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1. ກູ່ ຽວກບັເວບັໄຊ 

ໂດຍອງີຕາມການ ດ າລດັເລກທ ີ77/ລບ ລງັວນັທ ີ28/02/2018 ວູ່ າດວ້ຍການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ, 
ກະຊວງຍຸຕທິ າ ຮູ່ ວມກບັອງົການຈດັຕັງ້ທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັການໃຫບ້ ລກິານຊູ່ ວຍເຫ ອື
ທາງດາ້ນກດົໝາຍໂດຍບ ູ່ ຄດິຄູ່ າ ໃຫແ້ກູ່ ກຸູ່ ມເປົາ້ໝາຍເຊັູ່ ນ: ຜ ທຸ້ກຍາກ, ຜ ດ້ອ້ຍໂອກາດ, ຄນົພກິານ, ເດກັທີູ່ ຕອ້ງການການ
ປົກປອ້ງພເິສດ, ຜ ກ້ະທ າຜດິທີູ່ ກດົໝາຍກ ານດົໃຫມ້ທີະນາຍ ຄວາມເຂົາ້ໄປຊູ່ ວຍເຫ ອື, ແມູ່ ຍງິ ແລະ ເດກັນອ້ຍ ທີູ່ ຖກຶເຄາະ
ຮາ້ຍຈາກການໃຊຄ້ວາມຮຸນແຮງ, ຜ ຖ້ກຶເຄາະຮາ້ຍຈາກການຄາ້ມະນຸດ. ການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍປະກອບມ:ີ ສະໜ
ອງຂ ມ້ ນຂູ່ າວສານທາງດາ້ນການກດົໝາຍ, ໃຫຄ້ າປຶກສາທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ຊູ່ ວຍເຫ ອືໃນການຮູ່ າງເອກະສານ, ເປັນຜ ຕູ້່ າງໜາ້
ໃນການດ າເນນີຄະດຕີາມການຮອ້ງຂ  ຫ  ືສະເໜ.ີ 

ໂດຍອງີຕາມທດິທາງຂອງພກັ-ລດັ ໃນການຫນັເປັນທນັສະໄໝໃນການບ ລກິານລດັ, ກມົສົູ່ ງເສມີລະບບົຍຸຕທິ າ 
ກະຊວງຍຸຕທິ າ ທີູ່ ເປັນໜູ່ ວຍງານຫ ກັໃນການຄຸມ້ຄອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ໄດລ້ເິລີູ່ ມເພີູ່ ມ 
ຊູ່ ອງທາງການເຂົາ້ເຖງິການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ ໂດຍໄດພ້ດັທະນາ "ລະບບົການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍຜູ່ ານ
ລະບບົດຈິຕິອນ ຢ ູ່  ສປປ ລາວ" ທີູ່ ໄດຮ້ບັການຊູ່ ວຍເຫ ອືຈາກ  ໂຄງການສະໜບັສະໜ ນທາງດາ້ນຍຸດທະສາດເພືູ່ ອສາ້ງຄວາມ
ເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກູ່ ການປົກຄອງລດັດວ້ຍກດົໝາຍຢ ູ່  ສປປ ລາວ (3S-RoL) ທີູ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນ ອງົການສະຫະ
ປະຊາຊາດເພືູ່ ອການພດັທະນາ (UNDP). 
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2. ການເຂົາ້ຫາເວບັໄຊ 

ເວບັໄຊຂອງ "ລະບບົການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍຜູ່ ານລະບບົດຈິຕິອນ ຢ ູ່  ສປປ ລາວ" ສາມາດນ າໃຊຜູ້່ ານ
ລະບບົຄອມພວີເຕ ີຫ  ືລະບບົມຖືຕືູ່ າງໆ ໂດຍຜູ່ ານການເຂົາ້ທາງ Web Browser ຕູ່ າງໆເຊັູ່ ນ  Chrome, Edge, Firefox, 

Opera, Safari ແລະ ອືູ່ ນໆ. ນອກຈາກນັນ້ເວບັໄຊນີຍ້ງັພດັທະນາໃນຮ ບແບບ Responsive Web Design ເຊິູ່ ງຈະເຮດັ
ໃຫສ້າມາດເບິູ່ ງຜູ່ ານ Web Browser ຂອງ Smartphone ໄດຢູ້່ າງງູ່ າຍດາຍ. 

ການເຂົາ້ຫາເວບັໄຊແມູ່ ນເຂົາ້ທາງ URL ຫ  ືQR-CODE ລຸູ່ ມນີ:້ 

https://legal-aid.moj.gov.la/ 

 

 

ເວບັໄຊນີ ້ຈະຄາ້ຍຄກືນັກບັເວບັໄຊທົູ່ ວໄປໃນການສະໜອງຂ ມ້ ນຕູ່ າງໆ ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນການສະໜອງຂ ມ້ ນ
ກູ່ ຽວກບັການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ ເຊັູ່ ນ: ການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແມູ່ ນຫຍງັ? ກຸູ່ ມຄນົທີູ່ ຈະໄດຮ້ບັການ
ຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ວທິກີານຂ ການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ຂັນ້ຕອນການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ, 

ຫອ້ງໃຫກ້ານບ ລກິານຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ 

ການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍໃນໄລຍະຜູ່ ານມາ ໂດຍທົູ່ ວໄປຈະດ າເນນີການຜູ່ ານຊູ່ ອງທາງຍືູ່ ນຄ າຮອ້ງຂ  ຫ  ືສະ ເ
ໜເີປັນລາຍລກັອກັສອນ, ເຂົາ້ມາຂ  ຫ  ືສະເໜທີາງປາກເປົູ່ າ, ໂທລະສບັ, ສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມຜູ່ ານໂທລະສບັ ແລະ ສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມຜູ່ ານອີ
ເມວ, ເຊິູ່ ງເວບັໄຊນີຈ້ະເປັນອກີຊູ່ ອງທາງໃໝູ່  ໃນການໃຫກ້ານຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ ໂດຍຜູ່ ານລະບບົດຈິຕິອນ ເຊິູ່ ງ
ຈະມ ີການສນົທະນາແບບອອນລາຍກບັຫອ້ງໃຫກ້ານບ ລກິານຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ ໂດຍຜູ່ ານລະບບົ Chat ຂອງ
ເວບັໄຊນີ ້ຫ  ືຈະສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສອບຖາມຕູ່ າງໆໄວ ້ໃນກ ລະນນີອກໂມງລດັຖະການ ເຊິູ່ ງສາມາດເບິູ່ ງລາຍລະອຽດໃນການນ າ
ໃຊໃ້ນຂ ຕ້ ູ່ ໄປ. 
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3. ຊູ່ ອງທາງການຮບັການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຕດິຕ ູ່ ລມົກນັ ທາງ Chat ອອນລາຍ 

3.1. ການເຂົາ້ຫາ Chat ລມົກນັອອນລາຍ 

ພາຍຫ ງັທີູ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິເວບັໄຊ "ລະບບົການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍຜູ່ ານລະບບົດຈິຕິອນ ຢ ູ່  ສປປ ລາວ" 
ແມູ່ ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນລຸູ່ ມນີ.້ 

1) ເຂົາ້ໄປທີູ່  ຊູ່ ອງທາງຮບັການຊູ່ ວຍເຫ ອື 

2) ເລອືກເອາົ Chat ລມົກນັອອນລາຍ 

 

ກດົເມນ ຂາ້ງເທງີສ າລບັການນ າເຂົາ້ຫາຊູ່ ອງທາງຮບັການຊູ່ ວຍເຫ ອື 

3) ຈະປະກດົຫອ້ງການທີູ່ ອອນໄລຢ ູ່ ນະປະຈບຸນັ ໂດຍຈະເຫນັຄ າວູ່ າ [ເລີູ່ ມສນົທະນາ] 
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ຫອ້ງການທີູ່ສາມາດ Chat ລມົກນັອອນລາຍໄດ ້
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4) ຈະປະກດົໜາ້ໃຫເ້ລອືກປະເພດທີູ່ ຕອ້ງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ອື 

 

ປະເພດຂອງການສອບຖາມເພືູ່ອຕອ້ງການປຶກສາກູ່ ຽວກບັການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ 

5) ເມືູ່ ອເລອືກແລວ້ຈະປະກດົແບບຟອມເພືູ່ ອຂ ຂ ມ້ ນພືນ້ຖານຂອງຜ ທ້ີູ່ ຕອ້ງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ອື ເຊັູ່ ນ ເພດ, ອາຍຸ, ຊືູ່  
ແລະ ນາມສະກຸນ, ເບໂີທຕດິຕ ູ່  ຫລງັຈາກນັນ້ໃຫກ້ດົທີູ່  “ເລີູ່ ມການສນົທະນາ” 
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ຂ ມ້ ນຂອງຜ ຕ້ອ້ງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ອື 

3.2. ການເລີູ່ ມສນົທະນາ 

ພາຍຫ ງັທີູ່ ສາມາດເຂົາ້ຫອ້ງສນົທະນາກບັ ຫອ້ງໃຫກ້ານບ ລກິານຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ, ຫອ້ງສນົທະນານັນ້
ຈະເປັນຮ ບແບບການສນົທະນາປິດລບັ, ຂ ມ້ ນທຸກຢູ່ າງ ຈະຖກຶເກບັຮກັສາໄວຢູ້່ າງດ ີແລະ ເປັນຄວາມລບັ. 

1) ຈະປະກດົ Chat ດັູ່ ງຮ ບ: ສາມາດສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມ, ຮ ບພາບ, ເອກະສານ PDF ແລະ ສຽງ ຫາຫອ້ງການຊູ່ ວຍເຫ ອືໄດ.້ 



 
7 

 

ຫອ້ງສນົທະນາອອນໄລ 
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4. ຊູ່ ອງທາງການຮບັການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຜູ່ ານການສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສອບຖາມ 

4.1. ການເຂົາ້ຫາການສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສອບຖາມ 

ພາຍຫ ງັທີູ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິເວບັໄຊ "ລະບບົການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍຜູ່ ານລະບບົດຈິຕິອນ ຢ ູ່  ສປປ ລາວ" 
ຈະມ ີ2 ວທີໃີນການສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມ ຕາມຂັນ້ຕອນລຸູ່ ມນີ.້ 

4.1.1. ເຂົາ້ຫາການສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສອບຖາມ-ກມົສົູ່ ງເສມີລະບບົຍຸຕທິ າ 

ການສົູ່ ງວທິນີີ ້ແມູ່ ນການສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສອບຖາມຄ າຂ ຮອ້ງຕູ່ າງໄປຍງັ ກມົສົູ່ ງເສມີລະບບົຍຸຕທິ າ ກະຊວງຍຸຕທິ າ ໂດຍ
ກງົ ເຊິູ່ ງຈະມຂີັນ້ຕອນລຸູ່ ມນີ:້ 

1) ເຂົາ້ໄປທີູ່  ຊູ່ ອງທາງຮບັການຊູ່ ວຍເຫ ອື. 
2) ເລອືກເອາົ ສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສອບຖາມ-ການສະເໜຕີູ່ າງໆ. 
3) ຈະປະກດົແບບຟອມ [ສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສອບຖາມກູ່ ຽວກບັການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ], ເຊິູ່ ງຈະຕອ້ງໄດບ້ນັທກຶຂ ້

ມ ນຕູ່ າງໆ ເຊິູ່ ງຈະຄາ້ຍຄກືນັກບັການສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສອບຖາມ-ການສະເໜຕີູ່ າງໆ ໄປຫາ ຫອ້ງໃຫກ້ານບ ລກິານ
ຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ ອືູ່ ນໆ. 

 

ສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສອບຖາມ-ການສະເໜຕີູ່ າງໆ 
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4.1.2. ເຂົາ້ຫາການສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສອບຖາມ-ຫອ້ງໃຫກ້ານບ ລກິານຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ 

ໃນກ ລະນນີອກໂມງລດັຖະການ ຫອ້ງໃຫກ້ານບ ລກິານຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ ຈະບ ູ່ ສາມາດສະໜອງການ
ບ ລກິານ ການ Chat ລມົກນັອອນລາຍໄດ,້ ແຕູ່ ຍງັສາມາດສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສອບຖາມຫາຫອ້ງໃຫກ້ານບ ລກິານຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງ
ດາ້ນກດົໝາຍເຫ ົູ່ ານັນ້ໄດຕ້າມຂັນ້ຕອນລຸູ່ ມນີ.້ 

1) ເຂົາ້ໄປທີູ່  ຊູ່ ອງທາງຮບັການຊູ່ ວຍເຫ ອື 

2) ເລອືກເອາົ Chat ລມົກນັອອນລາຍ 

 

ກດົເມນ ຂາ້ງເທງີສ າລບັການນ າເຂົາ້ຫາຊູ່ ອງທາງຮບັການຊູ່ ວຍເຫ ອື 

3) ເລອືກຫອ້ງການທີູ່ ຢາກສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມຫາ 
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ສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສອບຖາມ-ການສະເໜຕີູ່ າງໆ 

4.2. ການສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສອບຖາມ 

ພາຍຫ ງັທີູ່ ເລອືກຫອ້ງການທີູ່ ຕອ້ງການສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມແລວ້ ຕ ູ່ ໄປແມູ່ ນການບນັທກຶຂ ມ້ ນຕູ່ າງໆທກີູ່ ຽວຂອ້ງ ແລະສົູ່ ງ
ຂ ຄ້ວາມເຫ ົູ່ ານັນ້ໄປຫາຫອ້ງການດັູ່ ງກູ່ າວ ຕາມຂັນ້ຕອນລຸູ່ ມນີ.້ 

ຂ ມ້ ນທຸກຢູ່ າງ ຈະຖກຶເກບັຮກັສາໄວຢູ້່ າງດ ີແລະ ເປັນຄວາມລບັ. 

1) ຈະປະກດົແບບຟອມ [ສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສອບຖາມກູ່ ຽວກບັການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ] 

2) ໃຫບ້ນັທກຶບນັດາຂ ມ້ ນຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງ 
3) ບນັທກຶເນືອ້ໃນຂອງການສອບຖາມຕູ່ າງໆ 

4) ພາຍຫ ງັທີູ່ ມກີານສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສ າລບັ ລະບບົຈະແຈງ້ລະຫດັຂອງການສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມ 
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ແບບຟອມ ສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສອບຖາມກູ່ ຽວກບັການຊູ່ ວຍເຫ ອື 
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ພາຍຫ ງັການສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສ າເລດັຈະມລີະຫດັຂ ຄ້ວາມ 
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5. ການສົູ່ ງຄ າຄດິເຫນັກູ່ ຽວກບັເວບັໄຊ 

5.1. ການເຂົາ້ຫາການສົູ່ ງຄ າຄດິເຫນັ 

ການສົູ່ ງຄ າຄດິເຫນັນີແ້ມູ່ ນບ ູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງກບັການການສອບຖາມ-ສະເໜກີູ່ ຽວກບັການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ
ແຕູ່ ເປັນການຕ າໜ ິຫ  ືສອບຖາມກູ່ ຽວກບັເວບັໄຊ. 

ພາຍຫ ງັທີູ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິເວບັໄຊ "ລະບບົການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນກດົໝາຍຜູ່ ານລະບບົດຈິຕິອນ ຢ ູ່  ສປປ ລາວ" 
ແມູ່ ນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນລຸູ່ ມນີ.້ 

1) ເຂົາ້ໄປທີູ່  ຄ າຄດິເຫນັຕ ູ່ ເວບັໄຊ ທີູ່ ຢ ູ່ ລຸູ່ ມສຸດທາງຂວາມ ື

2) ບນັທກຶຂ ຄ້ວາມຄ າຄດິເຫນັກູ່ ຽວກບັເວບັໄຊຕູ່ າງໆ ຂ ມ້ ນທຸກຢູ່ າງ ຈະຖກຶເກບັຮກັສາໄວຢູ້່ າງດ ີແລະ ເປັນຄວາມ
ລບັ. ຖາ້ຕອ້ງການໃຫມ້ກີານຕດິຕ ູ່ ຈາກຜ ຄຸ້ມ້ຄອງລະບບົ ແມູ່ ນໃຫບ້ນັທກຶຂ ມ້ ນການຕດິຕ ູ່  

3) ພາຍຫ ງັທີູ່ ມກີານສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສ າລບັ ລະບບົຈະແຈງ້ລະຫດັຂອງການສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມ 

 

ສົູ່ ງຄ າຄດິເຫນັຕ ູ່ ກບັເວບັໄຊ 
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5.2. ການສົູ່ ງຄ າຄດິເຫນັ 

4) ພາຍຫ ງັທີູ່ ມກີານສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມສ າລບັ ລະບບົຈະແຈງ້ລະຫດັຂອງການສົູ່ ງຂ ຄ້ວາມ 

 

ສົູ່ ງຄ າຄດິເຫນັຕ ູ່ ກບັເວບັໄຊ 
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ການຢັງ້ຢືນການຮບັຄ າຄດິເຫນັຕ ູ່ ກບັເວບັໄຊ 

 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສະໜບັສະໜ ນໂດຍ: 

ໂຄງການສະໜບັສະໜ ນທາງດາ້ນຍຸດທະສາດເພືູ່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ 

ໃຫແ້ກູ່ ການປົກຄອງລດັດວ້ຍກດົໝາຍຢ ູ່  ສປປ ລາວ 

Strategic Support to Strengthen the Rule of Law in Lao PDR (3S-RoL) 

 


