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ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ

พันธกิจ
1. บังคับใช้กฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพ

เครือข่ายประชาชนปลูกฝังจิตส�านึก

ต่อต้านการทุจริต

3. ก�ากับ ติดตาม ขับเคลื่อน

หน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติงาน

ในกรอบธรรมาภิบาล



 การทุจริตในภาครัฐนับเป็นปัญหา 
ร้ายแรงทีส่ร้างความเสยีหายให้กบัประเทศชาติ
เป็นอย่างมาก ไม่ใช่แค่เร่ืองของตวัเงนิเท่านัน้ 
แต่ยังเป็นความเสียหายที่หยั่งรากลึกลงไป
กระทบต่อเศรษฐกจิทัง้ระบบ  เพราะประชาชน
ทั้งในประเทศและชาวต่างชาติเกิดความ 
ไม่เชื่อมั่น และไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในการติดต่อราชการหรือลงทุนท�ามาค้าขาย 
ในภาคธรุกจิ 
 ทีผ่่านมารัฐบาลต่างๆ พยายามหาทาง
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ 
ในภาค รัฐ  และมีการจัดตั้ งส� า นักงาน 
คณะกรรมการปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 
หรือส�านักงาน ป.ป.ท. Office of Public 
Sector Anti - Corruption Sector Commission 
(PACC) ขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป ็น 
องค์กรหลกัของฝ่ายบรหิารงานในการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ท้ังน้ี  
การจดัตัง้ดงักล่าวเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2551 มาตรา 51 
ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่ม 125  
ตอนท่ี 21 ก หน้า 1 ลงวนัที ่24 มกราคม 2551 
 ส�านกังาน ป.ป.ท. จงึได้รบัการสถาปนา
ขึน้อย่างเป็นทางการในวนัที ่25 มกราคม 2551 
ถอืเป็นส่วนราชการระดบักรม สงักดักระทรวง
ยุติธรรม โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ท. ซ่ึงเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  
มหีน้าทีค่วบคมุดแูลและรบัผิดชอบการปฏิบตัิ
ราชการของส�านักงานขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยตุธิรรม 
 แม ้จะได ้รับการจัดตั้ งมาตั้ งแต ่ป ี 
พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ตาม สถานการณ  ์
การทุจริตของประเทศไทยก็ยังไม ่ดีขึ้น  
โดยเฉพาะก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557  
ยังมีความรุนแรงซับซ้อนทั้งเชิงพื้นที่และเชิง
พฤตกิารณ์ กลไกการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
โครงสร้างระบบราชการอ่อนแอเนื่องจาก 
ถกูระบบการเมอืงถกูแทรกแซง ภาคประชาชน/
ภาคประชาสังคม ไม่มีความเข้มแข็ง ส่งผล 
กระทบต่อการบริหารและการเบิกจ่ายงบ
ประมาณ และโครงสร้างระบบราชการ 
ของประเทศ
 ด้วยเหตนุี ้รฐับาล โดยพลเอก ประยทุธ์ 
จันทร ์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงให้
ความส�าคัญกับการปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นอย่างมากและในการแถลง
นโยบายของรฐับาลต่อสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
11 ด ้าน เมื่อวันที่  12 กันยายน 2557  
จึงก�าหนดให้มีนโยบายการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตไว้ในข้อ 10 เรื่องการ 
ส ่งเสริมการบริหารราชการแผ ่นดินที่ มี 
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ธรรมาภบิาลและการป้องกันและปราบปราม
การทจุริตและประพฤตมิชิอบในภาครฐัไว้ 
 ต่อมาเมือ่วนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2559 
ได้มกีารประกาศราชกจิจานเุบกษา มาตรา 51 
ตามพระราชบัญญัติของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2559 เล่ม 133 ตอนที ่38 ก หน้า 39 
 สาระส�าคญัของพระราชบญัญตัฉิบบันี้ 
คื อ  ก า ร แ ก ้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง เ นื้ อ ห า ข อ ง  
“พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2551” ในหลายประการ ซึ่งเป็นการ
ปรับปรุงกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ไต่สวนข้อเทจ็จริงให้มคีวามรวดเรว็ มคีณุภาพ 

และเป็นธรรม โดยการปรบัปรงุวธิกีารได้มาของ
คณะกรรมการป ้องกันและปราบปราม 
การทจุรติในภาครฐั (คณะกรรมการ ป.ป.ท.)  
และโครงสร้างของส�านักงาน ป.ป.ท. ให้เป็น 
ส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดส�านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป ็น 
ผูร้บัผดิชอบขึน้ตรงต่อนายกรฐัมนตร ีเพือ่ให้มี
อสิระในการปฏบิตังิาน รวมทัง้ยงัมกีารเพิม่เตมิ
มาตรการในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
อันจะมีผลให้การป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติในภาครฐับรรลุผลและเกดิประโยชน์
สงูสดุแก่ประชาชน

พันธกิจ

 1. บงัคบัใช้กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

 2. เสรมิสร้างประสทิธภิาพเครอืข่ายประชาชน

  ปลกูฝังจติส�านกึต่อต้านการทจุรติ

 3. ก�ากบั ตดิตาม ขับเคลือ่นหน่วยงานภาครฐั

  ให้ปฏบิตังิานในกรอบธรรมาภบิาล

“ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐลดลง”

 หมายถงึ การแก้ไขปัญหาการทจุรติไม่อาจใช้วธิกีารปราบปรามอย่างเดยีว หากแต่ต้องมี
การป้องกันการทุจริตด้วยการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ตลอดจนส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงาน 
ของรฐัต้องยดึหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิาร ซ่ึงม ี6 ประการ อนัประกอบด้วย 1.หลกัคณุธรรม 
2.หลกันติธิรรม 3.หลกัความโปร่งใส 4.หลกัความคุม้ค่า 5.หลกัการมส่ีวนร่วม และ 6.หลกัความ
รบัผดิชอบ

วิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. 2560 - 2564
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ประเด็นยุทธศำสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่1 
พฒันาประสทิธภิาพการป้องกนัและเสรมิสร้างธรรมาภบิาลของหน่วยงานภาครฐั

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ปลกูจติส�านกึและพัฒนาเครอืข่ายพลงัประชารฐัขบัเคลือ่นธรรมาภบิาลต่อต้านการทจุรติ

ยทุธศาสตร์ที ่3 
พฒันาประสทิธภิาพการปราบปรามการทจุรติในภาครฐั

ยทุธศาสตร์ที ่4 
เพ่ิมขดีสมรรถนะองค์กรและบคุลากรเพือ่มุง่สูอ่งค์กรสมรรถนะสงู

กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และกำรรับเรื่องร้องเรียน

 ความส�าเร็จของการแก้ปัญหาทจุรติคอร์รปัชนันัน้ นอกจากมาตรการทีเ่ข้มแขง็จรงิจงั
ของรัฐบาลที่ด�าเนินการมาโดยตลอดแล้ว ยังต้องอาศัยปัจจัยจากความร่วมมือ 
ของภาคประชาชนอีกด้วย  ดังนั้น เมื่อพบเห็นพฤติกรรมการทุจริตของบุคคลในภาครัฐ 
สามารถตดิต่อผ่านช่องทาง ดงันี้
 1. แจ้งสายด่วนรบัเรือ่งร้องเรยีน ป.ป.ท. โทร. 1206
 2. แจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โดยเขียนเป็นจดหมายร้องเรียน ซึ่งอาจจะไม่ต้องใส่ชื่อ 
ผูร้้อง แต่ขอให้มรีายละเอยีดให้มากทีส่ดุแล้วส่งมาที ่ศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีน ส�านกังาน ป.ป.ท.  
ทีอ่ยู่ 99  หมู ่4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวฒันะ ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบรุ ี11120 โทร. 0 2502 6670-80 ต่อ 1904 - 1910 โทรสาร 0 2502 6689
 3. เดินทางมาแจ้งด้วยตนเอง ท่ีส�านักงาน ป.ป.ท. ชั้น 14  อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  
ถนนแจ้งวฒันะ ต�าบลคลองเกลอื อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี
 4. ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อและติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับส�านักงาน  
ป.ป.ท. ได้ทีเ่วบ็ไซต์ www.pacc.go.th
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กระบวนงานรับเรื่องร้องเรียน
/กล่าวหา

งานที่ให้บริการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส�านักงานป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1-9

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ส�านักงาน ป.ป.ท.)
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ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

1. ส่วนกลำง
 1.1  ศูนย ์ รับ เรื่ อ งร ้อง เรียน  
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 
(ส�ำนักงำน ป.ป.ท.)
 เ ล ข ที่  9 9  ห มู ่  4  อ ำ ค ำ ร 
ซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน้ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ  
ต�ำบลคลองเกลือ อ�ำเภอปำกเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทร. 0 2502 6670-80 
ต่อ 1904-1910 โทรสำร 02 502 6689

    1.2 ส�ำนักปรำบปรำมกำรทุจริต 
ในภำครัฐ 1-5
     เ ล ข ที่  9 9  ห มู ่  4  อ ำ ค ำ ร 
ซอฟต์แวร ์ปำร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ  
ต�ำบลคลองเกลือ อ�ำเภอปำกเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 11120                         

2. ส่วนภูมิภำค
 ส�ำนกังำนป้องกนัเเละปรำบปรำม 
กำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 1
 22/25 ถนนนเรศวร ต�ำบล 
ประตูชัย อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยำ  
จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ 13000
โทรศัพท์ 035 323 364-9     
โทรสำร  035 323 370

ทุกวันท�าการ ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

ทุกวันท�าการ ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)
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สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ

    ส�ำนกังำนป้องกนัเเละปรำบปรำม 
กำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 2
 เ ล ข ที่  2 / 5  ถ น น สุ ร ศั ก ดิ์  2  
ต�ำบลศรีรำชำ  อ� ำ เภอศรีรำชำ  
จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์  038 328 234-5     
โทรสำร  038 328 233

 ส�ำนกังำนป้องกนัเเละปรำบปรำม 
กำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 3
 บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน)  
เลขที่ 118 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรภำพ 
ต� ำ บ ล โ ค ก ก ร ว ด  อ� ำ เ ภ อ เ มื อ ง  
จังหวัดนครรำชสีมำ 30280
โทรศัพท์  044 465 054    
โทรสำร  044 465 053

 ส�ำนกังำนป้องกนัเเละปรำบปรำม 
กำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 4
 อำคำรปริ๊นซ์ ออฟฟิตเฟล็กค  ์
เลขที ่4/33  ถนนหน้ำเมอืง ต�ำบลในเมอืง  
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043 239 092-3       
โทรสำร  043 239 094

ทุกวันท�าการ ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)

6



ทุกวันท�าการ ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)

 ส�ำนกังำนป้องกนัเเละปรำบปรำม 
กำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 5
 อำคำรแอร์พอร์ต บสิซเินส พำร์ค  
เลขที่ 92/1 ถนนมหิดล ต�ำบลหำยยำ 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์  053 904 721-2    
โทรสำร  053 904 724

 ส�ำนกังำนป้องกนัเเละปรำบปรำม 
กำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 6
 เลขที่   723/13-17 ถนนพิชัย
สงครำม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์  055 304 117  
โทรสำร  055 304 118

 ส�ำนกังำนป้องกนัเเละปรำบปรำม 
กำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 7
 เ ล ข ที่  4 4 5 / 2  ถ น น เ ท ศ ำ  
ต�ำบลพระประโทน อ�ำ เภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์  034 272 338   
โทรสำร  034 272 340

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ
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สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ

 ส�ำนกังำนป้องกนัเเละปรำบปรำม
กำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 8
 เลขที่  91/1  หมู ่  1  อำคำร  
พ.ีซ.ี ทำวเวอร์ ช้ัน 2 ถนนกำญจนวถิี  
ต� ำ บ ล บ ำ ง กุ ้ ง  อ� ำ เ ภ อ เ มื อ ง  
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84000
โทรศัพท์  077 206 185-6     
โทรสำร  077 206 184

 ส�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำม 
กำรทุจริตในภำครัฐ เขตพื้นที่ 9
 อำคำรพำณิชย์ เลขท่ี 644,646  
หมู่ที่ 3 ถนนสนำมบิน ต�ำบลควนลัง  
อ�ำเภอหำดใหญ่   จงัหวดัสงขลำ 90110
โทรศัพท์  074 552 027-8          
โทรสำร  074 552 029

3. เว็บไซต์ส�ำนักงำน ป.ป.ท.
 www.Pacc.go.th

4. สำยด่วนรับเรื่องร้องเรียน
 แจ้งเบำะแส
โทร. 1206

ตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกวันท�าการ ตั้งแต่เวลา
 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ยกเว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด

ที่ทางราชการก�าหนด)
หมายเหตุ : มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

นอกวันและเวลาท�าการ
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุด

ที่ทางราชการก�าหนด 
จะเข้าสู่ระบบฝากข้อความอัตโนมัติ

ทุกวันท�าการ ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันหยุดที่ทางราชการก�าหนด)
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หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการยื่นค�าขอ

 เป็นเรื่องร้องเรียน/กล่าวหา หรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับ 
เจ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าการหรอืเกีย่วข้องกบัการกระท�าทจุรติ
ในภาครัฐ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้ใดกระท�าการทุจริตในภาครัฐ

 กรณีให้บุคคลอ่ืนด�าเนินการร้องเรียน/กล่าวหาแทน  
ต้องมีหนังสือมอบอ�านาจลงลายมือชื่อผู ้มอบอ�านาจและ 
ผู ้มอบอ�านาจและผู ้รับมอบอ�านาจ พร้อมทั้งส�าเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอ�านาจและผู ้รับมอบอ�านาจซึ่งรับรอง 
ส�าเนามาด้วย

 หนังสือร้องเรียน/กล่าวหา ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล  
และทีอ่ยูข่องผูร้้องเรยีน/กล่าวหา มาโดยชดัเจนหากผูร้้องเรยีน/
กล่าวหาประสงค์ให้ส�านักงาน ป.ป.ท. ปกปิดชื่อ-สกุล และที่อยู่ 
โปรดระบุให้ชัดเจน

 หนงัสอืร้องเรยีน/กล่าวหา ต้องระบชุือ่-นามสกลุ ต�าแหน่ง 
สงักดั/หน่วยงาน พร้อมข้อเทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณ์ตามสมควร
ของผู้ถูกร้องเรียน/กล่าวหา
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ขั้นตอนและระยะการให้บริการ

ขั้นตอน หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน/
กล่าวหา หรือแจ้งเบาะแสจาก
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ

ส�านักงานเลขาธิการ/ 
ส�านักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 1-9

2. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
ประกอบ

พนักงาน ป.ป.ท.
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.

3 .  ตรวจพิจารณากลั่ นกรอง 
ส รุ ป ค ว า ม เ ห็ น เ พื่ อ ม อ บ ห ม า ย 
ผู้รับผิดชอบด�าเนินการ

ผู้อ�านวยการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ผู้อ�านวยการส�านักงาน ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 1-9

4. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ ได้รับ
มอบหมายจากหวัหน้าส่วนราชการ, 
มอบหมายเจ ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
ด�าเนินการ

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ ได้รับมอบหมาย

5. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ ได้รับ
มอบหมายมีข้อสั่งการแล้ว
5.1 ส่งหนังสือร้องเรียน/กล่าวหา 
และเอกสารหลักฐานไปยังส�านัก 
ที่รับผิดชอบตามข้อสั่งการ
5.2 จัดท�าหนังสือแจ้งผู ้ร้องเรียน 
เพ่ือทราบสถานะของเรื่อง (กรณี
หนงัสอืร้องเรยีน ระบชุือ่ ทีอ่ยูช่ดัเจน)
5.3 บันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูล
ของส�านักงาน ป.ป.ท.

พนักงาน ป.ป.ท.
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ส�านักงาน ป.ป.ท. 
เขตพื้นที่ 1-9

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
ส�านักงาน ป.ป.ท. 
เขตพื้นที่ 1-9
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
 1. หนังสือร้องเรียน/กล่าวหา (โปรดระบุชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง สังกัดของ

  เจ้าหน้าที่รัฐ และพฤติการณ์โดยละเอียด)

 2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้ร้องเรียน/กล่าวหา 

  พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง

 3. หนังสือมอบอ�านาจ (ถ้ามี)

  •  ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนผู้มอบอ�านาจ พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้อง

  •  ส�าเนาบัตรประจ�าตวัประชาชนผูร้บัมอบอ�านาจ พร้อมรบัรองส�าเนาถูกต้อง

 4. พยานหลักฐาน (ถ้ามี)

  •  พยานเอกสาร

  •  พยานวัตถุ

*** หมายเหตุ : หากประสงค์ให้ส�านักงาน ป.ป.ท. ปกปิดชื่อ-สกุล และที่อยู่

โปรดระบุให้ชัดเจน

ค่ำธรรมเนียม
 - ไม่มี
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นยีรเงอร/าหวาลกอืสงันห  

.....................................................................ีที่นยีขเ 

................... .ศ.พ.....................นอืดเ.................ีที่นัว 

เรื่อง ...........................................................................................................  

ฐัรคาภนใติรจุทรากมารปบารปะลแนักงอปรากมรรกะณครากิธาขลเ    นยีรเ  

 

 
 

 ปปท. 102/55 

 ขาพเจา.............................................................................................อายุ.......................... ................ป  

.............................................................ติาชญัส................................................ิตาช .ศาสนา....................................... 

................................................................................พชีาอ .............................................................................งนหแาํต.....  

.....................งอก/กันาํส................................................................................นางมุลก/ดักงัส ........................................... 

กรม....................................................................กระทรวง............................................................................................... 

................................................................ทพัศรทโขลเยามห .............โทรสาร................................................................... 

  ....ีทีู่มห.......................................ีที่ขลเ.........................................................นางาํทีที่นาถส .................. 

ซอย.................... .................................งวขแ/ลบาํต.......................................................นนถ......................... .................. 

..........................................ดัวหงัจ......................................................ตขเ/อภเาํอ ........................ยีณษรปไสัหร..............  

.....................................ราสรทโ..........................................................................ทพัศรทโ ................................................ 

  ...... ีที่ขลเ นับุจจปูยอีที่ ................ยอซ............................นาบมูห......................ทีี่มูห............................  

................ตขเ/อภเาํอ................................................งวขแ/ลบาํต........................................นนถ .................................... 

...........ดไอตดิตีที่ทพัศรทโขลเยามห................................ ยีณษรปไสัหร...................................ดวัหงัจ ............................ 

  ...............ีทีู่มห.............................. ีที่ขลเ นาบนยีบเะทมาตูยอีที่ .......................ซอย............................. 

.................................อภเาํอ/ตขเ..........................................................................งวขแ/ลบาํต ......................................... 

........ดไอตดิตีที่ทพัศรทโขลเยามห................................ยีณษรปไสัหร.......................................ดวัหงัจ ............................ 

  ..................................................... )ีมาถ( ศย/วาสงาน/งาน/ยาน นยีรเงอร/าหวาลกอข ...................... 

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

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

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

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

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

.............................................าหวาลกูผ/นยีรเงอรูผงล ............. 

...............................................................................กึทนับูผงล ชื่อ  

.......................................................................................งนหแาํต  

 

เชื้อ

ชื่อ
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   นยีรเงอร/าหวาลกอืสงันหอตบใ  หน านห..............................ดมหกาจ.........................า ทั้ง  

 

  งัด ตุหเดิกเนาถสะลแาลวเนวัมวร าํทะรกรากงหแณรากิตฤพีมยดโ ทั้ง นี้ที่  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ..............นยีรเงอร/าหวาลกรากบอกะรปนาฐกัลหนายพ ที่ ................................................................... 

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

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

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

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

  ............................................................................................รากนินเาํด .ท.ป.ป นางกันาํสหใอขงึจ ...... 

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

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

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

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

าหวาลกูผ/นยีรเงอรูผ....................................................................งล ชื่อ  

                                    (...................................................................) 
 

 

                              กึทนับูผ........................................................งล  

                          (......................................................) 

                          .ท.ป.ป านหาจเ/.ท.ป.ป นางกันพ ที่  

 

 

 

 

(หมายเหตุ  )ยวดวไุบะรหใงอเนตยผเดปเะจคงสะรปมไนยีรเงอรูผีณรก  

ชื่อ

:
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วิสัยทัศน์
“ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐลดลง”

P : Proactive
A : Accurate

C : Clear

 C : Challenge
ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ 
โปร่งใส และยุติธรรม ท้าทายการทุจริต

ทุกรูปแบบ

ท�างาน
ด้วยความถูกต้อง

ท�างานเชิงรุก 
มุ่งผลสัมฤทธิ์
อย่างมืออาชีพ

ช่องทางการติดต่อ 

สายด่วน 1206
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส

โทร. 02 502 6670-80
โทรสาร 02 502 6132

99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต�าบลคลองเกลือ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

www.facebook.com
/PACC.GO.TH

www.pacc.go.th

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส�าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ

พันธกิจ
1. บังคับใช้กฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพ

เครือข่ายประชาชนปลูกฝังจิตส�านึก

ต่อต้านการทุจริต

3. ก�ากับ ติดตาม ขับเคลื่อน

หน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติงาน

ในกรอบธรรมาภิบาล




