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ชองทางการใหขอมูลและแจงปญหาความเดือดรอนจากยาเสพติด 

 
 การแจงเบาะแสยาเสพติด เปนการดําเนินการเพ่ือลดความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีไดรับ
ความเดือดรอนจากปญหายาเสพติด เชน มีการซ้ือขายยาเสพติดในพ้ืนท่ี มีการม่ัวสุมเสพยาเสพติด  
พบเจาหนาท่ีรัฐเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดทุกมิติ ไมวาจะเปนการเอ้ือใหนักคามีการซ้ือขายยาเสพติด  
ไมกวาดลางแหลงม่ัวสุมเสพยาเสพติด เจาหนาท่ีรัฐเก่ียวของกับยาเสพติดโดยตรง (ผูคา/ผูเสพ)  

เม่ือสํานักงาน ป.ป.ส. รับเรื่องรองเรียนจากประชาชนแลว จะดําเนินการตามข้ันตอน และประสาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดตามขอรองเรียนตอไป 
 การดําเนินการตามข้ันตอน หมายถึง การตรวจคน การจับกุม การตรวจปสสาวะ การออกหมายจับ 
การตั้งดานออกตรวจ เปนตน 
 
การแจงเบาะแสยาเสพติด สามารถดําเนินการผาน ๔ ชองทาง ประกอบดวย  

๑. สายดวน ๑๓๘๖ ผูแจงเบาะแส สามารถโทรผานสายดวน ๑๓๘๖ ไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง และโทรฟรี
ทุกเครือขาย 

๒. หนังสือรองเรียนถึงสํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลาง/สวนภูมิภาค  
๓. การแจงเบาะแสดวยตนเองไดท่ีสํานักงาน ป.ป.ส.สวนกลาง/สวนภูมิภาค :  ผูเดินทางมารองเรียน 

ณ สถานท่ีทําการของแตละพ้ืนท่ีสามารถติดตอผานเจาหนาท่ี ณ หองประชาสัมพันธ เพ่ือรับเรื่องรองเรียน
ตอไป 

๔. การแจงผานเว็บไซต ป.ป.ส. : https://1386.oncb.go.th 
 

การแจงเบาะแสตามชองทางท่ี ๒ และ ๓ สามารถติดตอหรือประสานเจาหนาท่ีตามท่ีอยู ดังนี้ 
สวนกลาง : สํานักงาน ป.ป.ส. เลขท่ี ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

๑๐๔๐๐ 
สวนภูมิภาค : 
๑. สํานักงาน ปปส.กทม. เลขท่ี ๒๑๓ ถนนกําแพงเพชร ๖ ซอยวิภาวดีรังสิต ๒๕ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
๒. สํานักงาน ปปส.ภาค ๑ เลขท่ี ๒๑๓ ถนนกําแพงเพชร ๖ ซอยวิภาวดีรังสิต ๒๕ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
๓. สํานักงาน ปปส.ภาค ๒ เลขท่ี ๒๒๒/๔ หมูท่ี ๓ ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ 
๔. สํานักงาน ปปส.ภาค ๓ เลขท่ี ๓๓๓ หมูท่ี ๙ ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
๕. สํานักงาน ปปส.ภาค ๔ ถนนหนาศูนยราชการ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

๔๐๐๐๐ 



๒ 
 

 
 
๖. สํานักงาน ปปส.ภาค ๕ เลขท่ี ๑๙๙ หมูท่ี ๓ ถนนหนองฮอ ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม ๕๐๓๐๐ 
๗. สํานักงาน ปปส.ภาค ๖ เลขท่ี ๑๑๒ หมูท่ี ๖ ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

๖๕๑๕๐ 
๘. สํานักงาน ปปส.ภาค ๗ เลขท่ี ๒๑๓ ถนนกําแพงเพชร ๖ ซอยวิภาวดีรังสิต ๒๕ แขวงตลาดบางเขน 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
๙. สํานักงาน ปปส.ภาค ๘ เลขท่ี ๑๐๒/๒๗ ถนนนิคมพัฒนา ซอย ๒ ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ 
๑๐. สํานักงาน ปปส.ภาค ๙ เลขท่ี ๔๓๔ ถนนไทรบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 
 

ข้ันตอนการดําเนินการตอขอรองเรียน  
 ๑. รับเรื่องรองเรียน จากประชาชนท่ีแจงเบาะแส 
 ๒. รวบรวมขอมูล ตรวจสอบ และทําการคัดแยก กลุมผูถูกรองเรียน 
 ๓. สงขอมูลเรื่องรองเรียนผานระบบฐานขอมูล เพ่ือดําเนินการตรวจสอบ พิสูจนทราบวาผูถูกแจง    
มีพฤติการณเก่ียวของกับยาเสพติดตามท่ีแจงจริงหรือไม  
 ๔. เจาหนาท่ีลงพ้ืนท่ีดําเนินการอยางเรงดวน เพ่ือสืบสวนและดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
 
การมีสวนรวมในการแจงเบาะแส/รองเรียนยาเสพติด  
 ผูท่ีดําเนินการรับเรื่องรองเรียน ตองพึงระวังวา “การซักขาวแตละครั้งควรไดรับขอมูลเพียงพอ   
ตอการสืบสวนหรือดําเนินการอ่ืนใดได” โดยยึดหลักในการซักถาม คือ Who (ใคร) What (ทําอะไร) When 
(เม่ือไหร) Where (ท่ีไหน) Why (อยางไร) โดยการซักถามแบงออกเปน ๒ สวน คือ สอบถามขอมูลบุคคล     
ท่ีถูกรองเรียน และสอบถามพฤติการณของผูถูกรองเรียน รายละเอียดดังนี้ 

๑. ขอมูลบุคคลท่ีถูกรองเรียน  
  ๑) ประวัติผูถูกรองเรียน บุคคลในครอบครัว และบุคคลใกลชิดท่ีพบปะกันบอยครั้ง เชน ชื่อ 
สกุล (จริง-เลน-ฉายา) อาชีพ นิสัย/พฤติการณท่ัว ๆ ไป ทะเบียนรถ ฯลฯ 
  ๒) ลักษณะพิเศษในตัวบุคคลนั้น 
  ๓) ท่ีอยู/สถานท่ีพักอาศัย สภาพแวดลอม และสถานท่ีท่ีสามารถพบตัวไดงาย  
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
 

๒. พฤติการณเฉพาะของผูถูกรองเรียน  
  ๑. เก่ียวของยาเสพติดชนิดใด 
  ๒. พฤติการณท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด เชน เสพ คนลําเลียง ผูคา (กรณีเปนนักคา คาดวา  
อยูในระดับใด นักคารายยอยในหมูบาน/ชุมชน นักคาระดับกลาง (สงยาเสพติดจํานวนมาก) เปนผูสั่งการ หรือเก่ียวของ 
ในลักษณะอ่ืน ๆ (ระบุ) 
  ๓. บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของ และพฤติการณของบุคคลนั้น ๆ ท่ีนาสนใจ 
  ๔. พฤติการณท่ีเปนจุดเดน ชวงเวลาท่ีผูถูกรองเรียนกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
  ๕. สถานท่ีกอเหตุและสถานท่ีท่ีสามารถพบตัวผูถูกรองเรียนไดงาย 
  ๖. ขอมูลอ่ืน ๆ เชน ราคายาเสพติด รูปแบบการกระทําผิด ขอมูลแวดลอม สถานการณยาเสพติด
ในพ้ืนท่ี เชน คิดวามีความรุนแรงหรือไม หรือปานกลาง เบาบาง พบการซ้ือขายเปนบางครั้ง เปนตน  
 
 
 

ทั้งนี้ การแจงเบาะแสยาเสพติด ถือเปนความลับทางราชการ จะไมมีการเปดเผยขอมูลของผูแจง 


