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เอกสำรประกอบกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชำชนทั่วไป
(ร่ำง) ประกำศ กสทช.
เรื่อง มำตรฐำนทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
ด้ำนควำมเข้ำกันได้ทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ
1.

ควำมเป็นมำ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
ได้ประกาศกาหนดว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง มาตรฐานทาง
เทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดย
ประกาศฉบับดังกล่าว กาหนดให้เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม ประเภทอุปกรณ์
โทรคมนาคมปลายทาง (Telecommunication Terminal Equipment) ที่ใช้เชื่อมต่อกับโครงข่ายการ
ให้บริการโทรคมนาคมต้องมีมาตรฐานทางเทคนิค สามารถนามาใช้งานได้โดยไม่เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน
ไม่เกิดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อกิจการวิทยุคมนาคมต่างๆ โครงข่ายในกิจการโทรคมนาคม และการ
ให้บริการโทรคมนาคมอื่น รวมทั้งเพื่อประกันความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน บุคคลทั่วไป และเจ้าหน้าที่ซ่อม
บารุง ที่อาจได้รับผลกระทบจากการทางานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ดังกล่าว และเป็นการปกป้อง
คุม้ ครองผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสภาพการณ์ ของเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมได้มีการพัฒนาไปอย่าง
ต่อเนื่อง มาตรฐานทางเทคนิคด้านการเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องในระดับสากลมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพการณ์ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ในการนี้ เพื่อให้มาตรฐานทางเทคนิค ด้านความเข้ากันได้ทาง
แม่เหล็กไฟฟ้าของ กสทช. มีความสอดคล้องกับข้อกาหนดของสากลมากขึ้น สานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.) จึงเห็นสมควรดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุ ง ประกาศ กสทช. ว่าด้ว ยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง
มาตรฐานทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า พ.ศ. 2555 เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
2.

เหตุผลและควำมจำเป็น

2.1 มาตรฐานทางเทคนิ ค ด้ า นความเข้ า กั น ได้ ท างแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า (Electromagnetic
Compatibility) สานักงาน กสทช. ได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุง ให้สอดคล้องเป็นไปตาม มอก. 1956-2553 ซึ่ง
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ปรับปรุงใหม่ และประกาศใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ CISPR 22 edition 6.0 (2008) โดยประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อ ง
โทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า พ.ศ. 2555 ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามาตรฐานทางเทคนิคที่
เกี่ยวข้องในระดับสากลได้ มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้มาตรฐานทางเทคนิ คด้านความเข้ากันได้ทาง
แม่เหล็กไฟฟ้าของ กสทช. มีความสอดคล้องกับข้อกาหนดของสากลมากขึ้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงมาตรฐาน
ทางเทคนิ คด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าของ กสทช. โดยเพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมมาตรฐาน
ระหว่างประเทศในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง
2.2 สานักงาน กสทช. ได้ดาเนินการปรับปรุงประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า พ.ศ. 2555
ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ข้ อ ก าหนดของสากลมากขึ้น โดยได้ ป รั บปรุ ง เป็น (ร่ าง) ประกาศ กสทช. เรื่ อ ง
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มาตรฐานทางเทคนิ คของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
รายละเอียดปรากฏใน ภำคผนวก ก

ดังมี

3.

สรุปสำระสำคัญ
๓.๑ เพื่อให้มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ด้านความเข้ากันได้ทาง
แม่เหล็กไฟฟ้าของ กสทช. มีความสอดคล้องกับข้อกาหนดของสากลยิ่งขึ้น สานักงาน กสทช. จึงได้ดาเนินการ
พิจารณาปรับปรุงประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง
มาตรฐานทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้จัดให้มีการประชุมหารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน ๑ ครัง้ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๓.๒ จากผลที่ ไ ด้ จ ากการหารื อ รวมกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งข้ า งต้ น ส านั ก งานฯ ได้ น ามา
พิจารณาปรับปรุงประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวเป็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาให้สามารถอ้างอิง
มาตรฐานระหว่างประเทศในระดับสากลด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้อง สรุปเนื้อหาการ
ปรับปรุง มีดังนี้
๓.๒.๑ ขอบข่าย
ปรับปรุงถ้อยคาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รายละเอียดดังนี้
“มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่า ด้านความเข้ากันได้ทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic Compatibility: EMC) ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ปลายทาง
(Telecommunication Terminal Equipment) ที่ถูกออกแบบและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เชื่อมต่อเข้ากับ
โครงข่ายโทรคมนาคม โดยเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการสามารถทาการติดตั้งเองได้ และมีลักษณะสอดคล้องตาม
ขอบข่ายและคานิ ยามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ :
ขีดจากัดสัญญาณรบกวนวิทยุมาตรฐานเลขที่ มอก. 1956-2553
มาตรฐานนี้ ไม่ใช้บังคับกับเครื่องวิทยุคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้ ว ยวิทยุ
คมนาคม”
๓.๒.๒ มาตรฐานทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic
Compatibility: EMC)
ปรับปรุงให้อ้างอิงครอบคลุมมาตรฐานในประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศ
ระดับสากลด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังนี้
“มาตรฐานทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic
Compatibility: EMC) ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่า ดังต่อไปนี้
- มอก. 1956-2553 : บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจากัดสัญญาณ
รบกวนวิทยุ
- CISPR 22 : 2008 : Information technology equipment - Radio disturbance
characteristics - Limits and methods of
measurement
- CISPR 32 : 2015 : Electromagnetic compatibility of multimedia
equipment - Emission requirements”
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๓.๒.๓ รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ต้องแสดงความเป็นไปตามมาตรฐาน
เนื้อหาคงเดิม รายละเอียดดังนี้
“เครื่องโทรศัพท์ (telephone set)
เครื่องโทรสาร (facsimile equipment)
ระบบโทรศัพท์กดปุ่ม (key telephone system)
โมเด็ม (modem)
บริภัณฑ์ข้อมูลปลายทาง (data terminal equipment)
ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX)
เครื่องโทรคมนาคมสาหรับสายผู้เช่าดิจิทัลแบบต่าง ๆ (xDSL equipment)”
๓.๒.๔ การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
เนื้อหาคงเดิม รายละเอียดดังนี้
“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ตามรายการข้างต้น ให้แสดงความสอดคล้องตาม
มาตรฐานนี้ โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity:
SDoC) ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์”
4.

ประเด็นในกำรรับฟังควำมคิดเห็น

สานักงาน กสทช. ประสงค์ที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
เพื่อนาความคิดเห็นที่ได้มาประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทาง
เทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อที่จะได้นาความเห็นที่
ได้รับมาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศดังกล่าวให้มีความเหมาะสมก่อนการออกประกาศเพื่อเป็นการบังคับ
ใช้ต่อไป
ประเด็นต่างๆ ที่ กสทช. ต้องการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปมี
ดังต่อไปนี้
 ขอบข่ายของเครื่ องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่ต้องเป็นไปตามที่ (ร่าง) ประกาศฯ
กาหนด
 ความเหมาะสมของการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จะให้ประกาศมีผลใช้บังคับ
 ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ
หากท่านประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของ
เครื่ องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็ กไฟฟ้า โปรดกรอกแบบแสดงความคิดเห็ นฯ
(ภำคผนวก ข) และแจ้งส่งความคิดเห็นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ สานักงาน กสทช. (สานัก
มาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม อาคาร 3 ชั้น 2) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
_____________________

ภำคผนวก ก
(ร่ำง) ประกำศ กสทช. เรื่อง มำตรฐำนทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
ด้ำนควำมเข้ำกันได้ทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ

(ร่ำง)
ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
เรื่อง มำตรฐำนทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
ด้ำนควำมเข้ำกันได้ทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๕ เพือ่ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี และสภาวการณ์
ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๐) (๒๔) และมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.
๒๕๔๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงประกาศ
กาหนดมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้ อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ประกาศคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง มาตรฐานทาง
เทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้วในประกาศนี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ด้านความเข้ากันได้ทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า มีรายละเอียดตามมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ กสทช. มท. ๓๐๐๑
– ๒๕xx แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่

xxxx พ.ศ. ๒๕xx

มำตรฐำนทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
กสทช. มท. ๓๐๐๑ – ๒๕xx

ด้ำนควำมเข้ำกันได้ทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ

สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ - ๖๐ เว็บไซต์: www.nbtc.go.th

มำตรฐำนทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคมอุปกรณ์
กสทช. มท. 3001 – 25xx
ด้ำนควำมเข้ำกันได้ทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ
1. ขอบข่ำย
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่า ด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า
(Electromagnetic Compatibility: EMC) ของเครื่ อ งโทรคมนาคมและอุ ป กรณ์ ป ลายทาง
(Telecommunication Terminal Equipment) ที่ถูกออกแบบและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เชื่อมต่อเข้ากับ
โครงข่ายโทรคมนาคม โดยเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการสามารถทาการติดตั้งเองได้ และมีลักษณะสอดคล้องตาม
ขอบข่ายและคานิ ยามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ :
ขีดจากัดสัญญาณรบกวนวิทยุมาตรฐานเลขที่ มอก. 1956 – 2553
มาตรฐานนี้ ไม่ใช้บังคับกับเครื่องวิทยุคมนาคม ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
2. มำตรฐำนทำงเทคนิค ด้ำนควำมเข้ำกันได้ทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ (Electromagnetic Compatibility:
EMC)
มาตรฐานทางเทคนิ ค ด้ า นความเข้ า กั น ได้ ท างแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
(Electromagnetic
Compatibility: EMC) ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ากว่า ดังต่อไปนี้
2.1 มอก. 1956–2553 : บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ
2.2 CISPR 22:2008
: Information technology equipment - Radio
disturbance
characteristics - Limits and methods of measurement
2.3 CISPR 32:2015

: Electromagnetic compatibility of multimedia
equipment - Emission requirements

3. รำยกำรเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ที่ต้องแสดงควำมเป็นไปตำมมำตรฐำน
เครื่องโทรศัพท์ (telephone set)
เครื่องโทรสาร (facsimile equipment)
ระบบโทรศัพท์กดปุ่ม (key telephone system)
โมเด็ม (modem)
บริภัณฑ์ข้อมูลปลายทาง (data terminal equipment)
ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX)
เครื่องโทรคมนาคมสาหรับสายผู้เช่าดิจิทัลแบบต่าง ๆ (xDSL equipment)
4. กำรแสดงควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำนทำงเทคนิค
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ตามรายการข้างต้น ให้แสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานนี้
โดยใช้หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier’s Declaration of Conformity: SDoC) ตามที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

ภำคผนวก ข
แบบแสดงควำมคิดเห็น

แบบแสดงควำมคิดเห็น
(ร่ำง) ประกำศ กสทช. เรื่อง มำตรฐำนทำงเทคนิคของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์
ด้ำนควำมเข้ำกันได้ทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำ
วันที่
เดือน
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
หน่วยงาน/บริษัท
ที่อยู่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
Email

พ.ศ.
หมู่ที่
จังหวัด
โทรสาร

ควำมคิดเห็น

1. ขอบข่ำยของเครื่องโทรคมนำคมและอุปกรณ์ ทีต่ ้องเป็นไปตำมที่ (ร่ำง) ประกำศฯ กำหนด

2. ควำมเหมำะสมของกำรแก้ไขปรับปรุงมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง

3. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำที่จะให้ประกำศมีผลใช้บังคับ

4. ประเด็นเพิ่มเติมอื่นๆ

____________________________________
แจ้งส่งความคิดเห็นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ สานักงาน กสทช. (สานักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม อาคาร 3 ชั้น 2)
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม
พ.ศ. 2561

