ท่านรู้หรือไม่ว่าสำ�นักงาน ป.ป.ช. มีการจ่ายเงินสินบน
แก่ผู้ให้ข้อมูลคดีร่ำ�รวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
การจ่ายเงินสินบนให้แก่บุคคลผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือหนีส้ นิ ของผูถ้ กู กล่าวหาในคดีร�่ำ รวยผิดปกติ หรือของผูถ้ กู ตรวจสอบ
ในการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินหรือหนี้สิน และหากข้อมูลดังกล่าว
เป็นผลให้ทรัพย์สินที่ร่ำ�รวยผิดปกติ หรือทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของ
แผ่นดินโดยคำ�พิพากษา หรือคำ�สั่งถึงที่สุดของศาล และได้นำ�ส่งกระทรวงการคลังแล้ว
จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการพิจารณาจ่ายเงินสินบน
ในอั ต ราร้ อ ยละสิ บ ห้ า ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ นำ � ส่ ง กระทรวงการคลั ง
แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท กรณีอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่
เงินสด เงินฝาก จ่ายโดยคำ�นวณตามมูลค่าทรัพย์สิน หรือหนี้สินที่ได้มีการ
ชี้ช่องแจ้งเบาะแส และได้นำ�ส่งกระทรวงการคลัง

หากท่านกลัวความไม่ปลอดภัย สำ�นักงาน ป.ป.ช.
มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน
ผูก้ ล่าวหา ผูเ้ สียหาย ผูท้ �ำ คำ�ร้อง ผูร้ อ้ งทุกข์กล่าวโทษ ผูใ้ ห้ถอ้ ยคำ� หรือผูท้ แ่ี จ้งเบาะแส
หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การร่ำ�รวยผิดปกติ และการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนีส้ นิ หรือบุคคลอืน่ อันเป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินการตามกฎหมาย ป.ป.ช. รวมถึง
สามี ภรรยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของผู้ร้องขอ และบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชดิ กับผูร้ อ้ งขอทีม่ ายืน่ คำ�ร้องทีส่ �ำ นักงาน ป.ป.ช. หรือ สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัด
เจ้าหน้าที่จะบันทึกปากคำ�ผู้ร้องขอ และความยินยอมไว้เป็นหนังสือ จากนั้นจะมีการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ร้องขอ
จะไม่ปลอดภัย คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติให้คมุ้ ครองช่วยเหลือพยาน และสำ�นักงาน
ป.ป.ช. หรือสำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัด จะแจ้งให้สำ�นักงานคุ้มครองพยาน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ดำ�เนินการคุ้มครอง
ช่วยเหลือพยานต่อไป เช่น การอารักขา หรือจัดให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย

สำ�นักงาน ป.ป.ช. ไม่สามารถเดินหน้าป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้ลำ�พังเพียงหน่วยงานเดียว
โดยปราศจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ถึงเวลาแล้ว
ที่เราทุกคนต้องกล้าลุกขึ้นมาช่วยกันเป็นพลังทางสังคม
เพื่อ... “หยุด...คนโกงประเทศไทย”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักงาน ป.ป.ช.
ส่ ว นกลาง หรื อ สำ � นั ก งาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัด
หรื อ สายด่ ว น ป.ป.ช. ๑๒๐๕ หรื อ ทางเว็ บ ไซต์
www.nacc.go.th

หยุดคนโกง
ประเทศไทย

คำ�แนะนำ�ในการร้องเรียนเพื่อ

“หยุด...คนโกงประเทศไทย”
กับสำ�นักงาน ป.ป.ช. สายด่วน ป.ป.ช.

๑๒๐๕

คำ�แนะนำ�ในการร้องเรียนเพื่อ

“หยุด...คนโกงประเทศไทย” กับสำ�นักงาน ป.ป.ช.
หยุดคิดเสียทีวา่ การทุจริตไม่ใช่เรือ่ งของคุณ เพราะการทุจริตเปรียบเสมือน
มะเร็ ง ร้ า ยที่ ทำ � ลายประเทศชาติ ท่ า นจะเพิ ก เฉยทนดู ค นทำ � ร้ า ยประเทศชาติ
ต่อหน้าต่อตาอย่างนีโ้ ดยไม่รสู้ กึ อะไรได้จริงหรือ ท่านรูห้ รือไม่วา่ ท่านกำ�ลังทำ�ร้าย
ประเทศไทยโดยไม่รตู้ วั หากท่านยังคงนิง่ เฉยต่อการทุจริตโดยไม่ลกุ ขึน้ มาทำ�สิง่
ทีถ่ กู ต้อง สำ�นักงาน ป.ป.ช. เชือ่ มัน่ ในความรักชาติของท่าน ศรัทธาในความกล้าหาญ
ของท่านที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
กั บ สำ � นั ก งาน ป.ป.ช. ด้ ว ยหั ว ใจที่ ร วมกั น เป็ น หนึ่ ง เดี ย ว เพื่ อ “หยุ ด ...
คนโกงประเทศไทย” โดยการกล่าวหาทันทีหากท่านพบเห็นการทุจริตของ
นักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ

ขั้นตอนที่ ๑ หากท่านพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนจะทำ�อย่างไร
การร้องเรียนบุคคลที่อยู่ในอำ�นาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำ�นักงาน ป.ป.ช. สามารถรับเรื่องร้องเรียนดังนี้ การร้องเรียนกล่าวหาผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งทางการเมือง นักการเมืองในระดับท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหาร
ระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่ผู้อำ�นวยการกองขึ้นไปที่ทุจริตต่อหน้าที่
กระทำ � ความผิ ด ต่ อ ตำ � แหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการ หรื อ กระทำ � ความผิ ด ต่ อ ตำ � แหน่ ง หน้ า ที่
ในการยุติธรรม และการร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับร่�ำ รวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ ผิดปกติ ทัง้ นี้ เรือ่ งทีส่ �ำ นักงาน ป.ป.ช.
อาจไม่รับ หรือยกขึ้นมาพิจารณาคือ
๑. บัตรสนเท่ห์ซึ่งไม่ระบุพยานหลักฐานชัดแจ้งพอที่จะดำ�เนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริงได้
๒. เรื่องที่ล่วงเลยมาเกิน ๕ ปี นับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มี
การกล่าวหา และไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำ�เนินการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้

การเขียนคำ�กล่าวหาร้องเรียนต้องมีรายละเอียดการเขียนดังนี้

๑. ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กล่าวหา
๒. ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง สังกัด ของผู้ถูกกล่าวหา
๓. ระบุข้อกล่าวหาการกระทำ�ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ การกระทำ�
ความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ การกระทำ�ความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม ร่ำ�รวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
๔. บรรยายการกระทำ�ความผิดอย่างละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้
๔.๑ กรณีกล่าวหากระทำ�ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำ�ความผิดต่อ
ตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำ�ความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
			 การกระทำ�ความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด
			 มีขั้นตอนหรือรายละเอียดการกระทำ�ความผิดอย่างไร
			 มีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่ (ถ้าไม่สามารถนำ�มาได้ให้ระบุว่า
ใครเป็นผู้เก็บรักษาไว้)
			 ในเรื่องนี้ได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานใด หรือยื่นฟ้องต่อศาลใด เมื่อใด
และผลเป็นประการใด

๔.๒ กรณีกล่าวหาว่าร่ำ�รวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
			 ฐานะเดิมของผู้ถูกกล่าวหา และภริยา หรือสามี รวมทั้งบิดามารดาของ
ทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไร
			 ผู้ถูกกล่าวหา และภริยา หรือสามีมีอาชีพอื่นๆ หรือไม่ ถ้ามีอาชีพอื่น
แล้วมีรายได้มากน้อยเพียงใด
			 ทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่าร่ำ�รวยผิดปกติมีอะไรบ้าง เช่น
- บ้านมีจำ�นวนกี่หลัง, ตั้งอยู่ที่ใด
(เลขที่บ้าน ถนน/ซอย ตำ�บล/แขวง อำ�เภอ/เขต จังหวัด),
ซื้อเมื่อใด และราคาขณะซื้อเท่าใด
- ที่ดิน มีจำ�นวนกี่แปลง, ตั้งอยู่ที่ใด (เช่นเดียวกับหัวข้อที่ตั้งของบ้าน),
ซื้อเมื่อใด และราคาขณะซื้อเท่าใด
- รถยนต์ มีจำ�นวนกี่คัน, ยี่ห้อ, รุ่น, สี, หมายเลขทะเบียน, ซื้อเมื่อใด
จากใคร และราคาขณะซื้อเท่าใด
- มีเงินฝากที่ธนาคารใด สาขาใด
- ทรัพย์สินอื่นๆ

ที่สำ�คัญที่สุด คือ...

*** ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-สกุล หมายเลขประจำ�ตัวประชาชน ที่อยู่
โทรศัพท์ และอีเมล (e-mail) ของผู้กล่าวหาที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน

เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน หรือเพื่อขอทราบ
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำ�เนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ
ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุลจริง ถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยาน
หลักฐานชัดเจนเพียงพอทีจ่ ะดำ�เนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจไม่รบั
หรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

วิธีการยื่นคำ�กล่าวหามีหลายวิธีคือ

๑. ทำ � เป็ น หนั ง สื อ “เรี ย น เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช.” สำ � นั ก งาน
ป.ป.ช. เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุ รี สนามบิ น น้ำ �  ตำ � บลท่ า ทราย อำ � เภอเมื อ ง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือส่งที่ สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัด หรือส่งมาที่
ตู้ ปณ. ๑๐๐ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
๒. กล่าวหาด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทีส่ �ำ นักงาน ป.ป.ช. หรือสำ�นักงาน ป.ป.ช.
ประจำ�จังหวัดโดยตรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำ�การบันทึกคำ�กล่าวหาของท่านไว้เป็นหลักฐาน
๓. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำ�นักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
๔. เข้าร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานีตำ�รวจในเขตอำ�นาจ
สอบสวน โดยพนักงานสอบสวนจะส่งเรือ่ งไปยังสำ�นักงาน ป.ป.ช. เพือ่ ดำ�เนินการต่อไป

ขั้นตอนที่ ๒ ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสำ�นักงาน ป.ป.ช.
ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้ว

กรณีเรื่องเข้ามาที่สำ�นักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง

๑. เมื่อสำ�นักงาน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหาแล้วจะดำ�เนินการตามระเบียบ
สารบรรณ คื อ สำ � นั ก บริ ห ารงานกลางจะดำ � เนิ น การรั บ เรื่ อ งลงในระบบ โดยมี
รายละเอียดพอสังเขป คือ เลขรับเรื่อง / วัน เดือน ปี เวลาที่รับเรื่อง / ชื่อ-สกุล ตำ�แหน่ง
ของผู้ถูกกล่าวหา / ชื่อ-สกุล ที่อยู่ของผู้กล่าวหา / เรื่องที่กล่าวหา
๒. สำ�นักบริหารงานกลางจะเสนอผู้บริหารตามลำ�ดับชั้น
ก่อน แล้วจะส่งเรื่องไปที่สำ�นักงานเลขาธิการ ซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางในการรับเรื่องกล่าวหาและตรวจสอบ
ข้อมูลในเบื้องต้น
๓. สำ�นักงานเลขาธิการจะดำ�เนินการส่งเรื่อง
กล่าวหาที่เข้าหลักเกณฑ์ของสำ�นักงาน ป.ป.ช. ไปยัง
สำ�นักไต่สวนการทุจริตที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
เพื่อดำ�เนินการตามกระบวนการขั้นตอน ได้แก่
การแสวงหาข้อเท็จจริง, การไต่สวนข้อเท็จจริง
ตามลำ�ดับ และเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณามีมติต่อไป

ทัง้ นี้ สำ�นักงาน ป.ป.ช. จะมีการรายงานผลกลับไปยังผูก้ ล่าวหาให้ทราบความคืบหน้า
เป็นระยะๆ

กรณีเรื่องเข้ามาที่สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัด

๑. เมื่อสำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดได้รับเรื่องกล่าวหาแล้วจะดำ�เนินการ
ตามระเบียบสารบรรณ คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จะดำ�เนินการรับเรื่องลงในระบบ
โดยมีรายละเอียดพอสังเขป คือ เลขรับเรื่อง / วัน เดือน ปี เวลาที่รับเรื่อง / ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่งของผู้ถูกกล่าวหา / ชื่อ-สกุล ที่อยู่ของผู้กล่าวหา / เรื่องที่กล่าวหา
๒. สำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัดจะเสนอผู้บริหารตามลำ�ดับชั้นก่อน แล้วจะส่ง
เรื่องไปที่สำ�นักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง และเรื่องจะไปรวมอยู่ที่สำ�นักงานเลขาธิการ ซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางในการรับเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ ๓ ท่านจะติดตามเรื่องร้องเรียนของท่านได้อย่างไร

๑. หากท่านได้เคยยื่นเรื่องกล่าวหาไว้กับสำ�นักงาน ป.ป.ช. ขอให้จำ�ข้อมูลเบื้องต้น
ไว้สำ�หรับติดตามเรื่องร้องเรียน ดังนี้ เลขรับเรื่องจากสำ�นักงาน ป.ป.ช. / วัน เดือน ปี เวลา
ที่ยื่นเรื่อง / ชื่อ-สกุล เรื่องของผู้ถูกกล่าวหา เป็นต้น
กรณีที่ ๑
๒. หากท่านต้องการติดตามความคืบหน้า
ทางเว็บไซต์
เรื่องร้องเรียนที่ท่านได้เคยยื่นเรื่องไว้แล้วว่า ขณะนี้
www.nacc.go.th
ได้ดำ�เนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว ได้ ๓ กรณี คือ
เข้าไปที่หัวข้อ
กรณีที่ ๒
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๒๐๕
หรือหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน
ที่ดำ�เนินการเรื่องของท่าน ชื่อ-สกุล
เจ้าหน้าที่ (กรณีท่านทราบ) รวมทั้ง
แจ้งข้อมูลเบื้องต้นได้ ดังนี้ เลขรับเรื่อง
จากสำ�นักงาน ป.ป.ช. / วัน เดือน ปี เวลา
ที่ยื่นเรื่อง / ชื่อ-สกุล
เรื่องของผู้ถูกกล่าวหา

“ติดตามเรื่องร้องเรียน”
พร้อมทั้งลงเลขรับเรื่อง

กรณีที่ ๓
ติดต่อด้วยตนเองที่สำ�นักงาน ป.ป.ช.
หรือสำ�นักงาน ป.ป.ช. ประจำ�จังหวัด

ทั้งนี้ท่านต้องแจ้งข้อมูลเบื้องต้นได้ ดังนี้
เลขรับเรื่องจากสำ�นักงาน ป.ป.ช. / วัน
เดือน ปี เวลา ที่ยื่นเรื่อง / ชื่อ-สกุล
เรื่องของผู้ถูกกล่าวหา

