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มาตราการทีม่อียู่และแผนการ
ในการส่งเสรมิความเท่าเทยีมกนัระหวา่งชนชาติ

โดยกองชว่ยเหลอืทางกฎหมาย

บุคคลทุกคนในฮ่องกงมสีทิธเิทา่เทยีมกนั ในการขอรบัความชว่ยเหลอืจากกองชว่ยเหลอืทางกฎหมาย ไม่วา่
บุคคลจะมเีชือ้ชาตหิรอืภมูลิำาเนาใดก็ตาม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผ่านการทดสอบทรพัยส์นิและคณุสมบตัเิป็นทีพ่งึ
พอใจหรอืไม่

กองบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย (LAD) ไดด้ำาเนินการ /เตรยีมแผนเพือ่บรกิารใหค้วามชว่ยเหลอื
ทางกฎหมายแก่ผูข้อความชว่ยเหลอื /ผูท้ีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืชนชาตต่ิางๆ กนัดงัน้ี

A. แผ่นพบัสำาหรบัการใหบ้รกิารความชว่ยเหลอืทางกฎหมาย 

แผนการทีม่ี
ใชอ้ยู่

 LAD ไดจ้ดัพมิพแ์ผ่นพบัเกีย่วกบับรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมายรวม
10  ภาษาดว้ยกนัไดแ้ก ่ภาษาเบ็งกอล ภาษาฮนิด ีภาษาอนิโดนีเชยี ภาษา
เนปาล ภาษาตากาล็อก ภาษาปัญจาป ภาษาทมฬิ ภาษาไทย ภาษาอรูดู
และภาษาเวยีดนาม

 แผ่นพบัดงักลา่วขา้งตน้รวมทัง้แผ่นพบัอืน่ๆ สามารถจดัหาไดจ้ากสำานักงาน
ตา่งๆ ของ LAD หรอืดาวนโ์หลดจากเว็ปไซตข์อง LAD 

 ทัง้ยงัสามารถจดัหาไดจ้ากสำานักงานของสถานกงสลุทีเ่ก ีย่วขอ้งตา่งๆ ศนูย ์
ทรพัยากรฝ่ายยุตธิรรม (Judiciary’s Resources Centre)  สำาหรบับุคคล
ทีไ่ม่มตีวัแทนทางกฎหมาย สำานักงานใหค้ำาแนะนำาทางกฎหมายแกบุ่คคลที่
ไม่มตีวัแทนทางกฎหมายในกระบวนการคดทีางแพ่ง (โครงการแนะนำาการ
ดำาเนินการ /Procedural Advice Scheme) สถานีต ำารวจตา่งๆ ศนูย ์
บ ร กิ า ร ส อบ ถา ม ท ัว่ ไ ป ของกร ม ปก คร อง ภายใ น  (Home Affairs
Department) สำานักงานของกรมแรงงาน กรมราชฑณัฑ ์กรมสวสัดกิาร
สงัคม และโรงพยาบาลรฐัทัว่ไป

 ในฐานะทีเ่ป็นผูร้เิร ิม่เสนอบรกิารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพอนัดกีารใหบ้รกิาร
ความชว่ยเหลอืทางกฎหมายแกบุ่คคลชนชาตติา่งๆ โปสเตอรเ์ป็นจำานวน 10
ภาษาทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้ ไดม้กีารจดัสรรทำาขึน้และแสดงไว ้เพือ่ใหค้วามชว่ย
เหลอืแกบุ่คคลทีไ่ม่เขา้ใจภาษาองักฤษหรอืภาษาจนี ในการดำาเนินการขอรบั
ความชว่ยเหลอื ไดร้บัทราบถงึบรกิารลา่มเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอื โดยไม่ตอ้ง
เสยีคา่ใชจ้า่ยใดๆ

 บ ุคคลชนชาตติา่งๆ อาจอา้งองิถงึโปสตเ์ตอรด์งักลา่วขา้งตน้ หรอื
ดาวนโ์หลดแผ่นพบัขา่วสารเกีย่วกบัการใหบ้รกิารจากเว็ปไซตข์อง LAD ได ้

การประเมนิผล
งานในอนาคต

 ขอ้คดิเห็นตชิมเกีย่วกบัประสทิธภิาพของโปรแกรมการเผยแพรเ่พือ่สง่เสรมิ
บรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย  จะไดร้บัการทบทวนอย่างตอ่เน่ืองเพือ่
การปรบัปรงุการใหบ้รกิารตอ่ไป

 ขอ้คดิเห็นตชิมและคำาแนะนำาอืน่ๆ จากบุคคลชนชาตติา่งๆ เก ีย่วกบัการให ้
บรกิารของ LAD จะถกูเก็บรวบรวมและรบัการพจิารณาอย่างตอ่เนื่อง ท ัง้นี ้
เพือ่เป็นการปรบัปรงุการใหบ้รกิารตอ่ไป
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B. บรกิารล่ามสำาหรบัดำาเนินการขอบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย

มาตราการ

ทีม่ใีชอ้ยู่

การประเมนิผล
งานในอนาคต

 บุคคลมสีทิธทิีจ่ะขอบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมายได ้ดว้ยการผ่าน
การทดสอบทรพัยส์นิและคณุสมบตั ิโดยไม่ค ำานึงถงึชนชาตหิรอืภมูลิำาเนา
ของบุคคลน้ันๆ 

 LAD จะจดัหาใหบ้รกิารลา่มเพือ่ชว่ยเหลอืบุคคลทีไ่ม่เขา้ใจภาษาองักฤษ
หรอืภาษาจนี ในการดำาเนินการขอบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืโดยไม่มคีา่ใช ้
จา่ยใดๆ

 บุคคลใดก็ตามทีไ่ม่ผ่านการทดสอบทรพัยส์นิและ /หรอืคณุสมบตั ิมสีทิธทิี่
จะดำาเนินการอทุธรณต์อ่นายทะเบยีนของศาลสงูตอ่ไป  LAD จะบรกิารให ้
ความชว่ยเหลอืแกบุ่คคลในการยืน่ใบแจง้ขออทุธรณ ์การกำาหนดวนัการ
อทุธรณ ์และดำาเนินการแจง้ไปยงัฝ่ายยุตธิรรม เพือ่ขอบรกิารลา่มใหค้วาม
ชว่ยเหลอืในกระบวนการอทุธรณ ์สำาหรบับุคคลผูท้ ีไ่ม่เขา้ใจภาษาองักฤษ
หรอืภาษาจนีโดยไม่มคีา่ใชจ้า่ยใดๆ

 โปสเตอรร์วม 10 ภาษาทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้ไดจ้ดัสรรทำาขึน้และแสดงไวใ้ห ้
บุคคลทีไ่ม่เขา้ใจภาษาองักฤษหรอืภาษาจนี ไดร้บัทราบวา่มบีรกิารลา่มให ้
ความชว่ยเหลอืในการดำาเนินเร ือ่งไดโ้ดยไม่มคีา่ใชจ้า่ยใดๆ

 ขอ้คดิเห็นตชิมจากบุคคลจะถกูเก็บรวบรวมและรบัการพจิารณา เพือ่การ
ปรบัปรงุการใหบ้รกิารอย่างตอ่เน่ือง

 โปรแกรมบรกิารแปลโดยทนัทมีที ัง้หมด 9 ภาษาในจำานวน 10 ภาษาทีไ่ด ้
กลา่วแลว้ขา้งตน้ สว่นทีเ่หลอือกี 1  ภาษาไดม้กีารตดิตัง้ไวใ้นสถานทีท่ำางาน
ของเจา้หนา้ทีแ่นวหนา้ ทัง้นีเ้พือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืในการสือ่สารกบับุคคล
ชนชาตติา่งๆ ทีข่อรบับรกิารไดโ้ดยตรง

C  การใหบ้รกิารล่ามสำาหรบักระบวนการใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย

มาตราการ

ทีม่ใีชอ้ยู่

การประเมนิผล
งานในอนาคต

 เมือ่บุคคลชนชาตติา่งๆ ไดร้บัอนุมตับิรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย
ในกระบวนการศาลเพือ่การฟ้องรอ้งหรอืการสูค้วาม LAD จะรบัจา่ยคา่ใช ้
จา่ยอนัสมควรลว่งหนา้ ในการแปลภาษาและแปลเอกสารทีอ่าจมไีด ้โดย
ทนายความผูไ้ดร้บัมอบหมายในการดำาเนินคดใีหเ้ป็นไปดว้ยดี

 ขอ้คดิเห็นตชิมจากบุคคลทีไ่ดร้บับรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืชนชาตติา่งๆ จะ
ถกูเก็บรวบรวมไวแ้ละพจิารณา ทัง้นีเ้พือ่การปรบัปรงุการใหบ้รกิารอย่างตอ่
เน่ืองตอ่ไป

D.  การฝึกอบรมของเจา้หนา้ที ่LAD
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มาตราการ

ทีม่ใีชอ้ยู่

การประเมนิผลงาน
ในอนาคต

 เพือ่เพิม่พูนความเขา้ใจและความตระหนักดขีองเจา้หนา้ที ่LAD เก ีย่วกบั
บทบญัญตัวิา่ดว้ยการเลอืกปฎบิตัชินชาต ิ/the Race Discrimination
Ordinance (RDO) และแนวทางปฏบิตักิารบรหิารและสง่เสรมิความเท่า
เ ท ยี ม ร ะ ห ว า่ ง ช น ช า ต  ิ  /the  Administrative  Guidelines  on
Promotion of Racial Equality (แนวทางปฎบิตั)ิ   การสนทนาเร ือ่งหลกั
การของ RDO และแนวทางปฏบิตัแิละการแลกเปลีย่นประสบการณไ์ดจ้ดัให ้
มขี ึน้โดยคณะกรรมาธกิารเพ ือ่โอกาสอนัเท ่า เทยีมกนั /the Equal
Opportunities Commission การสนทนาไดเ้ขา้รว่มโดยเจา้หนา้ท ี่
ของ LAD รวมทัง้เจา้หนา้ท่ีผูเ้ชีย่วชาญ เจา้หนา้ท่ีศาล และเจา้หน้าท่ีแนวหน้า

 วสัดอุปุกรณใ์ชใ้นการฝึกฝนไดม้กีารอปัโหลดไวใ้น LAD Portal ท ัง้นีเ้พือ่
เป็นประโยชนใ์นการใชอ้า้งองิของเจา้หนา้ที ่

 LAD จะจดัหลกัสตูรฝึกอบรมสำาหรบัเจา้หนา้ที ่โดยเฉพาะอย่างยิง่เจา้หนา้ที่
แนวหนา้ ท ัง้นีเ้พือ่อำานวยความชว่ยเหลอืในการทำาความเขา้ใจเก ีย่วกบั
RDO และเป็นแนวทางปฎบิตัพิฒันาความเขา้ใจเก ีย่วกบัวฒันธรรมและ
ภาษาใหด้ขีึน้

 LAD จะเก็บรวบรวมและวเิคราะหข์อ้คดิเห็นตชิมและคำาแนะนำาทีไ่ดร้บัจาก
บุคคลทีข่อรบับรกิาร /บุคคลทีไ่ดร้บับรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย
ทัง้นีเ้พือ่จดัหาหลกัสตูรฝึกอบรมทีเ่หมาะสมใหแ้กเ่จา้หนา้ทีไ่ด ้ 

 LAD จะเก็บรวบรวมขอ้คดิเห็นและเช ือ้เชญิขอ้เสนอแนะจากเจา้หนา้ทีใ่น
ระหวา่งโปรแกรมการฝึกอบรมทีไ่ดจ้ดัขึน้ ท ัง้นีเ้พือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจอนั
ดเีกีย่วกบั RDO และเป็นแนวทางปฏบิตัติอ่ไป

E. การสอบถาม / การรอ้งทกุข ์

LAD มรีะบบแบบแผนทีม่ปีระสทิธภิาพในการจดัการเร ือ่งขอ้สอบถาม และเร ือ่งรอ้งทุกขเ์ก ีย่วกบัการให ้
บรกิาร  บุคคลใดก็ตามรวมทัง้บุคคลทีข่อรบับรกิาร บุคคลทีไ่ดร้บับรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย
หรอื ทนายความผูไ้ดร้บัมอบหมายทีม่คีวามประสงคจ์ะทำาการสอบถาม /ยืน่เร ือ่งรอ้งทุกข ์สามารถตดิตอ่
กบัเจา้หนา้ทีบ่รกิารลกูคา้ของเราได ้ ตามรายชือ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีแ่สดงไวใ้นสำานักงาน หรอืจาก
เว็ปไซตข์องเรา นอกเหนือจากนั้นขอ้สอบถาม /เร ือ่งรอ้งทุกขท์ีอ่าจม ีสามารถทำาการตดิตอ่กบัเจา้หนา้ที่
รบัเร ือ่งรอ้งทุกขข์องเราได ้ทางโทรศพัท ์/ไปรษณีย ์/แฟกส/์ อเีมล ์ดงัตอ่ไปนี ้ : -

ทางไปรษณีย ์:   Attn: Ms Kimberly YU
Departmental Complaints Officer
Legal Aid Department
27/F., Queensway Government Offices
66 Queensway, 
Hong Kong

 ทางโทรศพัท ์: (852) 2867 3171

 ทางแฟกส ์: (852) 2869 0525

 ทางอเีมล ์: ladinfo@lad.gov.hk



4

    บุคคลชนชาตติา่งๆ ทีไ่ม่เขา้ใจภาษาองักฤษหรอืภาษาจนี อาจขอตดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีร่บัเร ือ่งรอ้งทุกขข์อง
เรา เพือ่ขอบรกิารลา่มใหค้วามชว่ยเหลอืในการสอบถามหรอืรอ้งทุกขไ์ด ้โดยไม่มคีา่ใชจ้า่ยใดๆ

    ทางเราไดจ้ดัพมิพแ์ผ่นพบัเก ีย่วกบั   “มาตรฐานการใหบ้รกิารแกล่กูคา้ /Customer Service
Standards“ สำาหรบับุคคลทีต่อ้งการรบับรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย ไดร้บัทราบเกีย่วกบัขัน้
ตอนวธิดีำาเนินการเร ือ่งตา่งๆ ในการสอบถาม/ ยืน่เร ื่อ้งรอ้งทุกขเ์กีย่วเน่ืองกบัการใหบ้รกิารของเรา แผ่น
พบัขา่วสารดงักลา่วไดจ้ดัสรรทำาขึน้เพือ่แจกจา่ยใหก้บัสาธารณชน และไดอ้ปัโหลดไวบ้นเว็ปไซตข์องเรา
ดว้ย

สำาหรบัการสอบถามเร ือ่งมาตราการทีม่อียู่และแผนงานในการสง่เสรมิความเท่าเทยีมระหวา่งชนชาติ
โปรดทำาการตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีร่บัเร ือ่งรอ้งทุกขข์องเราได ้

 
     กองบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมาย
      กรกฎาคม 2022
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