Mobile Application

มาร่่วมกััน

เป็็นเครืือข่่าย
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คุ้้�มครองเด็็ก

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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และเยาวชน

“คุ้มครองเด็ก”
ประชาชน เป็ น “เครือข่ายคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน” เฝ้ าระวัง แจ้งเหตุ

ประสานส่งต่อการช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนผ่านแอปฯ “คุ้มครองเด็ก”

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

Mobile Application

คุ้มครองเด็ก

เข้าถึงการช่วยเหลือคุ้มครองได้อย่าง

พบเห็นเด็กที่ต้องการ

รวดเร็วและปลอดภัย

Œ§àËµØ Ø
ÃÃÐÐººººÃÃÑºÑºáá¨¨Œ§เยàËาวµชน
็ และ
รเดก
กรมกิจกา
วชน
็ และเยา
ก
รเด
กรมกิจกา
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ความช่วยเหลือ โปรดแจ้งทันที

เด็กและเยาวชน อยูด่ ี มีสุข
ปลอดภัยในครอบครัว ชุมชน และ
สังคมแวดล้อมที่คุ้มครองและดูแล

รู้แล้ว...
อย่าเฉย
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0 2255 5850-7, 0 2253 9116-7
cpis@dcy.go.th
www.dcy.go.th
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กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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วิธีลงทะเบียน

Mobile Application

คุ้มครองเด็ก

ชื่อ *

2

ลงทะเบียน

เข้าสูร่ ะบบ

กรุณาเลือกอําเภอ

Ex: ขวัญใจ

ÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Ex: 081 234 5678

Ex: ร่มรื่นดี

1
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ระบบรับแจ้งเหตุ

เบอร์โทรศัพท์ *

นามสกุล *

วัน/เดือน/ปี เกิด *

2

Ex: 01/04/2520

ทีอ
่ ยู่ *

ตําบล *

แอปพลิิเคชััน (Application)
แจ้้งเหตุุการช่่วยเหลืือเด็็กและเยาวชน
ที่่�ประสบปััญหา บนโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� แท็็บเล็็ต และ
คอมพิิวเตอร์์ผ่า่ นเว็็บไซต์์ เพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนได้้รับ
ั ความ
ช่่วยเหลืืออย่่างทัันท่่วงทีี

กรุณาเลือกตําบล

อําเภอ *

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ชื่อผูใ้ ช้งาน * ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 6 ตัวอักษร

3

รหัสผ่าน *

การยืนยันการ
ลงทะเบียน
ระบบได้ทําการยืนยันการใช้งานการ
ลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไปในการเปิดใช้งาน
กรุณาเข้าสูร่ ะบบด้วยชื่อผูใ้ ช้และรหัส
ผ่านที่ท่านได้กําหนดไว้ในการลงทะเบียน
ขอบคุณค่ะ

ยืนยันรหัสผ่าน *

กรุณาเลือกตําบล

อําเภอ *

Å§·ÐàºÂÕ¹

กรุณาเลือกอําเภอ

เบอร์โทรศัพท์ *

Å§·ÐàºÕÂ¹

Ex: 081 234 5678

กลับไปหน้าแรก

Line *
Ex: @kwanjai

เมื่่�อดาวน์์โหลดแอปฯ แล้้ว
ทำำ�การลงทะเบีียน โดยกด
ที่่�ปุ่่ม
� ลงทะเบีียน

อีเมล *

กรอกข้้อมููลให้้ครบถ้้วน
Ex: kwanjai@gmail.com

ประเภทผู
ใ้ ช้งานบ
* ระบุุอีีเมล์์
พร้้
อมกัั

เพื่่�อยืืนยัันตััวตน

กำำ�หนดชื่่�อผู้้ใ� ช้้งาน

กดยืืนยัันตััวตนทางอีีเมล์์

กดปุ่่�มลงทะเบีียน

ที่่�ลงทะเบีียนไว้้

3
วิธีการ
แจ้งเหตุ
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กรมกิจการเด็กและเยาวชน
65%
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กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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ประชาชนทั่วไป

ข้อมูลผูแ
้ จ้งเหตุ

อพม

เงื่อนไขข้อตกลงในการใช้งาน

ÂÍÁÃÑº

Å§·ÐàºÕÂ¹

ÃÐººÃÑºá¨Œ§àËµØ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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แจ้งเหตุ
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กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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� ผู ้ใช ้งาน
ชือ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
10:28 AM

65%
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1
วิธีดาวน์โหลด
และติดตั้ง

1.

Department of Childen
and Youth

คุมครองเด็ก

7.0
MB

คุมครองเด็ก

ยกเลิก

Rated for
3+

คุมครองเด็ก
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กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

7.0
MB

Downloads

ติดตั้ง
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Rated for
3+
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สามารถดาวน์์โหลดและติิดตั้้�งบนโทรศััพท์์
ทั้้�งระบบ Android และ iOS ผ่่าน Google Play
หรืือ App Store โดยพิิมพ์์ค้้นหาแอปฯ “คุ้้�มครองเด็็ก” หรืือสแกนคิิวอาร์์โค้้ด
และยัังสามารถแจ้้งเหตุุผ่า่ นทางคอมพิิวเตอร์์ website cpis.dcy.go.th
Å§·ÐàºÂÕ¹
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3

Tools

3
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4
วิธีการ
ติดตามผล

ข้อมูลผูป
้ ระสบปัญหา

3

สภาพปัญหา

4

ความเร่งด่วนในการช่วยเหลือ
เลือกตามความเห็นผูแ
้ จ้ง

5

6

โปรดระบุรายละเอียดเกีย
่ วกับสภาพปัญหา
เพิม
่ เติม (ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร)
ภาพหลักฐานประกอบ/วีดโี อ
ยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน
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สภาพปัญหา

แบ่่งเป็็นหมวด
ดัังนี้้�

ความเร่งด่วนในการช่วยเหลือ

เลือกตามความเห็นผูแ
้ จ้ง

โปรดระบุรายละเอียดเกีย
่ วกับสภาพปัญหา
เพิม
่ เติม

ไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร

ภาพหลักฐานประกอบ/วีดโี อ
สามารถเลือกไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg, .png,
และไฟล์ vdo นามสกุล .mp4 ขนาดไม่เกิน 20
Mb. ต่อไฟล์
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กดปุ่่�มแจ้้งเหตุุ

รหััสผ่่าน แล้้วกดปุ่่�มเข้้าสู่่ร� ะบบ

แจงเหตุ
ข ้อมูลผู ้แจ ้งเหตุ

µÔ´µÒÁ¼Å
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ระบุุข้อ
้ มููลที่่�สำ�คั
ำ ัญ เช่่น สภาพปััญหา

หรืือเพิ่่�มเติิมรายละเอีียดต่่าง ๆ

ดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือได้้ทัันการณ์์

แล้้วกดปุ่่�ม ส่่ง

สถานที่่�เกิิดเหตุุ เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้าที่่�

เช่่น ภาพถ่่ายหรืือวิิดีีโอคลิิป

ติดตาม
หมายเลขแจ้งรับ: 1-64-10-000002
วันทีแ
่ จ้งรับ: 22/02/2564 14:11

ข ้อมูลผู ้ประสบปั ญหา

สภาพปั ญหา
ความเร่งด่วนในการช่วยเหลือ

ผู้้แ
� จ้้ง จะได้้ห มายเลขรัับ แจ้้ง
เพื่่� อติิด ตามผล และสถานะ
การให้้ค วามช่่ ว ยเหลืือของ
หน่่วยงาน
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ข้อมูลผูป
้ ระสบปัญหา

แจ้้งเหตุุ
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เข้้าใช้้แอปฯ โดยกรอกชื่่�อผู้้ใ� ช้้งาน

รับ

ข้อมูลผูแ
้ จ้งเหตุ
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เมื่่�อยืืนยัันตััวตนเสร็็จ สามารถ

Download

แจงเหตุ
1

ติดตามผล

รหัสผ่าน

คุม
้ ครองเด็ก

แจงเหตุ

ประชาชนทั่วไป

หน่วยงาน

10:28 AM

4

ระบบได
รับแจนงผูเรืแ จ่อง งเรียบรอยแลว รหัส
เลือกตามความเห็
ติดตามคือ 16418000002
โปรดระบุรายละเอียดเกีย
� วกับสภาพปั ญหา
เพิม
� เติม
ตกลง
ไมเกิน 1,000 ตัวอักษร

สถานะ: บันทึกแจ้งเหตุเข้าสูระบบ

การดําเนินงาน

(ข้อมูล ณ วันนที่ 22/02/2564 14:12)
22/02/2564
14:12

บันทึกแจ้งเข้าสูร่ ะบบ

22/02/2564
14:13

อยูร่ ะหว่างตรวจสอบ

22/02/2564
14:13

ดําเนินการช่วนเหลือและ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กแล้ว

ภาพหลักฐานประกอบ/วีดโี อ
สามารถเลือกไฟล์รป
ู ภาพนามสกุล .jpg, .png,
และไฟล์ vdo นามสกุล .mp4 ขนาดไม่เกิน 20
Mb. ต่อไฟล์

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิม
่ เติม
สามารถติดต่อได้ท่ี

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
เบอร์ตด
ิ ต่อ 0 2354 7580, 7582

ข้้อมููลของผู้้�แจ้้ง
และข้้อมููลการ
แจ้้งเหตุุ จะถููก

เก็็บเป็็นความลัับ

23/03/2021 20:14:47

