
ติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว
WWW.PACC.GO.TH

เร�่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เร�ยน    เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ
  
 ขาพเจา………………………………………………………………………………………………………………………………..อายุ…………………………..ป
เชื้อชาติ…………………………………………สัญชาติ………………………………………………..ศาสนา……………………………………………………………………………………….
อาชีพ…………………………………………………………………….ตำแหนง………………………………………………………………………………………………………………………
สังกัด/กลุมงาน……………………………………………………………….สำนัก/กอง……………………………………………………………………………………………………………….
กรม……………………………………………………..กระทรวง………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………………………….โทรสาร…………………………………………………………………………………………………………………..
 สถานที่ทำงาน………………………………………………………..เลขที่…………………………………………….หมูที่…………………………………………..
ซอย………………………………………ถนน………………………………………….ตำบล/แขวง…………………………………………………………………………………………………..
อำเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด……………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………………………………………………..
โทรศัพท…………………………………………………………..โทรสาร………………………………………………………………………………………………………………………………
 ที่อยูปจจ�บัน เลขที่ ………………………หมูที่…………………..หมูบาน……………………….ซอย…………………………………………………………………
ถนน………………………………………………….ตำบล/แขวง…………………………………………………อำเภอ/เขต…………………………………………………………………………
จังหวัด……………………………………….รหัสไปรษณีย ………………………………….หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได……………………………………………………………………………
 ท่ีอยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี ……………………หมูท่ี………………………………..ซอย………………………………………………………………………………
ตำบล/แขวง…………………………………………………………………………..เขต/อำเภอ………………………………………………………………………………………………………..
จังหวัด………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………………………………………หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได…………………………………………..
 ขอกลาวหา/รองเร�ยน นาย/นาง/นางสาว/ยศ (ถามี) ……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

เข�ยนที่…………………………………………………….

วันที่…………เดือน……………..พ.ศ. ………………….

ศูนยรับเร�่องรองเร�ยนสำหรับ
นักลงทุนชาวตางชาติ

The Anti-Corruption Operation 
Complaint Centre

(+66) 92 668 0777
The Anti-Corruption Operation Center
Fad.pacc@gmail.com

Fad.pacc โดยมีพฤติการณแหงการกระทำ รวมทั้งวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 พยานหลักฐานที่ประกอบการกลาวหา/รองเร�ยน…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 จึงขอใหสำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการ…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                         (ลงชื่อ…………………………………………………………..ผูกลาวหา/ผูรองเร�ยน
                                                                                                                                                                                   (………………………………………………………….)

                                                                                                                                                                          ลงชื่อ………………………………………………..ผูบันทึก
                                                                                                                                                                                   (………………………………………………)
                                                                                                                                                                                              พนักงาน ป.ป.ท./เจาหนาที่ ป.ป.ท.

   

(หมายเหตุ : กรณีผูรองเร�ยนไมประสงคจะเปดเผยตนเองใหระบุไวดวย)

รองเร�ยน แจงเบาะแส
สายดวน 1206

NOW!
USCALL

Real time ฉับไว
PACC.GO.TH

99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค
ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ

อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุร� 11120 

โทรศัพท 0 2502 6670-80  
โทรสาร 0 2502 6132

กระบวนการรับเร�่อง
รองเร�ยน / กลาวหา

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ
Office of Public Sector Anit-Corruption Commissionสำนักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ

พบเห็นขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุจร�ต

ชองทางการติดตอ

แบบหนังสือกลาวหา / รองเร�ยน

S T R O N G E R

สรางสังคมไทย รวมใจตานทุจร�ต
PACC



ทุกวันทำการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
(ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)

ทุกวันทำการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
(ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)

 เปนเร�่องรองเร�ยน/กลาวหา หร�อแจงเบาะแส เกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐกระทำการหร�อเกี่ยวของกับการกระทำทุจร�ตในภาครัฐ หร�อมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐผูใด
 กระทำการทุจร�ตในภาครัฐ
 หนังสือรองเร�ยน/กลาวหา ตองระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหนง สังกัด/หนวยงานพรอมขอเท็จจร�งหร�อพฤติการณตามสมควรของผูถูกรองเร�ยน/กลาวหา
 หนังสือรองเร�ยน/กลาวหา ตองระบุ ช่ือ-นามสกุล และท่ีอยูของผูรองเร�ยน/กลาวหา มาโดยชัดเจน หากผูรองเร�ยน/กลาวหาประสงคใหสำนักงาน ป.ป.ท. ปกปดช่ือ-สกุล และท่ีอยู 
 โปรดระบุใหชัดเจน
 กรณีใหบุคคลอ่ืนดำเนินการรองเร�ยน/กลาวหาแทน ตองมีหนังสือมอบอำนาจลงลายมือช่ือผูมอบอำนาจและผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ พรอมท้ังสำเนาบัตรประชาชนของ
 ผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจซึ่งรับรองสำเนามาดวย

ตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกวันทำการ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
(ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด)

หมายเหตุ : มีเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ 
ต้ังแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นอกวันและเวลาทำการ
รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดที่ทางราชการ
กำหนด จะเขาสูระบบฝากขอความอัตโนมัติ

“ธรรมาภิบาล
เขมแข็ง

ทุจร�ตภาครัฐ
ลดลง”

เพ�่มข�ดสมรรถนะองคกรและบุคลากรเพ�่อมุงสูองคกร
สมรรถนะสูง

บังคับใชกฎหมายปองกันและ
ปราบปรามการทุจร�ต

เสร�มสรางประสิทธิภาพ
เคร�อขายประชาชน ปลูกฝงจิตสำนึก
ตอตานการทุจร�ต

กำกับ ติดตาม 
ขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐ
ใหปฏิบัติงานในกรอบธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 

ยุทธศาสตรที่ 

ยุทธศาสตรที่ 

ยุทธศาสตรที่ 

พัฒนาประสิทธิภาพการปองกันและเสร�มสราง
ธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ

ปลูกจิตสำนึกและพัฒนาเคร�อขายพลังประชารัฐ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลตอตานการทุจร�ต

พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปราม
การทุจร�ตในภาครัฐ

กระบวนการรับเร�่องรองเร�ยน/กลาวหา

1.ศูนยรับเร�อ่งรองเร�ยน สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
2.สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ เขตพ�้นที่ 1-9

งานที่ให
บร�การ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ขอบเขตการใหบร�การ

สถานที่/ชองทางการใหบร�การ ระยะเวลาเปดใหบร�การ

ขอบเขตการใหบร�การ

หลักเกณฑ ว�ธีการ และเง�่อนไขในการยื่นคำขอ

สถานที่/ชองทางการใหบร�การ ระยะเวลาเปดใหบร�การ

ขั้นตอนและระยะการใหบร�การ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

ขั้นตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ

  ลงทะเบียนรับเร�่องรองเร�ยน/กลาวหา หร�อแจงเบาะแส
  จากประชาชนหร�อหนวยงานของรัฐ 

  ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบ
  เจาหนาที่ ป.ป.ท.
  สำนักงาน ป.ป.ท. เขตพ�้นที่ 1-9

  ตรวจพ�จารณากลั่นกรองสรุปความเห็นเพ�่อมอบหมายผูรับผิดชอบดำเนินการ ผูอำนวยการศูนยรับเร�่องรองเร�ยน
    ผูอำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท. เขตพ�้นที่ 1-9

  หัวหนาสวนราชการหร�อผูไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ, มอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบดำเนินการ หัวหนาสวนราชการหร�อผูไดรับมอบหมาย

  หัวหนาสวนราชการหร�อผูไดรับมอบหมายมีขอสั่งการแลว
  5.1 สงหนังสือรองเร�ยน/กลาวหาและเอกสารหลักฐานไปยังสำนักที่รับผิดชอบตามขอสั่งการ
  5.2 จัดทำหนังสือแจงผูรองเร�ยนเพ�่อทราบสถานะของเร�่อง (กรณีหนังสือรองเร�ยน ระบุชื่อ ที่อยูชัดเจน)
  5.3 บันทึกขอมูลลงระบบฐานขอมูลของสำนักงาน ป.ป.ท.

สำนักงานเลขาธิการ/สำนักงาน ป.ป.ท. เขตพ�้นที่ 1-9

1
หลัก

คุณธรรม

1

1

2

3

2
หลัก

นิติธรรม

3
หลัก

ความโปรงใส

4
หลัก

ความคุมคา

5
หลัก

การมีสวนรวม

6
หลัก

ความรับผิดชอบ

2

3

4

เอกสารหร�อหลักฐานที่ตองใช

 หนังสือรองเร�ยน/กลาวหา (โปรดระบุชื่อ-สกุล ตำแหนง สังกัดของเจาหนาที่รัฐ และพฤติการณโดยละเอียด)

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูรองเร�ยน/กลาวหา พรอมรับรองสำเนา

 หนังสือมอบอำนาจ (ถามี)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูมอบอำนาจ พรอมรับรองสำเนา • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูรับมอบอำนาจ พรอมรับรองสำเนา

 พยานหลักฐาน (ถามี)

  • พยานเอกสาร • พยานวัตถุ
คาธรรมเนียม

ไมมี

ว�สัยทัศน 

พันธกิจ

ยุทธศาสตร
ประเด็น

 สวนกลาง
 1.1 ศูนยรับเร�อ่งรองเร�ยน สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
  เลขท่ี 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ช้ัน 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร� 11120
  โทร. 0 2502 6670-80 ตอ 1904-1910 โทรสาร 0 2502 6689
 
 1.2 สำนักปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ 1-5
  เลขที่ 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ถนนแจงวัฒนะตำบลคลองเกลือ 
  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร� 11120
 
 สวนภูมิภาค
 2.1 สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ เขตพ�้นที่ 1 
  22/25 ถนนนเรศวร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศร�อยุธยา จังหวัดพระนครศร�อยุธยา 13000
  โทรศัพท 035 323 364-9 โทรสาร 035 323 370

 2.2 สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ เขตพ�้นที่ 2
  อาคารเลขที่ 2/5 ถนนสุรศักดิ์ 2 ตำบลศร�ราชาอำเภอศร�ราชา จังหวัดชลบุร� 20110
  โทรศัพท 038 328 234-5 โทรสาร 038 328 233

 2.3 สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ เขตพ�้นที่ 3
  บร�ษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 118 หมูที่ 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง
  จังหวัดนครราชสีมา 30280
  โทรศัพท  044 465 054 โทรสาร 044 465 053

 2.4 สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ เขตพ�้นที่ 4
  อาคารปร�้น ออฟฟ�ตเฟล็กค เลขที่ 4/33  ถนนหนาเมือง ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง 
  จังหวัดขอนแกน 40000
  โทรศัพท 043 239 092-3 โทรสาร 043 239 094

 2.5 สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ เขตพ�้นที่ 5
  อาคารแอรพอรต บิสซิเนสพารค เลขที่ 92/1 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100
  โทรศัพท 053 904 721-2 โทรสาร 053 904 724

 2.6 สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ เขตพ�้นที่ 6
  เลขที่ 723/13-17 ถนนพ�ชัยสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพ�ษณุโลก 65000
  โทรศัพท 055 304 117 โทรสาร 055 304 118

 2.7 สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ เขตพ�้นที่ 7
  เลขที่ 445/2 ถนนเทศา ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท 034 272 338  โทรสาร 034 272 340

 2.8 สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ เขตพ�้นที่ 8
  เลขที่ 91/1  หมู 1 อาคารพ�ซีทาวนเวอร ชั้น 2 ถนนกาญจนว�ถี ตำบลบางกุง อำเภอเมือง
  จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
  โทรศัพท 077 206 185-6 โทรสาร 077 206 184

 2.9 สำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ เขตพ�้นที่ 9
  อาคารพาณิชย เลขที่ 664,646 หมูที่ 3 ถนนสนามบิน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
  โทรศัพท 074 552 027-8 โทรสาร 074 552 029
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 สายดวนรับเร�่องรองเร�ยนแจงเบาะแส
 โทร. 1206
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