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Mobile Application

“คุ้มครองเด็ก”

Mobile Application 

คุ้มครองเด็ก

รู้แล้ว... 
อย่าเฉย
พบเหน็เด็กท่ีต้องการ 

ความช่วยเหลือ โปรดแจ้งทันที

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ประชาชน เป็น “เครอืข่ายคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน” เฝ้าระวัง แจ้งเหต ุ
ประสานส่งต่อการช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนผา่นแอปฯ “คุ้มครองเด็ก”

เด็ก เยาวชน และครอบครวั 
เข้าถึงการช่วยเหลือคุ้มครองได้อยา่ง

รวดเรว็และปลอดภัย

เด็กและเยาวชน อยูดี่ มสีุข 
ปลอดภัยในครอบครวั ชุมชน และ 
สังคมแวดล้อมท่ีคุ้มครองและดแูล 

ÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØ

à ººÐÃ‹ÙÊÒŒ¢

Å§·Ðà ¹ÂÕº

0 2255 5850-7, 0 2253 9116-7 

cpis@dcy.go.th

www.dcy.go.th

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

มารว่มกัน 
เปน็เครอืขา่ย  
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
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1.                     

คุม้ครองเด็กคุม้ครองเด็ก
Department of Childen
and Youth
Department of Childen
and Youth

7.0
MB

Rated for
3+   

Download
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คุมครองเด็ก

คุมครองเด็ก

ยกเลิก

รับ

คุมครองเด็ก

ติดตั้ง

Downloads7.0
MB

Rated for
3+   

Tools
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1.      

เม่�อยน่ยนัตััวตันเสร็จ สามารถ 
เขา้ใช้แอปฯ โดยกรอกช่�อผู้้ใ้ช้งาน 
รหัสัผู้า่น แล้วกดปุ�มเข้้าสู่่�ระบบ

กดปุ�มแจ้้งเหตุุ
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65%
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ระบุุขอ้มล้ท่�สำาคัญ เชน่ สภาพปญัหัา 
สถานท่�เกิดเหัตุั เพ่�อใหัเ้จ้าหันา้ท่� 
ดำาเนนิการชว่ยเหัล่อได้ทันการณ์์

ข้อ้มู่ลข้องผู้่แ้จ้้ง
และข้อ้มู่ลการ
แจ้้งเหตุ ุจ้ะถูก่

เก็บเป็็นความูลับ

ผู้้แ้จ้งจะได้หัมายเลขรับุแจ้ง 
เพ่� อติัดตัามผู้ล และสถานะ
การใหัค้วามช่วยเหัล่อของ
หันว่ยงาน

Mobile Application  

คุ้มครองเด็ก
แอปพลิเคชนั (Application)  
แจ้งเหัตักุารชว่ยเหัล่อเด็กและเยาวชน  
ท่�ประสบุปัญหัา บุนโทรศััพท์เคล่�อนท่� แท็บุเล็ตั และ
คอมพิวเตัอรผ์ู้า่นเว็บุไซต์ั เพ่�อให้ัเด็กและเยาวชนได้รบัุความ
ชว่ยเหัล่ออยา่งทันท่วงท่
 

สามารถดาวนโ์หัลดและติัดตัั�งบุนโทรศัพัท์
ทั�งระบุบุ Android และ iOS ผู้า่น Google Play 
หัร่อ App Store โดยพิมพค้์นหัาแอปฯ “คุ้มครองเด็ก” หัรอ่สแกนคิวอารโ์ค้ด 
และยงัสามารถแจ้งเหัตุัผู้า่นทางคอมพวิเตัอร ์website cpis.dcy.go.th
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รหสัผา่น

ชื�อผูใ้ชง้าน

แจงเหตุแจงเหตุ

ขอ้มลูผูแ้จง้เหตุ

ขอ้มลูผูป้ระสบปัญหา

สภาพปัญหา

ความเรง่ดว่นในการชว่ยเหลอื
เลือกตามความเห็นผูแจง

โปรดระบรุายละเอยีดเกี�ยวกบัสภาพปัญหา
เพิ�มเตมิ
ไมเกิน 1,000 ตัวอักษร

ภาพหลกัฐานประกอบ/วดีโีอ

สามารถเลอืกไฟลร์ปูภาพนามสกลุ .jpg, .png,
และไฟล ์vdo นามสกลุ .mp4 ขนาดไมเ่กนิ 20
Mb. ตอ่ไฟล์

ระบบไดรับแจงเร่ืองเรียบรอยแลว รหัส

ติดตามคือ 16418000002

ระบบไดรับแจงเร่ืองเรียบรอยแลว รหัส

ติดตามคือ 16418000002

ตกลง

การดําเนินงาน
(ขอ้มูล ณ วันนที ่22/02/2564  14:12)

ติดตามติดตาม

หมายเลขแจ้งรบั: 1-64-10-000002

วันท่ีแจ้งรบั: 22/02/2564 14:11

สถานะ: บนัทึกแจ้งเหตเุขา้สูระบบ

22/02/2564
14:12 บนัทึกแจ้งเขา้สูร่ะบบ

22/02/2564
14:13 อยูร่ะหว่างตรวจสอบ

22/02/2564
14:13 ดําเนินการชว่นเหลือและ

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแล้ว

หากต้องการสอบถามขอ้มลูเพิม่เติม
สามารถติดต่อได้ท่ี

บา้นพกัเด็กและครอบครวักรุงเทพมหานคร
เบอรติ์ดต่อ 0 2354 7580, 7582

แจ้งเหตุ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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ติดตามผล

แจงเหตุแจงเหตุ

ขอ้มลูผูแ้จ้งเหตุ

ขอ้มลูผูป้ระสบปญัหา

สภาพปญัหา

ความเรง่ด่วนในการชว่ยเหลือ
เลือกตามความเหน็ผูแ้จ้ง

โปรดระบุรายละเอียดเก่ียวกับสภาพปญัหา
เพิม่เติม (ไมเ่กิน 1,000 ตัวอักษร)

ภาพหลักฐานประกอบ/วีดีโอ

ยอมรบั  เง่ือนไขและขอ้ตกลงการใชง้าน

1

2

3

4

5

6

ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅá¨Œ§àËµØ

แจงเหตุแจงเหตุ

ขอ้มลูผูแ้จ้งเหตุ

ขอ้มลูผูป้ระสบปญัหา

สภาพปญัหา

ความเรง่ด่วนในการชว่ยเหลือ
เลือกตามความเหน็ผูแ้จ้ง

โปรดระบุรายละเอียดเก่ียวกับสภาพปญัหา
เพิม่เติม
ไมเ่กิน 1,000 ตัวอักษร

ภาพหลักฐานประกอบ/วีดีโอ

สามารถเลือกไฟล์รูปภาพนามสกลุ .jpg, .png,
และไฟล์ vdo นามสกลุ .mp4 ขนาดไมเ่กิน 20
Mb. ต่อไฟล์
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เม่�อดาวนโ์หัลดแอปฯ แล้ว 
ทำาการลงทะเบุ่ยน โดยกด 

ท่�ปุ�มลงทะเบยีน

1

วิธีดาวน์โหลด 
และติดตั้ง

1

วิธีลงทะเบียน

2

วิธีการ 
แจ้งเหตุ

3

วิธีการ 
ติดตามผล

4

เขา้สูร่ะบบ

ประชาชนท่ัวไป

ประชาชนท่ัวไป

อพม
หนว่ยงาน

ลงทะเบยีนลงทะเบยีน

ÂÍÁÃÑº เง่ือนไขขอ้ตกลงในการใชง้าน

Å§·ÐàºÕÂ¹

ชื่อ *

Ex: ขวัญใจ

นามสกลุ *

Ex: รม่รื่นดี

วัน/เดือน/ป ี เกิด *

Ex: 01/04/2520

ทีอ่ยู ่*

ตําบล *

กรุณาเลือกตําบล

อําเภอ *

กรุณาเลือกอําเภอ

เบอรโ์ทรศพัท์ *

Ex: 081 234 5678

Line *

Ex: @kwanjai

อเีมล *

Ex: kwanjai@gmail.com

ประเภทผูใ้ชง้าน *

Å§·ÐàºÕÂ¹

ชื่อผูใ้ชง้าน * ภาษาอังกฤษอยา่งนอ้ย 6 ตัวอักษร

กรุณาเลือกตําบล

อําเภอ *

กรุณาเลือกอําเภอ

เบอรโ์ทรศพัท์ *

Ex: 081 234 5678

รหสัผา่น *

ยนืยนัรหสัผา่น *

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ระบบรับแจ้งเหตุระบบรับแจ้งเหตุ

การยนืยนัการ
ลงทะเบียน
การยนืยนัการ
ลงทะเบียน

ระบบได้ทําการยนืยนัการใช้งานการ
ลงทะเบยีนของท่านเรยีบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไปในการเปิดใช้งาน

กรุณาเขา้สูร่ะบบด้วยชื่อผู้ใชแ้ละรหสั
ผา่นท่ีท่านได้กําหนดไว้ในการลงทะเบยีน

ขอบคณุค่ะ

ระบบได้ทําการยนืยนัการใช้งานการ
ลงทะเบยีนของท่านเรยีบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไปในการเปิดใช้งาน

กรุณาเขา้สูร่ะบบด้วยชื่อผู้ใชแ้ละรหสั
ผา่นท่ีท่านได้กําหนดไว้ในการลงทะเบยีน

ขอบคณุค่ะ

กลับไปหน้าแรก

กรอกข้อมล้ใหัค้รบุถ้วน 
พรอ้มกับุระบุุอ่เมล์ 

เพ่�อยน่ยันตััวตัน 

กำาหันดช่�อผู้้ใ้ชง้าน 
กดปุ�มลงทะเบยีน

กดยน่ยันตััวตันทางอ่เมล์  
ท่�ลงทะเบุย่นไว้

แจ้งเหตุ
แบ่งเป็็นหมวด

ดังน้ี

2 3 4

หัรอ่เพิ�มเติัมรายละเอ่ยดต่ัาง ๆ 
เชน่ ภาพถ่ายหัรอ่วิด่โอคลิป  

แล้วกดปุ�ม ส่ง่
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