพิ่มขึน้รอ้ยละ +0.3)  

เมื่อจ าแนกดชันีราคาบา้นจดัสรรตามพืน้ที่ พบว่าโครงการบา้นจดัสรรในพืน้ที่กรุงเทพฯ มีค่าดชันีเท่ากบั 126.7 
ลดลงรอ้ยละ -0.5 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และลดลงรอ้ยละ -0.3 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) 
ส  าหรบัโครงการบา้นจดัสรรในพืน้ที่ 3 จงัหวดัปริมณฑล (นนทบรุี ปทมุธานี และสมทุรปราการ) มีค่าดชันีเท่ากบั 128.7 ลดลง
รอ้ยละ -0.3 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) ลดลงรอ้ยละ -0.2 (ดู
ตารางที่ 3 และแผนภมูิที่ 1 - 3) 

 ทัง้นี ้ในส่วนของ ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ไตรมาส 2 ปี 2564 มีค่าดชันีเท่ากบั 126.0 ลดลง
รอ้ยละ -0.5 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) ลดลงรอ้ยละ -0.3   

ดัชนีราคาทาวนเ์ฮ้าส ์ในกรุงเทพฯ – ปรมิณฑล ไตรมาส 2 ปี 2564 มีค่าดชันีเท่ากบั 129.7 ลดลงรอ้ยละ -0.4 
เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) ลดลงรอ้ยละ -0.3    

ผลการเปลี่ยนแปลงของดชันีราคาบา้นจัดสรรใหม่ที่ลดลงขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ระลอกที่ 3 ในไตรมาสนี ้ซึ่งถือว่าเป็นปัจจยัลบที่ส  าคญัอย่างมากที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยใหม้ีการฟ้ืน
ตวัชา้กว่าที่เคยคาดการณไ์ว ้ผูป้ระกอบการมีความกงัวลต่อสถานการณด์งักลา่ว โดย พบว่า ผูป้ระกอบการยงัคงใชก้ลยุทธ์
ทางการตลาดดว้ยการลดราคาเพื่อกระตุน้การขายบา้นจดัสรร ควบคู่กบัการเสนอโปรโมชั่นในลกัษณะของแถม และการให้
ส่วนลดค่าใชจ้่ายในวนัโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการจ่ายของผูซ้ือ้รวมถึงยงัคงใชก้ลยทุธล์ด
ราคาบา้น 
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ตารางที ่1 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล (ปี 2555 =100.0) 

 
   ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
แผนภูมิที ่1 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 

 
                  ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
แผนภูมิที ่2 อัตราขยายตัวของดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 

เปรียบเทยีบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

 
                  ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

ดัชนีราคาบ้านจดัสรรใหม่ Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q1/2564 Q2/2564

กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 128.4 128.3 128.1 127.8 128.2 127.8

QoQ 0.6% -0.1% -0.2% -0.2% 0.3% -0.3%

YoY 2.6% 1.9% 0.9% 0.2% -0.2% -0.4%

▪ กรุงเทพฯ 127.4 127.3 127.1 126.7 127.1 126.7

QoQ 0.6% -0.1% -0.2% -0.3% 0.3% -0.3%

YoY 2.4% 1.8% 0.8% 0.1% -0.2% -0.5%

▪ ปริมณฑล 129.2 129.1 129.0 128.7 129.0 128.7

QoQ 0.7% -0.1% -0.1% -0.2% 0.2% -0.2%

YoY 2.8% 2.1% 1.2% 0.3% -0.2% -0.3%
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แผนภูมิที ่3 อัตราขยายตัวของดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 
เปรียบเทยีบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) 

 
                  ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

ตารางที ่2 ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 
    ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

ตารางที ่3 ดัชนีราคาทาวนเ์ฮ้าส ์ในกรุงเทพฯ -ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 

 
ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 

ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q4/2563 Q1/2564 Q2/2564
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 126.7 126.6 126.4 126.0 126.0 126.4 126.0

QoQ 0.7% -0.1% -0.2% -0.3% -0.3% 0.3% -0.3%
YoY 2.9% 2.3% 1.0% 0.2% 0.2% -0.2% -0.5%

▪ กรุงเทพฯ 126.3 126.0 125.8 125.3 125.3 125.7 125.4
QoQ 0.9% -0.2% -0.2% -0.4% -0.4% 0.3% -0.2%
YoY 2.9% 2.4% 1.0% 0.1% 0.1% -0.5% -0.4%

▪ปริมณฑล 126.8 126.7 126.6 126.2 126.2 126.5 126.1
QoQ 0.6% -0.1% -0.1% -0.3% -0.3% 0.2% -0.3%
YoY 3.0% 2.3% 1.0% 0.2% 0.2% -0.2% -0.4%

ดัชนีราคาทาวนเ์ฮา้ส์ Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q1/2564 Q2/2564
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 130.3 130.2 130.0 129.7 130.1 129.7

QoQ 0.6% -0.1% -0.2% -0.2% 0.3% -0.3%
YoY 2.3% 1.5% 0.9% 0.2% -0.2% -0.4%
▪ กรุงเทพฯ 128.5 128.4 128.2 127.9 128.2 127.8

QoQ 0.5% -0.1% -0.2% -0.2% 0.2% -0.3%
YoY 2.1% 1.3% 0.7% 0.1% -0.2% -0.5%

▪ ปริมณฑล 132.2 132.1 132.0 131.8 132.1 131.9
QoQ 0.8% -0.1% -0.1% -0.2% 0.2% -0.2%
YoY 2.6% 1.8% 1.2% 0.5% -0.1% -0.2%
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จากาการส ารวจรายการส่งเสริมการขายบา้นจดัสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี ้พบว่า ส่วนใหญ่รอ้ย
ละ 40.8 เป็นของแถม เช่น เครื่องปรบัอากาศ เฟอรน์ิเจอร ์ผา้ม่าน ป๊ัมน า้ แทง้กน์ า้ ฯลฯ รองลงมารอ้ยละ 32.4 เป็น
ส่วนลดค่าใชจ้่ายในวนัโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือฟรีค่าส่วนกลาง และ รอ้ยละ 26.8 เป็นส่วนลดเงินสด (รายการส่งเสริมการ
ขายในไตรมาส 1 ปี 2564 การลดค่าใชจ้่ายในวนัโอนกรรมสิทธิ์และ/หรือฟรีค่าส่วนกลางมากสดุรอ้ยละ 46.6  รองลงมา
คือ การใหข้องแถมรอ้ยละ 32.8 และ การใหเ้ป็นส่วนลดเงินสดรอ้ยละ 20.5) (ดแูผนภูมิที่ 4) 

 
แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบรายการส่งเสริมการขายบ้านจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขาย 

ในไตรมาส 1 – 2 ปี 2564 
 

 
  ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
 

ส าหรบั ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2564 พบว่า  ค่า
ดชันีเท่ากบั 152.0 จุด ลดลงรอ้ยละ -0.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีค่าดชันีที่ลดลงต่อเนื่องกัน
เป็นไตรมาสที่ 3 โดยการเปลี่ยนแปลงของดชันีเมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) พบว่า ในไตรมาสนีล้ดลงอีกครัง้ที่รอ้ย
ละ -0.1 จากไตรมาส 1 ปี 2564 (เป็นไตรมาสที่ QoQ เพิ่มขึน้เป็นครัง้แรกหลงัจากดชันีราคาหอ้งชุดใหม่ในปี 2563 ลดลง
ต่อเนื่องทกุไตรมาส)  

ทัง้นีด้ชันีราคาหอ้งชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในไตรมาส 2 ปี 2564 นี ้ เมื่อพิจารณาแยกตามพืน้ที่ พบว่าในพืน้ที่
กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 153.5 จุด ลดลงรอ้ยละ -0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และลดลงรอ้ย
ละ -0.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) ขณะที่ 2 จงัหวดัปรมิณฑล มีค่าดชันีเท่ากบั 144.6 จดุ ลดลงรอ้ยละ -0.3 
เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (YoY) และลดลงรอ้ยละ -0.5 เมื่อเทียบกบัไตรมาสก่อนหนา้ (QoQ) (ดตูารางที่ 1 
และ แผนภมูิที่ 1 - 2) 
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ดชันีราคาหอ้งชดุใหม่ ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า ราคาหอ้งชดุใหม่ยงัมีทิศทางที่ลดลงเช่นกนั ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดในระลอกที่ 3 ของไวรสั COVID-19 ที่ท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวัและสง่ผลกระทบต่อรายได ้การจา้งงาน และ
ก าลงัซือ้ที่อยู่อาศยัของประชาชน นอกจากนัน้ กลุม่ผูซ้ือ้หอ้งชดุดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการลงทนุไดล้ดลงจากภาวะเศรษฐกิจ
และความเชื่อมั่นการลงทุนดา้นอสงัหาริมทรพัย ์และกลุม่ผูซ้ือ้หอ้งชุดชาวต่างชาติ และขอ้จ ากดัในการเดินทางเดินทางเขา้
ประเทศ ซึ่งทัง้สองกลุม่นีเ้คยเป็นก าลงัซือ้ส  าคญัของตลาดอาคารชดุในกรุงเทพฯ – ปรมิณฑลในช่วงที่ผ่านมา 

จากการส ารวจราคาหอ้งชุดใหม่ในไตรมาสนี ้พบว่า ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ยงัคงใชก้ลยทุธท์างการตลาดดว้ยการ
น าเสนอโปรโมชั่นที่แรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ก่อสรา้งเสร็จแลว้ ส่วนใหญ่มากถึงรอ้ยละ 50.0 ของ
โครงการที่ส  ารวจ ไดน้ าเสนอในรูปแบบของแถม เช่น การใหเ้ป็นเฟอรน์ิเจอรต์กแต่ง เครื่องใชไ้ฟฟ้าแบบพรอ้มเขา้อยู่อาศัย
ใหผู้ซ้ือ้ รองลงมารอ้ยละ 28.5 เป็นโปรโมชั่น เป็นส่วนลดเงินและ/หรือการใหเ้ขา้อยู่ฟรีในช่วง 1 – 2 ปีแรก หรือ การช่วยค่า
งวดเงินผ่อนกบัธนาคาร โดยผูป้ระกอบการจะค านวณเงินค่างวดที่จะตอ้งผ่อนช าระกับธนาคาร 1 – 2 ปีแรก และรอ้ยละ 
21.5 เป็นปรบัเป็นสว่นลดเงินสดค่าใชจ้่ายในวนัโอนกรรมสิทธิ์ (รายการส่งเสริมการขายในไตรมาส 1 ปี 2564 การส่งเสริม
การขายแบบ การใหข้องแถม มีสดัส่วนมากถึง รอ้ยละ 46.1 รองลงมาคือการใหเ้ป็นส่วนลดเงินสด รอ้ยละ 35.1 และการ
ใหเ้ป็นส่วนลดค่าใชจ้่ายในวนัโอนกรรมสิทธิ์ รอ้ยละ 18.9) (ดแูผนภูมิที่ 3) ซึ่งโปรโมชั่นเหล่านีเ้ป็นสิ่งที่สามารถช่วยเร่งรดั
การตดัสินใจเก่ียวการซือ้และการโอนกรรมสิทธิ์ของผูซ้ือ้หอ้งชุดที่ยงัมีความสามารถในการซือ้และการขอสินเชื่อ ดว้ยเหตนุี ้
จึงเป็นสาเหตหุนึ่งที่ท าใหร้าคาหอ้งชดุใหม่ลดลง และคาดว่าจะมีแนวโนม้ลดลงต่อเนื่อง 
 

ตารางที ่1 ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 
 

 
ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

 
 
 
 
 
  

ดัชนีราคาห้องชุด Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563 Q1/2564 Q2/2564
กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 153.4 153.2 153.1 151.9 152.2 152.0
QoQ -0.3% -0.1% -0.1% -0.8% 0.2% -0.1%
YoY 2.7% 1.8% 0.1% -1.2% -0.8% -0.8%

  ▪ กรุงเทพฯ 155.0 154.9 154.7 153.3 153.6 153.5
QoQ -0.3% -0.1% -0.1% -0.9% 0.2% -0.1%
YoY 2.9% 2.0% 0.1% -1.4% -0.9% -0.9%
▪ ปริมณฑล 145.6 145.1 145.2 144.8 145.3 144.6

QoQ -0.2% -0.3% 0.1% -0.3% 0.3% -0.5%
YoY 2.0% 1.0% -0.2% -0.8% -0.2% -0.3%
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แผนภูมิที ่1 ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล (ปี 2555 = 100.0) 
 
 

 
    ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

แผนภูมิที ่2 อัตราขยายตัวของดัชนีราคาห้องชุดใหม่ทีอ่ยู่ระหว่างการขาย  
ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล เปรียบเทยีบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) 

 
     ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
 

แผนภูมิที ่3 เปรียบเทียบรายการส่งเสริมการขายห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย 
ในไตรมาส 1 – 2 ปี 2564 

 
ที่มา : ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัย ์ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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วิธีการจัดท าข้อมูล 
ดชันีราคาบา้นจดัสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ประกอบดว้ย  ดชันีราคาบา้นเดีย่ว และดชันีราคาทาวนเ์ฮา้สใ์นโครงการบา้น

จดัสรรสรา้งใหม่ที่ยงัอยู่ระหวา่งการขาย ซึ่งโครงการท่ีอยู่ระหว่างการขาย หมายถึง โครงการท่ีมีหนว่ยเหลือขายตัง้แต่ 6 หน่วยขึน้ไป โดยใน
การจดัท าดชันีราคานีจ้ะไม่นบัรวมบา้นมือสอง  

พืน้ที่ในการจัดเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูล กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมทุรปราการ เพียง 4 จงัหวดั   

การสุ่มตวัอย่างเพื่อการจดัท าดชันีราคานี ้จะใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 245 ตวัอย่าง โดย
ราคาขายที่น ามาจดัท าดชันีราคานี ้เป็นราคาขายที่แทจ้ริง ซึ่งไดห้กัมลูค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแลว้ โดยใช้
ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน 

 
วิธีการจัดท าข้อมูล 

ดชันีราคาหอ้งชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย หมายถึง ราคาหอ้งชุดในโครงการอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายตัง้แต่ 6 หน่วยขึน้ไป 
โดยในการจดัท าดชันีราคานีจ้ะไม่นบัรวมหอ้งชดุมือสอง  

พืน้ท่ีในการจดัเก็บขอ้มลูรวบรวมขอ้มลู กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ประกอบดว้ย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมทุรปราการ เพียง 
3 จงัหวดั   

การสุ่มตวัอย่างเพื่อการจดัท าดชันีราคานี ้จะใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 150 ตวัอย่าง 
ราคาขายที่น ามาจดัท าเป็นดชันีนี ้เป็นราคาขายที่แทจ้รงิ ซึ่งไดห้กัลบมลูค่ารายการส่งเสรมิการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแลว้ โดยใช้
ราคาปี 2555 เป็นปีฐาน 

.................................................................. 
 

 

ข้อความจ ากัดความรับผิดชอบ 

ขอ้มลูสถิติ ขอ้เขียนใด ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัยไ์ดร้บัมาจากแหล่งขอ้มลูที่เชื่อถือได ้หรอืจากการประมวลผลที่เชื่อถือได ้ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัยไ์ดต้รวจสอบจนมั่นใจในระดบัหน่ึงแลว้ 

แต่ศนูยข์อ้มลูอสงัหาริมทรพัยไ์ม่สามารถยืนยนัความถกูตอ้งหรือความเป็นจริงและไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จากการใชข้อ้มลูผูน้  าขอ้มลูไปใชพ้ึงใชว้จิารณญาณ และตรวจสอบตาม

ความเหมาะสม 


