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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) 
นิยามศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม 
และใหม่) 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 
 

 
 

             คณะผู้จัดท า 
      2 มกราคม 2563  
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

1. วัตถปุระสงค์     
  1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการงานธุรการและสารบรรณส าหรับ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการงานธุรการ
และสารบรรณของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   

 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานธุรการและสารบรรณ 
จ านวน 12 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1)  การออกเลขท่ีรับเอกสารภายนอก-ภายใน (กระดาษ) 
 2)  การออกเลขท่ีรับเอกสารใน ระบบ e-office 
 3)  ร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ (หนังสือราชการ/ค าสั่ง/ในระบบ e-office) 
 4)  การออกเลขท่ีส่งเอกสารในระบบ e-office 
 5)  การจัดท าซองและจัดส่ง (หนังสือภายนอก/การ์ด/หนังสือ/ปฏิทิน) 
 6)  การจัดเก็บส าเนาเอกสาร 
 7)  การสืบค้นและติดตามเอกสาร 
 8)  การรับ-ส่ง โทรสาร 
 9)  การจองยานพาหนะ 
 10)  การตรวจสอบกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) 
 11)  การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) 
 12)  ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามงานจัดประชุม  
   
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

งานสารบรรณ    หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ 
การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย 

งานธุรการ  หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ เช่น งาน
พิมพ์ การจัดท าเอกสาร การร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่าน
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ E-Office หมายถึง ส านักงานที่น าเอา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้ามาบริหารจัดการ เอกสารและข้อมูลสารสนเทศ ครอบคลุมการแก้ไข การ
เผยแพร่ การจัดเก็บ การค้นหาและการน าไปใช้งาน โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส านักงาน ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเอกสารในองค์กร 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล หมายถึง การส่งข้อความหรือข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไป
ยังบุคคลอ่ืนๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเหมือนกับการส่งจดหมาย แต่อยู่ในรูปแบบ
ของสัญญาณข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปลี่ยนการน าส่งจดหมายจากบุรุษไปรษณีย์มาเป็น
โปรแกรม และเปลี่ยนจากการใช้เส้นทางจราจรคมนาคมทั่วไปมาเป็นช่องสัญญาณรูปแบบต่างๆ ที่
เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะตรงเข้ามาสู่ Mail Box ที่ถูกจัดสรรใน Server ของผู้รับ
ปลายทางทันที 

กระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง การระบุงานที่ตนเองรับผิดชอบหรือมีหน้าที่ท า โดยน า
หัวข้อมาจาก JD กิจกรรมรอง มาเขียน flow chart ให้เห็นรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในเชิงลึกของ
ต าแหน่งงานประกอบด้วย ขั้นตอน เวลา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในต าแหน่ง
งานของตนได้อย่างถูกต้อง 

คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดย
แสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อย่างเป็นล าดับขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ลงนามสั่งการ/อนุมัติ/อนุญาตงาน 

รองผู้อ านวยการส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

พิจารณาสั่งการ 

หัวหน้าส านักงาน พิจารณาตรวจสอบ/เกษียณหนังสือ 
หัวหน้าฝ่าย พิจารณาตรวจสอบ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายงานธุรการและสารบรรณ 

1) การปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การ
รับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้งาน
ต่างๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
2) การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ 
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐาน
ทางราชการ 
3) การติดต่อประสานงานกกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกับหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 

 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล และมี
ความรวดเร็ว 

ผู้รับบริการ : คณะ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย/ 
หน่วยงานภายนอก 

ได้รับเอกสารทันเวลาและมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เพ่ือด าเนินการต่อไป 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : คณะ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย/ 
หน่วยงานภายนอก 

ได้รับเอกสารทันเวลาและมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เพ่ือด าเนินการต่อไป 

คู่ความร่วมมือ : - - 
 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ.2548 
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง 

กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วน
ได้/ 

ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

เอกสารมีความถูกต้อง มีข้อมูลที่
ครบถ้วน และมีความรวดเร็ว 

ส านัก
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะ/
วิทยาลัย/
มหาวิทยา

ลัย/
หน่วยงาน
ภายนอก 

คณะ/
วิทยาลัย/
มหาวิทยา

ลัย/
หน่วยงาน
ภายนอก 

- - 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure : QWP 
  7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 

  



 

 5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 



 

 6 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 



 

 7 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

 
 
 

  



 

 8 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

  7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 
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 10 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction: QWI) 
  

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
งานธุรการและสารบรรณ 

ค าจ ากัดความ 
งานธุรการ  หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ เช่น งานพิมพ์ 

การจัดท าเอกสาร การร่างและโต้ตอบหนังสือราชการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
งานสารบรรณ  หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ 

การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
1. การออกเลขท่ีรับเอกสาร
ภายนอก-ภายใน (กระดาษ) 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

และสารบรรณ 

1. บันทึก
ข้อความ 
(กระดาษ) 
2. หนังสือ
ภายนอก 
3. ทะเบียนรับ-
ส่งหนังสือ
ประจ าปี 

2. การออกเลขท่ีรับเอกสารใน 
ระบบ e-office 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

และสารบรรณ 

1. บันทึก
ข้อความใน
ระบบ e-office 
2. หนงัสือ
ภายนอกใน
ระบบ e-office 
3. ทะเบียนรับ- 
ส่งเอกสาร
ประจ าปี 

3. ร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ 
(หนังสือราชการ/ค าสั่ง/ในระบบ 
e-office) 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

และสารบรรณ 

หนังสือราชการ
ในระบบ e-
office 

4.  การออกเลขที่ส่งเอกสารใน
ระบบ e-office 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

และสารบรรณ 

1. หนังสือ
ราชการที่บันทึก
ในระบบ e-
office  
2. ทะเบียนรับ- 
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ส่งเอกสาร
ประจ าปี 

5. จัดท าซองและจัดส่ง (หนังสือ
ภายนอก/การ์ด/หนังสือ/ปฏิทิน 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

และสารบรรณ 

-1.แบบฟอร์ม
การรับเอกสาร 
2. ใบเสร็จการ
ส่งเอกสาร 

6. จัดเก็บส าเนาเอกสาร ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

และสารบรรณ 

1. แฟ้มเอกสาร
แยกตาม
ประเภท  
2. ไฟล์ส าเนา
เอกสารใน
คอมพิวเตอร์ 

7. การสืบค้นและติดตามเอกสาร 
(ในระบบ e-office)  

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

และสารบรรณ 

1. เอกสารที่
บันทึกในระบบ 
e-office 
2. ทะเบียน
หนังสือรับ-ส่ง
ประจ าปี 

8. การรับ-ส่ง โทรสาร ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

และสารบรรณ 

1. เอกสาร/
หนังสือราชการ
หน่วยงาน
ภายนอก 
2. เอกสาร/
หนังสือราชการ
จากหน่วยงาน
ภายใน/
บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 

9. การจองยานพาหนะ ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

และสารบรรณ 

แบบขออนุญาต
ใช้ยานพาหนะ 

10. การตรวจสอบกล่องจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

และสารบรรณ 

- 

11. การโต้ตอบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

และสารบรรณ 

จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 
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12. ประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามงานกระบวนการ
ธุรการและสารบรรณ 

ตุลาคม-กันยายน 
ของปีถัดไป 

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ฝ่ายงานธุรการ

และสารบรรณ 

1. แนวทางการ
ปฏิบัติงานของ
งานแผนงาน
และ
งบประมาณ 
2. คู่มือ
ปฏิบัติงาน
กระบวนการ
งานแผนงาน
และ
งบประมาณ 
(เดิม) 
3. ผลการ
ด าเนินงานตาม
กระบวนการ
งานแผนงาน
และ
งบประมาณ 
4. ปรับปรุง
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
กระบวนการ
งานแผนงาน
และ
งบประมาณ 
5. คู่มือ
ปฏิบัติงาน
กระบวนการ
งานแผนงาน
และ
งบประมาณ 
(ใหม่) 

 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
001 แบบฟอร์มการสร้างเอกสารในระบบ E-Office 
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002 แบบฟอร์มการสร้างหนังสือภายนอกในโปรแกรม Microsoft Word 
003 แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 
004 แบบฟอร์มรับ-ส่งเอกสาร 
005 แบบฟอร์มซองจดหมาย 
006 การปรับปรุงและพัฒนางาน 
007 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
 

 7.4 เอกสารอ้างอิง 
1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ.2548 
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

    
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหา แบบฟอร์ม และการใช้ภาษาก่อนด าเนินการส่ง
เอกสาร 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 ไม่มี 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏบิัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
     ข้าพเจ้า นายอนันตชัย  เอกะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการงานธุรการและสารบรรณในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักศิลปะและวัฒนธรรม น ากระบวนการงาน
ธุรการและสารบรรณ มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที ่2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป   
 

                     ให้ไว้  ณ  วันที่ 2 มกราคม 2563 

      
        นายอนันตชัย  เอกะ 
            (ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
  



 

 19 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

แบบฟอร์ม 001 แบบฟอร์มการสร้างเอกสารในระบบ E-Office 
1. บันทึกข้อความ 
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2. หนังสือภายนอก 
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แบบฟอร์ม 002 แบบฟอร์มการสร้างหนังสือภายนอกในโปรแกรม Microsoft Word 
 

 
  



 

 22 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

แบบฟอร์ม 003 แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 
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แบบฟอร์ม 004 แบบฟอร์รับ-ส่งเอกสาร 
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แบบฟอร์ม 005 แบบฟอร์มซองจดหมาย  
1. ซองตราครุฑ 

 
 
 
2. ซองเอกสารขนาด A4-A5 
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แบบฟอร์ม 006 การปรับปรุงและพัฒนางาน 
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 28 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 



 

 29 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

 



 

 30 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 



 

 31 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

 
  



 

 32 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 

แบบฟอร์ม 007 คู่มือปฏิบัติงาน 
 

 



 

 33 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 
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 35 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 



 

 36 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 



 

 37 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 



 

 38 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 



 

 39 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 



 

 40 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 
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 43 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ 
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คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานธรุการและสารบรรณ 
 

นางสาวพรรณผกา  แก้วติน  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 




