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เม่ือความปรากฏวาหนวยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติ หรือการดำเนินงาน
ท่ีมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี ใหสำนักงานแจงใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐทราบ เพ่ือดำเนินการปรับปรุงแกไขตอไป

ในกรณีตาม (1) หากสำนักงานเห็นวามีเหตุอันสมควร ใหสำนักงานแจง
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบ เพ่ือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีตอไป

ไมเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ

เปนเหตุใหเกิดความ
เดือดรอนแกผูใชบริการ
หรือประชาชน ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. กำหนด

เปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกทาง
ราชการอยางรายแรง

เม่ือไดรับแจงตามวรรคหน่ึง หัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ี
ตองสั่งการใหมีการตรวจสอบและดำเนินการ แลวแจงผล
การดำเนินการใหสำนักงานทราบภายในหกสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจง หากจะตองดำเนินการปรับปรุงแกไข ตองกำหนด
ระยะเวลาที่จะดำเนินการแลวเสร็จใหสำนักงานทราบดวย 
ในกรณีท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐไมดำเนินการปรับปรุงแกไข
ภายในกำหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสำนักงาน
รายงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพ่ือพิจารณาดำเนินการตาม
มาตรา 17 (1) หรือ (2) ตอไป 

ท้ังน้ี หากกรณีใดมีลักษณะสอไปในทางทุจริตในภาครัฐ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงาน
ใหคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพ่ือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีตอไป 

แบบรองเรียน 

ว�ธีการ

การรองเรียนตอสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได
ถาผูรองเรียนไมประสงคจะใหเปดเผยตัวก็ยอมทำได เพราะพนักงานหรือเจาหนาท่ี ป.ป.ท. 
จะตองปกปดไวเปนความลับ
ผูรองเรียน ผูใหถอยคำหรือผูใหขอมูลแกเจาหนาท่ีหรือพนักงาน ป.ป.ท. มีสิทธิท่ีจะไดรับ
การคุมครอง 

เปนเร่ืองรองเรียนหรือแจงเบาะแสกรณีวิธีปฏิบัติหรือการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ
อันเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนแกผูใชบริการหรือประชาชน หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
เจาหนาที่หรือหนวยงานรัฐไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (ม.58/2)

หนังสือรองเรียน ตองระบุช่ือ-นามสกุล ตำแหนง สังกัด/หนวยงาน พรอมขอเท็จจริง
หรือพฤติการณตามสมควรของผูถูกรองเรียน

หนังสือรองเรียน ตองระบุช่ือ-นามสกุล และท่ีอยูของผูรองเรียนมาโดยชัดเจน 
หากผูรองเรียนประสงคใหสำนักงาน ป.ป.ท. ปกปดช่ือ-สกุล และท่ีอยู โปรดระบุใหชัดเจน

กรณีมอบอำนาจใหบุคคลอื่นดำเนินการรองเรียนแทน ตองมีหนังสือมอบอำนาจ
ลงลายมือชื่อผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ พรอมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของ
ผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจซ่ึงรับรองสำเนามาดวย

หลักเกณฑ ว�ธีการ และเง�่อนไข
ในการยื่นคำขอ

4 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 5 ส�ำนักงำน ป.ป.ท.
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เจาหนาท่ี ป.ป.ท.
ปปท. เขต 1-9

ศูนยรับเร่ือง
รองเรียน/
ปปท. เขต

พนักงาน ป.ป.ท.
เจาหนาท่ี ป.ป.ท.
ปปท. เขต 1-9
กปท. 1-5

ศูนยรับเรื่อง
รองเรียน/
ปปท. เขต

ผูอำนวยการศูนยรับเร่ืองรองเรียน/ 
ผอ.กองบริหารคดี
ผอ.ปปท. เขต 1-9

หัวหนาสวนราชการหรือ
ผูไดรับมอบหมาย

ลงทะเบียนรับเร่ืองรองเรียน หรือ
แจงเบาะแสจากประชาชนหรือ
หนวยงานของรัฐ

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
ประกอบ

ตรวจพิจารณากลั่นกรอง
สรุปความเห็นเพ่ือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบดำเนินการ

หัวหนาสวนราชการหรือผู ไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ, 
มอบหมายเจาหนาที ่ร ับผิดชอบ
ดำเนินการ

หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ได
รับมอบหมายมีขอสั ่งการแลว
สงหนังสือรองเรียน และเอกสารหลักฐาน
ไปยังสำนัก/กอง ที่มีเขตอำนาจรับผิดชอบ
จัดทำหนังสือแจงผูรองเรียนเพ่ือทราบสถานะ
ของ เรื่อง (กรณีหนังสือรองเรียน ระบุชื่อ 
ที่อยูชัดเจน)
บันทึกขอมูลลงระบบฐานขอมูลของ
สำนักงาน ป.ป.ท.

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ

1

2

3

4

5

หนังสือรองเรียน (โปรดระบุช่ือ-สกุล 
ตำแหนง สังกัดของเจาหนาท่ีรัฐ และ
พฤติการณโดยละเอียด)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูรองเรียน/
กลาวหา พรอมรับรองสำเนา

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผูมอบและ
  รับมอบอำนาจพรอมรับรองสำเนา

• ¾ÂÒ¹àÍ¡ÊÒÃ
• ¾ÂÒ¹ÇÑµ¶Ø

6 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 7 ส�ำนักงำน ป.ป.ท.
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6 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 7 ส�ำนักงำน ป.ป.ท.



รับเรื่องรองเรียนจาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช.

เสนอ เลขาธิการกรรมการ ป.ป.ท.
พิจารณารับ-ไมรับเร่ือง 
(ม.29)

เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
พิจารณารับ-ไมรับเร่ือง 
(ม.25, 26, 27)

1

3

4

ตรวจสอบขอเท็จจริง
เบ้ืองตน (ม.23/1)

สำนัก/กอง/กลุม/คณะทำงาน/ผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน ไดแก
• ºÑ¹·Ö¡¶ŒÍÂ¤Ó¼ÙŒ¡Å‹ÒÇËÒËÃ×ÍºØ¤¤Å·Õè¼ÙŒ¡Å‹ÒÇËÒ
  กลาวอาง
• ขอเอกสารจากหนวยงาน/บุคคล
• ¢Í·ÃÒº¢ŒÍà·ç̈ ¨ÃÔ§¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
• อื่นๆ เชน ตรวจสถานที่เกิดเหตุ
การวิเคราะหเร่ือง 4 ประเด็น 
• Ê¶Ò¹Ð¼ÙŒ¶Ù¡¡Å‹ÒÇËÒ
• ÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè
• ¡ÒÃ¡ÃÐ·Ó¤ÇÒÁ¼Ố
• ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ

2

คณะอนุกรรมการพิจารณา
กล่ันกรองเบ้ืองตน

เร่ืองรองเรียนกลาวหา

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
มีความเห็นรับ/ไมรับ

• ÃÑºàÃ×èÍ§
• ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
  ตาม (4)

• äÁ‹ÃÑºàÃ×èÍ§
• ÃÒÂ§Ò¹ 
  คณะกรรมการ 
  ป.ป.ท.

ดำเนินการตาม (5)

รับเร่ืองไมรับเร่ือง

• Ê‹§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ ».».ª.
• ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ
  ของผูถูกรอง
• µ¡ä»

5

8

6

9

แตงต้ังคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง (ม.32) 
หรือใหเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย
พนักงาน ป.ป.ท. ไตสวนขอเท็จจริงเบ้ืองตน (ม.23/2)

ทำการไตสวน
ขอเท็จจริง

เสนอ คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
วินิจฉัย

คณะกรรมการ ป.ป.ท. ช้ีมูล

ติดตามผล

จัดทำสำนวนและมีความเห็น (ม.39)

มีมูล ไมมีมูล

• ÇÔ¹ÑÂ (Ê‹§µŒ¹ÊÑ§¡Ñ́ )
• ÍÒÞÒ (Ê‹§ÍÑÂ¡ÒÃ)

• ตนสังกัด
• อัยการ
• ศาล

7

ดำเนินการเพ่ิมเติม

8 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 9 ส�ำนักงำน ป.ป.ท.
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7

ดำเนินการเพ่ิมเติม

8 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 9 ส�ำนักงำน ป.ป.ท.



(ป.ป.ท.)

ปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

รับเร่ือง/สงตอหนวยงาน
เจาของเร่ืองดำเนินการ/

ตรวจสอบติดตาม/
รายงานผล

ภาคประสังคม
(การแจงขอมูลขาวสาร)

ปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน

ภาคีเครือขาย 
(เฝาระวังการทุจริต)

หมายเหตุ

ครม. 
ศอตช. 
ศปท.
ป.ป.ท.
ป.ป.ช. 

: คณะรัฐมนตรี
: ศูนยอำนวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ
: ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
: สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
: สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

หนวยงานภาครัฐแกไขปญหา
ความเดือดรอนแลวแจง ป.ป.ท.

ภายใน 30 วัน

หนวยงานของรัฐดำเนินการ
ตามอำนาจหนาท่ี (ใชมาตรการ

ทางบริหาร/ปกครอง/วินัย/อาญา)

กรณีหัวหนาสวนราชการ
แกปญหาแลว/ไมพบ
การกระทำผิด : ส่ังยุติเร่ือง

กรณีพบมูลความผิดอาญา 
- สง ป.ป.ช./ป.ป.ท. 
   ดำเนินการตามกฎหมาย

(ป.ป.ท.) 
กำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบ

กรณีหัวหนาสวนราชการ 
ละเลย ละเวน ป.ป.ท. 
ตรวจสอบซ้ำและทำความเห็น
เสนอ ครม./คตช.

10 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 11 ส�ำนักงำน ป.ป.ท.



(ป.ป.ท.)

ปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

รับเร่ือง/สงตอหนวยงาน
เจาของเร่ืองดำเนินการ/
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หมายเหตุ

ครม. 
ศอตช. 
ศปท.
ป.ป.ท.
ป.ป.ช. 

: คณะรัฐมนตรี
: ศูนยอำนวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ
: ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
: สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
: สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

หนวยงานภาครัฐแกไขปญหา
ความเดือดรอนแลวแจง ป.ป.ท.

ภายใน 30 วัน

หนวยงานของรัฐดำเนินการ
ตามอำนาจหนาท่ี (ใชมาตรการ

ทางบริหาร/ปกครอง/วินัย/อาญา)

กรณีหัวหนาสวนราชการ
แกปญหาแลว/ไมพบ
การกระทำผิด : ส่ังยุติเร่ือง

กรณีพบมูลความผิดอาญา 
- สง ป.ป.ช./ป.ป.ท. 
   ดำเนินการตามกฎหมาย

(ป.ป.ท.) 
กำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบ

กรณีหัวหนาสวนราชการ 
ละเลย ละเวน ป.ป.ท. 
ตรวจสอบซ้ำและทำความเห็น
เสนอ ครม./คตช.

10 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 11 ส�ำนักงำน ป.ป.ท.



กรณีพบมูลความผิดอาญา 
- สง ป.ป.ช./ป.ป.ท. 
   ดำเนินการตามกฎหมาย

ประเทศไทยปลอดการทุจริต
คา CPI อยูใน 20 ลำดับแรก

กลไกของฝายบริหาร, ฝายเลขา, 
ศอตช., และฝายเลขา อนุกรรมการขับเคล่ือน

การดำเนินงานของ ศปท.

เป�าหมาย

ยุทธศาสตร�ชาติ

สำนักงาน ป.ป.ท. หน�วยงานอ่ืนสำนักงาน ก.พ. / กพร.

แผนปฏิรูปประเทศ
ขอส่ังการ / มติ / แนวนโยบาย
นายกรัฐมนตรี / ครม.
ศอตช.

กลไกกำหนดนโยบาย
แนวทางดำเนินงาน1

กลไกประสานนำนโยบาย / 
แนวทางไปสู�การปฏิบัติ2

หมายเหตุ
ครม. 
ศอตช. 
ศปท. 
มท. 
กทม. 
CPI 

ITA 

: คณะรัฐมนตรี
: ศูนยอำนวยการตอตานการทุจริตแหงชาติ
: ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
: กระทรวงมหาดไทย
: กรุงเทพมหานคร
: คาดัชนีช้ีวัดการรับรูการทุจริต 
 (Corruption Perceptions Index : CPI)
: การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
  ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
  (Integrity and Transparency 
  Assessment: ITA)

ประสาน สนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานรายงานผลตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ

หนวยงานในสังกัดและกำกับ กรมในสังกัด มท.

รัฐวิสาหกิจ

กทม.

- กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
- สำนักงานสงเสริมการปกครอง
   ทองถ่ินจังหวัด
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา)

- จังหวัด
- ศปท. จังหวัด สำนักงานจังหวัด
- ราชการสวนภูมิภาค 
  (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมูบาน)

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน 
และหนวยงานอ่ืนในกำกับ / สังกัด

ศปท.

ศปท. ระดับกระทรวง /  
หน�วยข�น้ตรง

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

• à»š¹¡Åä¡» Ô̄ºÑµÔã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹¹âÂºÒÂ 
  แนวทางดำเนินงานในการปองกันและ
  ตอตานการทุจริต
• Ê‹§àÊÃÔÁ¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ
• à½‡ÒÃÐÇÑ§ µỐ µÒÁ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
  แทนหัวหนาสวนราชการ
• §Ò¹Í×è¹æ µÒÁ·Õèä Œ́ÃÑºÁÍºËÁÒÂ (àª‹¹ ITA 
  ติดตามการดำเนินงานวินัยอาญา หรือ
  ติดตามเร่ืองรองเรียน ประเมินความเส่ียง
  ทุจริตฯ

*มท.มีขอส่ังการเปนการภายในใหต้ัง ศปท. 
 ในกรม รัฐวิสาหกิจ กทม. และจังหวัด
*ศปท. จังหวัดเปนสวนหน่ึงของสำนักงานจังหวัด

ภารกิจงานหลักของ ศปท.

กลไกการปฏิบัติ3

12 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 13 ส�ำนักงำน ป.ป.ท.
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กลไกการปฏิบัติ3

12 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 13 ส�ำนักงำน ป.ป.ท.



ผูรองเรียน/ผูแจงเบาะแส/
พยาน/ผูถูกรองเรียน

ย่ืนคำรองตอ
เจาพนักงาน/

ผูอำนวยการฯ 
ของสำนักงาน 
ป.ป.ท. ท่ีรับเร่ือง

เปนบุคคลที่สามารถใหขอเท็จจริง
เบาะแสหรือขอมูลอันเปนประโยชน
ตอการปองกันและปราบปราม
การทุจริต หรือผูถูกรองเรียน
ที่ไดรับการกันไวเปนพยาน

สาระสำคัญของคำรอง
• ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¾ÂÒ¹
• ¾ÄµÔ¡ÒÃ³�·ÕèáÊ´§¶Ö§
  ความไมปลอดภัย
• ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁ

เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.

คณะกรรมการ ป.ป.ท.

ไมอนุมัติวิธีการ ผูรองเรียน/พยาน 
มีสิทธิอุทธรณคำสั่งของเลขาธิการฯ 
ภายใน 30 วัน

ไมอนุมัติวิธีการ ตามคำสั่งของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ใหถือเปน
ที่สุด
กระทรวงยุติธรรมหรือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

กรณีมีเหตุใหมีการคุมครองตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา
อนุมัติวิธีการ (เบื้องตน)
       • ¨Ñ´ªØ´¤ØŒÁ¤ÃÍ§
       • ¨Ñ´ãËŒÍÂÙ‹ã¹Ê¶Ò¹·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ
       • »¡»�´¢ŒÍÁÙÅºØ¤¤Å
       • ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍ×è¹æ µÒÁ
         สมควร

ใหมีการคุมครองเบื้องตน คราวละไมเกิน
 3 เดือน รวมแลวไมเกิน 6 เดือน

• àÁ×èÍ¾ÂÒ¹ÃŒÍ§¢ÍãËŒÂØµÔ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§
• เม่ือกำหนดระยะเวลาในการคุมครองพยาน
  ส้ินสุดลง
• เม่ือพยานไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
  วาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา
• เม่ือเลขาธิการฯ มีคำส่ังใหยุติการคุมครอง
  ตามเหตุขอ 19 แหงระเบียบคณะกรรมการ
  ป.ป.ท. วาดวยการคุมครองฯ พ.ศ. 2554

เหตุสิ้นสุดการคุมครอง

ผูท่ีรองเรียน หรือผูแจงขอมูลเบาะแส
เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ อาจไดรับ
รางวัลตอบแทน หรือประโยชนอื่นใด
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

14 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 15 ส�ำนักงำน ป.ป.ท.
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       • ¨Ñ´ãËŒÍÂÙ‹ã¹Ê¶Ò¹·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ
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14 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 15 ส�ำนักงำน ป.ป.ท.



าวยัสงสรวคนัอุตหเีมอืรหน็หเบพอ่ืมเ
ยามหฎกมาติตับิฏปมไฐัรนางยวนหอืรห่ีทานหาจเ

า³ราจพิรากนใกวดะสมาวคยวนำอรากยวดาว
บักวย่ีกเยามหฎกอืรห รากชารงาทงอขตาญุนอ

 น้ันนางยวนหงอข่ีทานหิตับิฏปราก
งัยปไสแะาบเอืรหลูมอขงจแถรามาส

 .ท.ป.ป นางกันำส
ีทนัทดไน้ันนางยวนหอืรห่ีทานหาจเบัก

ยามหฎกมาตรากนินเำดอ่พืเ

รวมมือ รวมมือ 

เครือขายประชาชน

ปญหาการทุจริต
ในพ้ืนท่ี

หนวยงานภาครัฐ

จัดต้ัง

ศูนยประสานงาน
เครือขายภาคประชาสังคม
ในการตอตานการทุจริต
 สำนักงาน ปปท. เขต 1-9 

และกรุงเทพมหานคร

ขับเคล่ือน 

»ÅÙ¡ Ô̈µÊÓ¹Ö¡

“พบเห็นเจาหนาท่ีรัฐประพฤติมิชอบ หรือหนวยงานใดมีวิธีปฏิบัติใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน และอาจมีลักษณะสอไปใน
ทางทุจริตในภาครัฐ สามารถรองเรียน หรือแจงเบาะแส หรือขอคำปรึกษา/ขอเสนอแนะไดท่ี สำนักงาน ปปท. เขตท่ัวประเทศ”

สรางและ
ขยายเครือขาย เฝาระวัง แจงเบาะแส รวมตรวจสอบ

 
 

 
 

 

  

16 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 17 ส�ำนักงำน ป.ป.ท.
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16 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 17 ส�ำนักงำน ป.ป.ท.



 
 

 
 

 

  

หนังสือรองเรียน
กรณีวิธีปฏิบัติหรือการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ อันเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอน

แกผูใชบริการหรือประชาชนตามมาตรา 58/2 (2)

เขียนที่.......................................................................................

วันที่................เดือน..................................พ.ศ.......................

          ขาพเจา...................................................................................................................................................................................................................................อายุ.......................................ป
เชื้อชาติ.........................................................................................สัญชาติ.....................................................................................................ศาสนา.............................................................................
อาชีพ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
          ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่....................................................................................หมูที่........................................................ซอย..................................................................................
ตำบล/แขวง......................................................................................................................................เขต/อำเภอ.....................................................................................................................................
จังหวัด.........................................................................................รหัสไปรษณีย.........................................................หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได....................................................................
          ที่อยูปจจุบัน เลขที่..................................................................หมูที่.........................................................ซอย....................................................................................................................
ตำบล/แขวง......................................................................................................................................เขต/อำเภอ.....................................................................................................................................
จังหวัด.........................................................................................รหัสไปรษณีย.........................................................หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได....................................................................
(ชื่อและที่อยูของผูใชบริการหรือประชาชน)

          ขอรองเรียน (ชื่อหนวยงานของรัฐที่มีวิธีปฏิบัติหรือดำเนินงานเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอน)..............................................................................................................
...................................................................................................ขาพเจา ไดแจงตอหนวยงานของรัฐนั้นแลวเมื่อวันที่...............................................................................................................
และไมไดรับการแกไขหรือบรรเทาความเดือดรอนขาพเจาผูไดรับความเดือดรอนจึงแจงตอสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                                     ลงชื่อผูรองเรียน............................................................................................................
                                     ลงชื่อผูบันทึก..................................................................................................................
                                     ตำแหนง.............................................................................................................................
          
          เรื่องที่ไดรับความเดือดรอน พฤติการณที่กอใหเกิดความเดือดรอน โดยมีพฤติการณแหงการกระทำ รวมทั้งวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ ดังนี้.............
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
          พยานหลักฐานที่ประกอบการ รองเรียน......................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เรื่อง  รองเรียนกรณีวิธีปฏิบัติหรือการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ อันเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนแกผูใชบริการหรือประชาชน
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

          จึงขอใหสำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการตามมาตรา 58/2 (2)
 ลงชื่อ...........................................................................................ผูรองเรียน
 (                                                    )
 ลงชื่อ...........................................................................................ผูบันทึก
 (                                                    )
           พนักงาน ป.ป.ท./ เจาหนาที่ ป.ป.ท

หมายเหตุ  1. ผูกลาวหา/ผูรองเรียน จะลงชื่อหรือไมก็ได แตตองระบุพฤติการณแหงการกระทำผิดของเจาหนาที่รัฐใหชัดเจน
            2. หากประสงคใหสำนักงาน ป.ป.ท. ปกปดชื่อ-สกุล และที่อยู โปรดระบุใหชัดเจน

0 2502 6670-80 

0 2502 6132 

www.pacc.go.th

Pacc.go.th

สายด�วน 1206 

ศูนย�รับเร�่องร�องเร�ยนสำหรับนักลงทุนชาวต�างชาติ
รับเร่ืองราวรองทุกขจากนักลงทุนชาวตางชาติ กรณีท่ีไดรับความไมเปนธรรม
จากเจาหนาที ่รัฐ หรือถูกเรียกรับผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย
E-mail :  Fad.pacc@gmail.com

18 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 19 ส�ำนักงำน ป.ป.ท.
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เลขท่ี 445/2 ถนนเทศา ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 73000

034 272 338-41    034 272 340

ปปท. เขต

นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 

เลขท่ี 723/13-17 ถนนพิชัยสงคราม ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055 304 117   055 304 118

ปปท. เขต

พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ ตาก กำแพงเพชร 
พิจิตร เพชรบูรณ นครสวรรค อุทัยธานี   

อาคารปร๊ินซ ออฟฟตเพล็กค เลขท่ี 4/33 ถนนหนาเมือง 
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

043 239 092-3  043 239 094

ปปท. เขต

 
 

 

  

 
 

 

  

เลขท่ี 91/1 หมู 1 อาคาร พี.ซี. ทาวเวอร ช้ัน 2 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุง อำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี 84000

077 206 185-6      077 206 184

ปปท. เขต

สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบ่ี พังงา ภูเก็ต 

ขอนแกน อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร มุกดาหาร มหาสารคาม 
รอยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ บึงกาฬ นครพนม  

99/5 ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ถนนโชตนา ตำบลชางเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300

053 112 802  053 904 807

ปปท. เขต

เชียงใหม ลำปาง แมฮองสอน เชียงราย พะเยา นาน ลำพูน แพร 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

อาคารพาณิชย เลขท่ี 116 หมูท่ี 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110

074 552 027-8       074 552 029

ปปท. เขต

สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส 

 
 

 
 

 
  

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 118 หมูท่ี 10 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด 
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

044 465 054, 044 465 383 044 465 053

ปปท. เขต

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร 

99/88 หมูท่ี 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
033 004 537-8  033 138 384

ปปท. เขต

ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว ระยอง

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

22/25 ถนนนเรศวร ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000      

035 323 365-9 035 323 730

ปปท. เขต

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง สระบุรี 
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ชัยนาท

 
 

 
 

 

  

20 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 21 ส�ำนักงำน ป.ป.ท.
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โทษจำคุกต้ังแต 1-10 ป
ปรับต้ังแต 20,000 – 200,000 บาท 
อายุความ 15 ป

มาตรา 152 “เปนเจาพนักงานมีหนาที่จัดการ
หรือดูแลกิจการใด เขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชน
สำหรับตนเองหรือผูอื่น”

มาตรา 147 “เจาพนักงานเบียดบังทรัพย 
เปนของตนเองหรือเปนของผูอ่ืน”

โทษจำคุกตั้งแต 5-20 ป หรือจำคุกตลอดชีวิต
ปรับต้ังแต 100,000 – 400,000 บาท
อายุความ 20 ป

มาตรา 148 “เจาพนักงานใชอำนาจในตำแหนง
โดยมิชอบ ขมขืนใจ หรือจูงใจ เพื่อใหบุคคลใด
มอบทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกตนเอง
หรือผูอื่น” 

โทษจำคุกตั้งแต 5-20 ป หรือจำคุกตลอดชีวิต 
หรือประหารชีวิต
ปรับตั้งแต 100,000 –400,000 บาท
อายุความ 20 ป

1

มาตรา 149 
“เจาพนักงาน เรียก รับ ยอมจะรับสินบน” 

โทษจำคุกตั้งแต 5-20 ป 
หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 
ปรับต้ังแต 100,000 – 400,000 บาท
อายุความ 20 ป

โทษจำคุกต้ังแต 5-20 ป หรือจำคุกตลอดชีวิต
ปรับต้ังแต 100,000 – 400,000 บาท
อายุความ 20 ป

มาตรา 151 “เจาพนักงานใชอำนาจในตำแหนง
โดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกรัฐ เทศบาล 
สุขาภิบาล หรือเจาของทรัพย”

รวมกฎหมายแล
ะบทลงโทษ

"ความผิดตอตำแหนง

หนาที่ราชก
าร"รวมกฎหมายแล

ะบทลงโทษ

"ความผิดตอตำแหนง

หนาที่ราชก
าร"

22 ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 23 ส�ำนักงำน ป.ป.ท.
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1

มาตรา 149 
“เจาพนักงาน เรียก รับ ยอมจะรับสินบน” 
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หรือจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 
ปรับต้ังแต 100,000 – 400,000 บาท
อายุความ 20 ป

โทษจำคุกต้ังแต 5-20 ป หรือจำคุกตลอดชีวิต
ปรับต้ังแต 100,000 – 400,000 บาท
อายุความ 20 ป

มาตรา 151 “เจาพนักงานใชอำนาจในตำแหนง
โดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกรัฐ เทศบาล 
สุขาภิบาล หรือเจาของทรัพย”

รวมกฎหมายแล
ะบทลงโทษ

"ความผิดตอตำแหนง

หนาที่ราชก
าร"รวมกฎหมายแล
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"ความผิดตอตำแหนง
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โทษจำคุกไมเกิน 7 ป
ปรับไมเกิน 140,000 บาท
อายุความ 10 ป

โทษจำคุกตั้งแต 1-10 ป
ปรับตั้งแต 20,000 – 200,000 บาท 
อายุความ 15 ป

มาตรา 153 “เจาพนักงานจายทรัพยเกินกวา
ท่ีควรจาย เพ่ือประโยชนสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน”

มาตรา 162 “เปนเจาพนักงาน มีหนาที่
ทำเอกสาร รับเอกสาร หรือกรอกขอความ
ลงในเอกสาร” กระทำการดังตอไปนี้

มาตรา 157 “เปนเจาพนักงาน ปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือใหเกิดความเสียหาย
แกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยทุจริต” 

โทษจำคุกตั้งแต 1-10 ป 
ปรับต้ังแต 20,000 – 200,000 บาท 
อายุความ 15 ป

รับรองเปนหลักฐานวา ตนไดกระทำการอยางใดขึ้น
หรือวาการอยางใดไดกระทำตอหนาตนอันเปน
ความเท็จ
รับรองเปนหลักฐานวา ไดมีการแจงซึ่งขอความ
อันมิไดมีการแจง
ละเวนไมจดขอความซึ่งตนมีหนาที่ตองรับจด หรือ
จดเปลี่ยนแปลงขอความเชนวานั้น 
รับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้น
มุงพิสูจนความจริงอันเปนความเท็จ

1

2

3

4

66 77

โทษจำคุกไมเกิน 10 ป 
ปรับไมเกิน 200,000 บาท
อายุความ 15 ป

มาตรา 161 “เจาพนักงาน ทำการปลอมเอกสาร
โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหนาที่”88 99
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    An excellent agency in
mobilizing and integrating 
a n t i - c o r r u p t i o n  i n  t h e
Public Sector in order to 
raise the level of Thailand’s 
Corrupt ion  Percept ions  
Index (CPI)
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Prime Minister Public Sector 
Anti-Corruption 

Commission

 
 

 
 

 

  

In order to mobilize 
the operations under Good 

Governance Principle and achieve 
public sector anti-corruption

goals

Prevent and 
suppress

 
 

 
 

 

  

Prime Minister Public Sector 
Anti-Corruption 

Commission

Propose
policies, measures,

and development plans
on anti-corruption
in Public Sector

Supervise and
inspect state officials

and agencies

Monitor and 
report information

related to corruption
in public sector

Seek information and
gather evidences, including
conduct a fact inquiry for
further disciplinary action
and criminal proceeding
against offenders under

relevant laws

    Mobilize government policies 
on corruption prevention and

suppression

Prime Minister Public Sector 
Anti-Corruption 

Commission
To cultivate and raise awareness 
on anti-corruption for all sectors 
to create public consciousness  
and responsibility as well as to
avoid patronage system and

conflict of interest

To mobilize good governance 
in state agencies’ operations.

To create measures and 
integrate corruption prevention 
from all sectors’ participation

To improve trust and standard 
of the witness protection 

and whistleblower 
system 

To integrate corruption case 
management by linking the digital 
database among other auditing 

organizations

To strengthen and develop 
personnel competency to be

more professional

To cultivate 
and promote 
moral and 

ethical 
awareness 

for all sectors 

To mobilize 
Good 

Governance 
in public 
sector

To integrate
all sectors

participation
to fight
against

corruption

To develop
the witness /
whistleblower

protection and 
Intelligence

system

To develop 
and integrate 
investigation/ 
inquiry and law
enforcement
mechanism to

be more
effective

To develop 
organizational 

management and 
personal competency
to reach standard

of high performance
organization and 
raise awareness to

people

1 2 3 4 5 6

Mission
PACC 

Strategy

Mission
PACC 
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Method

A complaint to PACC may be made orally or in writing.
If a complainant intends not to reveal himself/herself, PACC Officials and 
PACC Officers are prohibited of disclosure it.
A complainant, statement maker or giver of information for PACC 
officers and PACC officials has the right to be protected.

The matter is a complaint or giving clue of any regulations or procedures 
of state agency causing the nuisance or damages to public service clientele 
or having a reasonable cause to suspect the state official or state agency 
fails to comply with the Licensing Facilitation Act. (Section 58/2 (2))

A complaint letter must include the name, position and department/
agency with the matter of facts or relevant circumstances of the 
alleged person.

A complaint letter must include specific name and address of the 
complainant. If the complainant intends not to reveal himself/herself, 
please indicate this clearly.

In case the complainant authorizes other person to make 
a complaint, he/she shall provide the power of attorney with the 
signature of a granter and grantee, including certified true copies 
of ID card. 

Rules, Methods, and Conditions 
for Submitting the Complaint

1 3
In the case under (1), if there is the reasonable cause, PACC shall notify 
the Office of the Public Sector Development Commission to perform 
further any action in accordance with its authority.

Fail to comply with the 
Licensing Facilitation 
Act

Cause severe 
detriment to the 
government service

2

Cause nuisance or damages 
to public service clientele, 
nevertheless in accordance 
with the rules and procedure 
regulated by the Public 
Sector Anti-Corruption 
Commission

Upon receipt of the notification under paragraph one, 
the superior of the state agency shall proceed the 
examination, thereafter notify the results thereof to PACC 
with in sixty days as from the date of notification. Where 
the improvement requires to be done, the agency must 
notify PACC to acknowledge the limitation of the 
completion. In case that the superior of the state agency 
fails to modify within such period of time without reasonable 
cause, PACC shall report the Public Sector Anti-Corruption 
Commission to consider upon Section 17(1) or (2)

In case of the circumstances presumed to be malpractice in public 
sector, the Public Sector Anti-Corruption Commission shall report 
to the Council of Ministers and the National Anti-Corruption 
Commission to take action in accordance with their authority. Complaint form

Once appears that any state agency has any regulations
or procedures with the following characteristics, PACC
shall notify the superior of such agency to perform its 
amendments respectively:

Section 
58/2 
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1

2

3

4

5

Register complaints or clues 
from people or government 
agency

Case Management Division 
(Complaint Center) / 
PACC Region 1-9

Investigate documents and 
supporting evidence

PACC officials        
PACC officers    
PACC Region 1-9
Corruption Suppression in Public 
Sector Division 1-5

(Complaint 
Center)/ PACC 
Regional Office

Determine and conclude the 
opinions to assign the matter 
to the responsible officer

Director of the Complaint Center / 
Director of the Case Management 
Division 
Director of PACC Region 1-9

The superior of state agency 
or the authorized person 
assigns the matter to the 
responsible officer

The superior of state agency or 
the authorized person

Once the superior of state 
agency or the authorized 
person issues an order;
Send a letter of complaint and proof of 
evidence to the office/division having 
jurisdiction and authority to operate

Notify the status of the matter to the 
complainant in a form of an official 
document (In case of the complaint letter, 
indicate the name and address clearly)

Record a case information into PACC 
database system

Step Responsible agency

PACC officials     
PACC officers    
PACC Region 1-9

(Complaint 
Center) /
PACC Regional 
Office

A Complaint letter (Please indicate 
name, position, department/agency 
and circumstance clearly)

A certified true copy of an ID card of 
a complainant/person making an 
allegation

• A certified true copy of an ID card of a grantor
• A certified true copy of an ID card of a grantee

• Documentary evidence
• Material evidence
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1

3

4

2

Receive the matter from the 
National Anti-Corruption 
Commission

Propose to the Secretary-General of
PACC to consider whether to accept
the matter (Section 29)

Propose to the Public Sector
Anti-Corruption Commission to

consider whether to accept
the matter (Section 25, 26, 27)

3

Conduct a preliminary
investigation (Section 23/1)

Office / Division / Sub-Division / Working group / 
Responsible person
Preliminary investigation : 
• Record the statement of a person making the 
  allegation or person alleged by the person 
  making the allegation
• Request documents from agency / person
• Request the matter of facts from the agency
• Others (such as investigation of the scene of action)

There are 4 points to analysis : 
• The status of the Alleged Culprit.
• Authority
• Offense
• Damage

Subcommittee makes 
a preliminary 

consideration of 
the matter

The Secretary-General of PACC
considers the matter

• Not Accept
• Report the
  Public Sector
  Anti-Corruption
  Commission

• Accept
• Take action 
  under (4) Accept

• Forward to NACC
• The superior of the 
  alleged person
• Reject

Not Accept  

Take action 
under (5)

5

8

6

9

7

A fact inquiry subcommittee shall be appointed 
(Section 32) or the Secretary-General of PACC 
shall assign PACC officials to conduct 
a preliminary fact-inquiry (Section 23/2)

Conduct a fact 
inquiry

The Public Sector Anti-Corruption 
Commission identifies prima facie 
case 

Follow up 
the matter

Prepare the fact inquiry file along
with the opinions (Section 39)

Propose the matter to the
Public Sector Anti-Corruption

Commission to determine

• Original affiliation
• Public prosecutor
• Court

Take additional actions

 prima facie No prima facie

• Disciplinary offence (Forward to the original affiliation)
• Criminal offence (Forward to the public prosecutor)
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(PACC)

receive matter / forward 
to responsible agencies / 

inspect & monitor / 
report

Civil Society 
(give clues)

Partner Network
(Monitor the 
corruption)

Public Problems

Corruption and misconduct
problems

Remark
PACC: Office of Public Sector Anti-Corruption Commission
NACC: Office of the National Anti-Corruption Commission

Government agencies solves 
the problem and reports to 

PACC within 30 days.

In case the superior of
the state agency solves
the problem and finds no
offence: A case shall be
dismissed.

In case of a criminal 
offence: Forward to 
NACC/PACC to take 
action under relevant 
laws.

In case the superior of
the state agency neglects
to take action, PACC shall
re-inspect and propose its 
opinions to the Council of 
Ministers/NACC.

supervise / monitor /
inspect

Government agencies take 
action under their authority. 
(by using the executive, 
administrative, disciplinary
and criminal measures)
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Thailand is free of corruption.
CPI of Thailand is ranked in top 20.

Mechanism of an executive branch, the secretary of 
the National Anti-Corruption Administration Operation

Center and the secretary of the Sub - Committee to Mobilize
the Anti-Corruption Operation Center

Goal

National Strategy

PACC Other AgenciesOCSC / OPDC

National Reform Plan
Order / Resolution / Policy
Prime Minister / Council of Ministers
The National Anti-Corruption
Administration Operation Center

Mechanism to formulate policy
and operation guideline1

Mechanism to coordinate and
bring the policy to implement2

Remark

OCSC : Office of the Civil Service 
          Commission.
OPDC : Office of the Public Sector 
          Development Commission.
CPI    : Corruption Perception Index.
ITA    : Integrity and Transparency 
          Assessment.

Coordinate, support, supervise and monitor the report submission
to the relevant agencies

Organizations under the Ministry 
and under Ministry’s supervision

Departments under the 
Ministry of Interior

State enterprise

Bangkok Metropolitan Administration

- Department of Local Administration
- Provincial Office for Local 
   Administration
- Local Administration Organization
   (Provincial Administration 
   Organization, Municipality, 
   Subdistrict Administration 
   Organization and the City 
   of Pattaya)

- Province
- The Anti-Corruption Operation 
   Center in Province and Provincial 
   Office
- Regional state agency (Province/ 
   District/Subdistrict/ Village)

Public sector, state enterprise, 
public organization and other 
agencies under the supervision

The Anti-Corruption Operation Center

The Anti-Corruption Operation 
Center in the Ministry /agency 

directly under the Ministry

The Anti-Corruption Operation 
Center in Ministry of Interior

Main mission of the 
Anti-Corruption Operation 

Center

Implementation mechanism3

* The Ministry of Interior has issued an internal order 
   to establish the Anti-Corruption Operation Center in 
   the departments, state enterprises, Bangkok 
   Metropolitan Administration and provinces.
* The Provincial Anti-Corruption Operation Center
   is the part of the Provincial office.

- To be the mechanism to mobilize
   anti-corruption policy and operation
   guideline
- To promote moral, ethics and good
   governance
- To monitor and follow up the operation
   on behalf on the superior of the 
   state agency
- To perform other assignments (such
   as conduct ITA, monitor the operation
   on disciplinary action and criminal
   proceeding, follow up the complaint 
   on corruption and assess corruption 
   risk)
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Complainant / 
Whistleblower / Witness / 

Alleged person

Submit a complaint file 
to PACC officials /
PACC directors

A person who provides 
facts, clues or useful 
information for preventing 
and suppressing corruption 
or a respondent who 
turns a state’s 
evidence.

Important information in 
the complaint form:
   • Witness’ details
   • Circumstances that 
     cause the insecurity
   • Letter of consent

Secretary-General
of PACC

Public Sector 
Anti-Corruption Commission

Disapproval 
The complainant or witness has the
rights to appeal the order of the
Secretary-General of PACC within 
30 day.

The disapproval according to 
the order of the Public Sector 
Anti-Corruption Commission 
is final.

When there is a circumstance that
requires a protection under the law 
on witness protection in criminal case,
Approval of the preliminary method:
      • to set the protection team
      • to prepare a safe place for the 
        witness to stay
      • to conceal the witness' 
        personal information
      • to take any other 
        appropriat action

Preliminary protection not exceeding
a period of 3 months and not exceeding

6 months in total

• The witness requests the termination of
   the protection.
• The expiration of the protection period
• The witness enters the witness protection
   under the law on witness protection in
   criminal case.
• The Secretary-General of PACC has an order
   to terminate the protection under Article 19 
   of the Public Sector Anti- Corruption 
   Commission’s regulation on protective 
    measures, B.E. 2554 (2011). 

  A complainant or person giving clues/
information concerning corruption in 
public sector may receive a reward or 
any other benefits in accordance with
the regulations designated by the Public
Sector Anti-Corruption Commission.

Reasons to terminate the protection:

Ministry of Justice or related
agencies
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  When witnessing or having reasonable
cause to suspect that the state officials or
government agencies fail to comply with
the Licensing Facilitation Act or laws relating 
to the operation of such agencies, people can 
give clues or information to PACC in order to 
take legal action with such officials and 
agencies without delay.

If you witness any misconduct performed by state officials or practices of state agencies causing 
nuisance and damages to public which circumstances presumed to be corruption in public sector, 
please make a complaint or give clues or request for advice/suggestion at all PACC offices.

 
 

 
 

 

  

Collaborate

Establish Mobilize

Collaborate

Civil NetworkPublic sector

Civil Society
Network Center

against Corruption,
PACC Region 1-9 and
PACC Headquarter.

Corruption 
problem in 
the areas

Raise
Awareness Monitor

Build and 
Expand 
network

Join an 
inspectionGive clues
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Complaint Letter
For the case of any practices or procedures of state agency causing

the nuisance or damages to public service clientele under Section 58/2 (2)

WRITTEN AT.....................................................................................

DATE...............MONTH.................................YEAR.......................

          I................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................AGE....................................................YEARS

RACE................................................................................................................NATIONALITY...................................................................................................................................RELIGION..............................................................................................................

OCCUPATION.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          PERMANENT ADDRESS NO..........................................................................................................MOO........................................................................................................LANE......................................................................................................

SUB-DISTRICT...............................................................................................................................................................................DISTRICT..............................................................................................................................................................................................

PROVINCE......................................................................................................POSTAL CODE..............................................................................................CONTACT TELEPHONE NO........................................................................................................

          PERMANENT ADDRESS NO..........................................................................................................MOO........................................................................................................LANE......................................................................................................

SUB-DISTRICT...............................................................................................................................................................................DISTRICT..............................................................................................................................................................................................

PROVINCE......................................................................................................POSTAL CODE..............................................................................................CONTACT TELEPHONE NO........................................................................................................

(NAME AND ADDRESS OF SERVICE USERS OR CITIZEN) 

          COMPLAIN AGAINST (NAME OF STATE AGENCY CAUSING NUISANCE OR DAMAGES TO PUBLIC SERVICE CIENTELE)………………….……………………………………………………………….………..….………..

I HAVE ALREADY NOTIFIED SUCH STATE AGENCY SINCE (please indicate the date)……………….......................................................................................................................….………....BUT THE NUISANCE AND 

DAMAGES HAVE NOT BEEN SOLVED AND ALLEVIATED. THEREFORE, I, PERSON SUFFERING FROM THIS MATTER, NOTIFY PACC OF THE DETAILS AS FOLLOWS;

                                                   SIGNATURE OF A COMPLAINANT............................................................................................................

                                                   SIGNATURE OF A RECORDER......................................................................................................................

                                                   POSITION.....................................................................................................................................................................

          

          THE NUISANCE AND CIRCUMSTANCES THAT CAUSE SUCH NUISANCE DAMAGES INCLUDING DATE, TIME AND SCENE OF THE ACTION ARE AS FOLLOWS;....................................

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

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

          EVIDENCE TO SUPPORT THE COMPLAINT...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

SUBJECT   A COMPLAINT AGAINST PRACTICES OR PROCEDURES OF STATE AGENCY CAUSING NUISANCE OR DAMAGES TO PUBLIC

              SERVICE CLIENTELE

TO           SECRETARY-GENERAL OF PACC 

 I SHALL REQUEST PACC TO ACT UNDER THE SECTION 58/2 (2)

 SIGNATURE………………………………….................................….A COMPLAINANT.

                            (                                       )

 SIGNATURE………………………………….................................…A RECORDER. 

               (                                       )

                     PACC OFFICIALS / PACC OFFICERS.

REMARKS       1. THE PERSON MAKING THE ALLEGATION/COMPLAINANT SHALL AFFIX THE SIGNATURE OR NOT BUT SHALL CEARLY INDICATE 
                      THE CIRCUMSTANCES OF THE OFFENCE OF STATE OFFICIALS.
                   2. IN CASE WHERE THE PERSON MAKING THE ALLEGATION/COMPLAINT INTENDS NOT TO REVEAL HIMSELF/HERSELF, PLEASE 
                      INDICATE THIS CLEARLY.

0 2502 6670-80 

0 2502 6132 

www.pacc.go.th

Pacc.go.th

Hotline 1206

The Complaint Center for Foreign investors: 
Receive complaints from foreign investors facing unfair service 
from state officials or being illegally claimed for benefits
E-mail: fad.pacc@gmail.com
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RegionPACC 

Songkhla, Trang, Phatthalung, Satun, Pattani, Yala and Narathiwat
Commercial building No. 116 Moo 2 Tambon Kuan Lang, Amphoe 
Hat Yai, Songkhla 90110

074 552 027-8       074 552 029

99 Moo 4 Software Park Bldg., Chaeng Wattana Rd., 
Klong Kluea, Pakkred, Nonthaburi 11120

Phra Nakhon Si Ayutthaya, Lob Buri, Sing Buri, Ang Thong, Saraburi, 
Phathum Thani, Nonthaburi, Samut Prakan and chai Nat
22/25 Naresuan Road, Tambon Pratoochai, Amphoe Phra Nakhon 
Si Ayutthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000     

035 323 365-9 035 323 730

RegionPACC

Chon Buri, Chanthaburi, Chachoengsao, Trat, Nakhon Nayok, 
Prachin Buri, Sa Kaeo and Rayong
99/88 Moo 3 Sukhumvit Road, Tambon Samet, Amphoe Muang, 
Chon Buri 20000

033 004 537-8  033 138 384

RegionPACC 

Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Buri Ram, Surin, Si Sa Ket, 
Ubon Ratchathani, Amnat Charoen and Yasothon
TOT Public Company Limited 118 Moo 10 Mittraphap Road, 
Tambon Khok Kruat, Amphoe Muang, Nakhon Ratchasima 30280

044 465 054, 044 465 383 044 465 053

RegionPACC 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Chumphon, Ranong, Krabi, Phangnga and Phuket
91/1 Moo1 CP Tower, 2   fl., Kanchanaviti Road, Tambon Bang Kung, Amphoe Mueng, Surat Thani 84000

077 206 185-6      077 206 184

Phitsanulok, Sukhothai, Uttaradit, Tak, Kamphaeng Phet, 
Phichit, Phetchabun, Nakhon Sawan and Uthai Thani
723/13-17 Phichai Songkham Road, Tambon Nai Mueang, 
Amphoe Mueang, Phitsanulok, 65000

055 304 117   055 304 118

PACC Region

Nakhon Pathom, Ratchaburi, Suphan Buri, Kanchanaburi, 
Prachuap Khiri Khan, Samut Sakhon, Samut Songkhram 
and Phetchaburi.
445/2 Thesa Road, Tambon Phra Prathon, Amphoe Muang, 
Nakhon Pathom, 73000

034 272 338-41    034 272 340

RegionPACC

Chiangmai, Lampang, Mae Hong Son, Chiang Rai, Phayao, 
Nan, Lamphun and Phrae
99/5 Chiangmai Government Center, Chotana Road, Tambon Chang Phueak, 
Amphoe Mueang, Chiang Mai 50300

053 112 802  053 904 807

RegionPACC 

Khon Kaen, Udon Thani, Nong Khai, Loei, Sakon Nakhon, Mukdahan, 
Maha Sarakham, Roi Et, Nong Bua Lam Phu, Kalasin, Bueng Kan 
and Nakhon Phanom
4/33 Prince Officeplex Bldg., Na Muang Road, Tambon Nai Muang, 
Amphoe Muang, Khon Kean 40000

043 239 092-3  043 239 094

RegionPACC 

RegionPACC 

nd
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Amphoe Muang, Khon Kean 40000

043 239 092-3  043 239 094

RegionPACC 

RegionPACC 
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PACC22

Section 147 “An official misappropriates any 
things for himself/herself or the other person”

Imprisonment of 5 to 20 years or imprisonment for life
Fine from 100,000 to 400,000 Baht
20-year prescription 

Imprisonment of 1 to 10 years
Fine from 20,000 to 200,000 Baht
15-year prescription

Section 152 “An official having the duty of 
managing or looking after any activity takes 
the interest for the benefit of himself/herself 
or the other person”

Section 148 “An official abuses his/her 
authority to coerce or induce any person to 
deliver or to procure the property or any
other benefit for him/her or other person” 

Imprisonment of 5 to 20 years or imprisonment 
for life or death 
Fine from 100,000 to 400,000 Baht
20-year prescription

1

Section 149 “An official demands, accepts 
or agrees to accept a bribe”

Imprisonment of 5 to 20 years or imprisonment for 
life or death
Fine from 100,000 to 400,000 Baht
20-year prescription

Imprisonment of 5 to 20 years or imprisonment for life
Fine from 100,000 to 400,000 Baht
20-year prescription

Section 151 “An official dishonestly exercises
his/her authority which damages the State, 
the Municipality, the Sanitation or the owner 
of the property”

Laws and penalties

“Malfeasance 

in Office”Laws and penalties

“Malfeasance 

in Office”
Imprisonment of 1 to 10 years 
Fine from 20,000 to 200,000 Baht
15-year prescription 

Section 153 “An official defrays chose more 
than what should be defrayed for the benefit 
of himself/herself or the other person”

Section 157 “An official wrongfully exercises 
or refrains from exercising any of his/her 
functions in order to cause damage to any 
person, or dishonestly exercises or refrains 
from exercising any of his/her functions” 

Imprisonment of 1 to 10 years  
Fine from 20,000 to 200,000 Baht
15-year prescription

Imprisonment not exceeding 10 years 
Fine not exceeding 200,000 Baht
15-year prescription

Section 161 “An official forges the documents
by virtue of the opportunity in exercising 
his/her functions”

66 77

88 99 Sect ion 162 “An off ic ial having the 
duty of making a document, receiving 
a document or filling the contents in 
a document does any of the following 
acts in exercising his/her functions:

To certify that he/she has done any act or that 
any act has been done in his/her presence, which 
is false
To certify that there is information of a matter 
of which there is no information
To refrain from recording a matter which he/she 
has the duty to record, or to make alteration of 
such matter
To certify the fact which the document intends to 
prove as the truth, which is false

1

2

3

4

Imprisonment not exceeding 7 years 
Fine not exceeding 140,000 Baht
10-year prescription
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Section 147 “An official misappropriates any 
things for himself/herself or the other person”

Imprisonment of 5 to 20 years or imprisonment for life
Fine from 100,000 to 400,000 Baht
20-year prescription 

Imprisonment of 1 to 10 years
Fine from 20,000 to 200,000 Baht
15-year prescription

Section 152 “An official having the duty of 
managing or looking after any activity takes 
the interest for the benefit of himself/herself 
or the other person”

Section 148 “An official abuses his/her 
authority to coerce or induce any person to 
deliver or to procure the property or any
other benefit for him/her or other person” 

Imprisonment of 5 to 20 years or imprisonment 
for life or death 
Fine from 100,000 to 400,000 Baht
20-year prescription

1

Section 149 “An official demands, accepts 
or agrees to accept a bribe”

Imprisonment of 5 to 20 years or imprisonment for 
life or death
Fine from 100,000 to 400,000 Baht
20-year prescription

Imprisonment of 5 to 20 years or imprisonment for life
Fine from 100,000 to 400,000 Baht
20-year prescription

Section 151 “An official dishonestly exercises
his/her authority which damages the State, 
the Municipality, the Sanitation or the owner 
of the property”

Laws and penalties

“Malfeasance 

in Office”Laws and penalties

“Malfeasance 

in Office”
Imprisonment of 1 to 10 years 
Fine from 20,000 to 200,000 Baht
15-year prescription 

Section 153 “An official defrays chose more 
than what should be defrayed for the benefit 
of himself/herself or the other person”

Section 157 “An official wrongfully exercises 
or refrains from exercising any of his/her 
functions in order to cause damage to any 
person, or dishonestly exercises or refrains 
from exercising any of his/her functions” 

Imprisonment of 1 to 10 years  
Fine from 20,000 to 200,000 Baht
15-year prescription

Imprisonment not exceeding 10 years 
Fine not exceeding 200,000 Baht
15-year prescription

Section 161 “An official forges the documents
by virtue of the opportunity in exercising 
his/her functions”

66 77

88 99 Sect ion 162 “An off ic ial having the 
duty of making a document, receiving 
a document or filling the contents in 
a document does any of the following 
acts in exercising his/her functions:

To certify that he/she has done any act or that 
any act has been done in his/her presence, which 
is false
To certify that there is information of a matter 
of which there is no information
To refrain from recording a matter which he/she 
has the duty to record, or to make alteration of 
such matter
To certify the fact which the document intends to 
prove as the truth, which is false

1

2

3

4

Imprisonment not exceeding 7 years 
Fine not exceeding 140,000 Baht
10-year prescription



Restrain 
and moniter

Build networks
in all sectors

Define risk 
prevention 
measures

Build confidence
and solve problems

for the public

สรางความเช่ือม่ันและแกไขปญหา
ความเดือดรอนใหกับประชาชน

ยับยั้งเฝาระวัง

สรางเคร�อขาย
ทุกภาคสวน

วางมาตรการ
ปองกันความเส่ียง

Office of Public Sector Anti-Corruption Commission 
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