
ອົງການປົກຄອງສານ 
ພະແນກບໍຣິການນາຍພາສາຂອງສານ 

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສ ູ່ລະບົບ
ສານແຫູ່ງຣັຖອາແຄນຊໍ 

ພາສາລາວ  Lao  

ການຂໍຜ ້ແປພາສາຂອງສານ 
ນາຍພາສາຂອງສານ ແມ່ນຄົນທີ່ເປັນກາງ ປຽບຄ ື“ທາງ 
ຫືລ ທໍ່ ຕໍ່ລະຫ່ວາງພາສາ” ເພື່ອຊ່ວຍໃຫຄ້ົນທີ່ບໍ່ສາມາດ
ເວົ້າແລະບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາອັງກິດ ຫືລອາດຈະໄດ້ແຕ່ບໍ່ໄດ້
ຫລາຍ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໃຈແລະຕອບໄດ້ຢ່າງລະອຽດເມື່ອ
ຕ້ອງຂຶ້ນສານ. ໜ້າທີ່ຂອງຜ ້ແປພາສາແມ່ນມີຢ ່ສອງ
ຢ່າງດ້ວຍກັນ: 

1. ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າຄ າແປທັງໝົດທີ່ແປຕໍ່ໜ້າສານນັ້ນມີ
ຄວາມໝາຍກົງກັນລະຫ່ວາງພາສາເຄົ້າແລະພາສາ
ທີ່ແປໃສ່ ລວມທັງຄ າເວົ້າພາສາອັງກິດທີ່ແປໃຫ້ຄົນ
ທີ່ເວົ້າອັງກິດບໍ່ໄດ້ນັ້ນຟັງ ແລະຄ າເວົ້າຂອງຄົນນັ້ນທີ່
ໄດ້ແປເປັນພາສາອັງກິດ; ແລະ 

2. ແປໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາອັງກິດນັ້ນ ສາມາດ
ສື່ສານແລະເຂົ້າໃຈໄດ້ເທົ່າທຽມກັນກັບຄົນທີ່ຮ ້
ພາສາອັງກິດນັ້ນ 

ການທີ່ທູ່ານຂໍມີນາຍພາສາຈະບໍ່ມີຜົນເສັຍໃດໆ ຕໍ່ການ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທູ່ານ. 
 ຖ້າທ່ານຕ້ອງການນາຍພາສາ, ທ່ານຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຂ 
ນ າສານ ລູ່ວງໜ້າ ກ່ອນຈະເຖິງເວລາທີ່ມີການນັດຂຶ້ນ
ສານ. ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ແຈ້ງສານລ່ວງໜ້າກ ອາດເຮັດໃຫ້
ຊັກຊ້າໂດຍບໍ່ຈ າເປັນ.  

 ຖ້າທ່ານມີທະນາຍຄວາມ, ໃຫບ້ອກເພິ່ນວ່າ ທ່ານຕ້ອງ
ການນາຍພາສາ ແລະຈົ່ງຖາມໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເພິ່ນໄດ້ແຈ້ງ
ເລື່ອງນີ້ໃຫ້ທາງສານຮັບຮ ້. ທະນາຍຄວາມບາງຄົນເຫັນ
ວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດແບບພ ເຂົ້າໃຈກັນໄດ້ເວລາ
ໄດ້ເວົ້າກັບເພິ່ນກ່ອນທີ່ຈະໄປຂຶ້ນສານເພື່ອສ ້ຄະດີ, ແລ້ວ
ເພິ່ນກ ເລີຍເຂົ້າໃຈແບບຜິດໆວ່າ ທ່ານຈະຟັງ
ແລະເຂົ້າໃຈທັງໝົດໄດ້ໃນເວລາຂຶ້ນສານເພື່ອສ ້ຄະດີ
ນັ້ນ.  

 ຖ້າທ່ານບໍ່ມີທະນາຍຄວາມ, ເມື່ອທ່ານມີນັດຂຶ້ນສານ 
ທ່ານຈົ່ງແຈ້ງໃຫ້ຜ ້ຊ່ວຍຜ ້ພິພາກສາຫືລສມຽນຂອງສານ
ວ່າທ່ານຕ້ອງການຜ ້ແປພາສາໃນເວລາທ່ານມາຂຶ້ນສານ
ນັ້ນ. ຖ້າທ່ານເວົ້າເລື່ອງນີ້ໃຫ້ເພິ່ນບໍ່ໄດ້, ກ ຈົ່ງຊີ້ມືໃສ່
ຂໍ້ຄວາມພາສາອັງກິດໃນວັກຢ ກ່້ອງນີ້: 

I understand that I am entitled to a certified court 

interpreter for my court proceedings. Please 
contact Court Interpreter Services to schedule an 
interpreter for the day of my court appearance. 

ສອບຖາມລາຍລະອຽດຕ ື່ມໄດທ້ ື່ : 

 
ເບິ່ງເວັບໄຊຕ໌ຂອງສານທີ່ມພີາສາຕູ່າງປະເທດຢ ູ່ທີ່ 

http://courts.arkansas.gov/ 
 

ພະແນກບໍຣິການນາຍພາສາຂອງສານ 
ອົງການປົກຄອງສານ 
625 Marshall St. 

Little Rock, AR 72201 

ໂທລະສັບ: 501-682-9400 

 
 
 

 

FAQ - ຄຳຖາມທີ່ຄົນມັກຖາມປະຈຳ 
ຖາມ: ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາອັງກິດ ຂ້ອຍຄວນເຮັດຫັຍງ? 
ຕອບ: ຈົ່ງຂ ຜ ້ແປພາສາ ໂດຍໃຫ້ທະນາຍຄວາມເປັນຜ ້ຂ ໃຫ້ ຫືລ
ແຈ້ງຕໍ່ສານວ່າທ່ານຕ້ອງການຜ ້ແປພາສາໃນມື້ນັດຂຶ້ນ
ສານຂອງທ່ານນັ້ນ. 

ຖາມ: ຂ້ອຍຂໍລົມກັບນາຍພາສາ ກ່ຽວກັບຄະດີຂອງຂ້ອຍ ຫືລ
ເພື່ອຖາມສິ່ງຕ່າງໆກັບເພິ່ນສອງຕໍ່ສອງໂດຍກົງໄດ້ບໍ? 
ຕອບ: ບໍ່ໄດ້, ນາຍພາສາມີໜ້າທີ່ຕ້ອງແປພຽງແຕ່
ຄ າເວົ້າລະຫ່ວາງທ່ານແລະທະນາຍຄວາມຫືລສານ ເທົ່ານັ້ນ.  

ຖາມ: ຂ້ອຍບໍ່ມີເງິນຈ້າງນາຍພາສາເພື່ອຂຶ້ນສານ. ຈະໃຫ້ຂ້ອຍ
ເຮັດແນວໃດ? 

ຕອບ: ບໍ່ເປັນຫັຍງ, ທ່ານຍັງສາມາດຂ ຜ ້ແປພາສາໃນສານໃຫ້
ທ່ານໄດ້. ທາງສານຈະຊອກຫານາຍພາສາໃຫ້ທ່ານໂດຍບໍ່ຄິດ
ຄ່າເລີຍ. 

ຖາມ: ຂ້ອຍມີພີ່ນ້ອງຫືລເພື່ອນທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້. ລາວ
ແປໃຫ້ຂ້ອຍຢ ໃ່ນສານໄດ້ບໍ? 
ຕອບ: ພີ່ນ້ອງແລະເພື່ອນທີ່ມາສານກັບທ່ານຈະຊ່ວຍວຽກເລັກໆ
ນ້ອຍໆ ທາງນອກຫ້ອງສານກ ໄດ້, ເຊັ່ນ ການຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ
ສມຽນຂອງສານ, ແຕ່ສານຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ລາວແປໄດ້ໃນ
ລະຫ່ວາງການດ າເນີນການຕໍ່ໜ້າສານ. ພາສາທີ່ແປຕໍ່ໜ້າສານ
ຈ າເປັນຕ້ອງແມ່ນຜ ້ທີ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດແລະພາສາຕ່າງ
ປະເທດ(ພາສາລາວ)ໃນລະດັບສ ງໆ, ນອກຈາກນັ້ນອີກ ເພິ່ນ
ຕ້ອງຜ່ານການເຝິກອົບຮົມສະເພາະວິຊາ. 

ຖາມ: ຂ້ອຍຈະໄວ້ໃຈນາຍພາສາວ່າ ເພິ່ນຈະບໍ່ເປີດເຜີຍເລື່ອງທີ່
ເພິ່ນໄດ້ມາຮ ້ຈັກນີ້ໄດ້ບໍ? 
ຕອບ: ໄວ້ໃຈໄດ້.  ນາຍພາສາມີຂໍ້ຜ ກມັດທາງສິນທ າໃນການ
ຮັກສາຄວາມລັບຢ່າງສິ້ນເຊິງ. 

http://courts.arkansas.gov/


 

ລະບົບສານແຫູ່ງຣັຖອາແຄນຊໍ 
ບນັດາຫອ້ງການສານແຫ່ງຣຖັອາແຄນຊໍ ແມ່ນສາຂາເອກະເທດ

ຂອງຣຖັ ທ ່ ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບຕ່ໍການແກໄ້ຂຄະດ ໂດຍຄວາມເໝາະ
ສມົແລະເປນັທາໍ, ຊ ່ ງເປນັການປກົປອ້ງສດິເສຣ ພາບຕ່າງໆ ທ ່ ຣຖັ
ທາໍມະນນູແລະກດົໝາຍທງັຫລາຍຂອງສະຫະຣຖັອະເມຣກິາແລະ
ຂອງຣຖັອາແຄນຊໍໄດຮ້ບັປະກນັໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົ.  
ສານໃນຣຖັອາແຄນຊໍມ ຫລາຍລະດບັຂັນ້. ສານຂັນ້ສູງທ  ່ ສຸດ

ແມ່ນ “ສານສູງສຸດແຫ່ງຣຖັອາແຄນຊໍ”. ຕາມທາໍມະດາ ສານສູງສຸດ 
ແລະ ບນັດາ “ສານອຸທອນ” ຈະບໍ່ ຮບັພຈິາລະນາຄະດ ໃດໆ ຈນົ
ກວ່າສານຂັນ້ລຸ່ມໄດຕ້ດັສນິຄະດ ນ ັນ້ມາກ່ອນ. ຮອງລງົມາແມ່ນມ 
ບນັດາ “ສານສູງປະຈາໍເຂດ” ຊ ່ ງຮບັພຈິາລະນາຄະດ  5 ປະເພດ, 
ຄ:ື ຄະດ ອາຍາ, ຄະດ ແພ່ງ, ການພສູິດພໄິນກໍາ, ຄະດ ກ່ຽວກບັ
ຄອບຄວົ, ແລະຄະດ ເຍາົວະຊນົ. ສານຂັນ້ຕ່ໍາສຸດແມ່ນ “ສານປະຈາໍ
ເຂດ” ຊ ່ ງມ  ສອງປະເພດ: ສານຣຖັ ແລະ ສານທອ້ງຖິ່ ນ, ແຕ່ທງັ
ສອງປະເພດກຮໍບັພຈິາລະນາຄະດ ອາຍາແລະຄະດ ແພ່ງຂັນ້ຕ່ໍາ, 
ພອ້ມທງັຄະດ ຮອ້ງຟອ້ງມູນຄ່າຕ່ໍາ.  ເບິ່ ງຕວົຢ່າງປະເພດຄະດ ຕ່າງໆ 
ຂາ້ງລຸ່ມນ .້ 

 
 
 
 
 
 
 
 ຄະດ ອາຍາ: ການລກັ, ການທາໍຮາ້ຍຮ່າງກາຍ 
 ຄະດ ແພ່ງ: ຂໍຜູ້ກພນັໃນສນັຍາ, ການເສຍັຫາຍຕ່ໍບຸກຄນົ 
 ຄະດ ພສູິດພໄິນກໍາ: ພໄິນກໍາ, ຄວາມອະນຸບານ 
 ຄະດ ກ່ຽວກບັຄອບຄວົ: ການຢ່າຮາ້ງ, ຄ່າລຽ້ງລູກ 
 ຄະດ ເຍາົວະຊນົ: ເດກັເຮດັຜດິກດົໝາຍອາຍາ, ການ
ປ່ອຍປະລະເລ ຍລູກ 

 ຄະດ ຟອ້ງມູນຄ່າຕ່ໍາ: ຟອ້ງຄ່າເສຍັຫາຍໜອ້ຍກວ່າ $5,000 
 

*ທື່ານຈ ື່ງຈ າໄວວ້ື່າ ສານຂອງຣັຖ ກບັ ສານສະຫະຣຖັ
(ຂອງຣຖັບານກາງ) ບ ື່ແມື່ນອນັດຽວກັນ, ເຖງິແມື່ນວື່າມ 
ສານສະຫະຣຖັທ ື່ຕັງ້ຢ ື່ໃນຣັຖອາແຄນຊ ກ ຕາມ. 
 

 

ຄຳສັບສຳຄັນ 
ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກດິບໍ່ໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວ, ຈົ່ງຂໍສານລ່ວງໜ້າໃຫ້
ຊອກນາຍພາສາທີ່ມີຄຸນວທິຸມາແປໃຫ້ທ່ານໃນມື້ນັດຂຶ້ນສານນັ້ນ. 
ປະມວນຄຳສັບສຳຄັນນີ້ ໄດ້ແຕ່ງໄວ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຄຳສັບ
ຫັລກທາງສານເປັນບາງຄຳ, ແຕບ່ໍ່ແມ່ນໃຫ້ຖືເປັນສິ່ງອ້າງອີງທາງການ 
ຫືລໃຊ້ແທນຄຳປຶກສາຂອງທະນາຍຄວາມ.  
 

ການສ ້ຄະດີຕໍ່ໜ້າຜ ້ພິພາກສາ (Bench Trial) - ການສ ້ຄະດີ ທີ່ມີຜ ້
ພິພາກສາເປັນຜ ລ້ົງຄ າຕັດສິນຜ ້ດຽວ, ໂດຍບໍ່ມີຄະນະລ ກຂຸນ. 

 

ຄ່າປະກັນຕົວ (Bail) - ເງິນທີ່ຜ ້ຖືກກ່າວຫາ ຝາກໄວ້ກັບສານເພື່ອຈະ
ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກຈາກຄຸກຈົນຮອດເວລາທີ່ຈະຂຶ້ນສານສ ້ຄະດີ. 

 

ສມຽນຂອງສານ (Court Clerk) - ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜ ້ເກັບກ າເອກະສານ
ຕ່າງໆ ໃນສານ. ເອກະສານຕ່າງໆ ເກືອບທັງໝົດຕ້ອງຜ່ານ
ຫ້ອງການຂອງເພິ່ນ. 

 

ການສອບສວນພະຍານ (Deposition) - ການສອບຖາມເອົາຄ າໃຫ້
ການພາຍໃຕ້ຄ າສັດສາບານ ເພື່ອກະກຽມຂຶ້ນສານສ ້ຄະດີ. 

 

ຈ າເລີຍ/ຜ ້ຖືກກ່າວຫາ (Defendant) - ຄົນທີ່ຖືກຄະດີຕໍ່ໜ້າສານ. 
 

ຄະລຸໂທດ/ຄວາມຜິດສະຖານໜັກ (Felony) - ຄວາມຜິດອາຍາຂັ້ນ
ຮຸນແຮງ ທີ່ອາດມີໂທດຈ າຄຸກ ແລະ/ຫືລ ຖືກປັບໄໝ. 

 

ຄະນະລ ກຂຸນ (Jury) - ກຸ່ມຊາວເມືອງທີ່ບໍ່ລ າອຽງທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ
ໃຫ້ຮັບພິຈາລະນາຫັລກຖານພຍານແລ້ວລົງຄ າຕັດສິນຮວມກັນ. 
ທ່ານອາດມີສິດໃນການຂຶ້ນສານສ ້ຄະດີຕໍ່ໜ້າຄະນະລ ກຂຸນໄດ້, 
ຂຶ້ນກັບປະເພດຄະດີຂອງທ່ານ. 

 

ລະຫຸໂທດ/ຄວາມຜິດສະຖານເບົາ (Misdemeanor) - ຄວາມຜິດ
ອາຍາຂັ້ນເບົາກວ່າຄະລຸໂທດ; ຕາມທ າມະດາແມ່ນມີໂທດປັບໄໝ
ຫືລຈ າຄຸກໄລຍະສັ້ນ.  

 

ໂຈດ (Plaintiff) - ຄົນທີ່ຟ້ອງຄະດີຕໍ່ຈ າເລີຍໃນສານ.  
 

ຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອຍອມຜິດ (Plea Bargain) - ຂໍ້ຕົກລົງລະຫ່ວາງ
ໄອຍະການແລະຈ າເລີຍເພື່ອໃຫ້ຄະດີຈົບລົງດ້ວຍຈ າເລີຍຍອມຮັບ
ຜິດ, ໂດຍທົ່ວໄປທາງຈ າເລີຍຈະໄດ້ຮັບຜ່ອນເບົາໂທດຈ າຄຸກ, 
ຄຸມປະພຶດ, ແລະ/ຫືລຄ່າປັບໄໝ ໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.  

 

 

ການຄຸມປະພຶດ (Probation) - ການອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນໂທດບໍ່
ຕ້ອງຈ າຄຸກ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ລາວມີຄວາມປະພຶດດີ ແລະ
ໂດຍທົ່ວໄປຈະມ ີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸມປະພຶດ ຄອຍເບິ່ງແຍງ ແລະ
ຍັງມຂີໍ້ຈ າກັດອື່ນໆ ໃຫລ້າວປະຕິບັດ  ສຸດແລ້ວແຕ່ສານ
ສັ່ງໄວ້. 

 

ໄອຍະການ (Prosecutor) - ທະນາຍຄວາມຜ ້ທີ່ຕ່າງໜ້າ
ຣັຖບານໃນການຟ້ອງຄະດີອາຍາ. 

 

ໝາຍຮຽກ (Summons) - ໃບແຈ້ງໃຫ້ຈ າເລີຍຮ ້ວ່າ ໄດ້ມກີານ
ຍື່ນຄະດີຟ້ອງລາວ ແລະສັ່ງໃຫ້ຕອບສນອງຕາມສຖານທີ່
ແລະເວລາທີ່ກ ານົດໃນໃບແຈ້ງ. 

 

ໝາຍເກາະ (Subpoena) - ຄ າສັ່ງສານ ທີ່ສັ່ງໃຫ້ໄປໃຫ້ການ
ເປັນພຍານຕໍ່ໜ້າສານ. 

 
 

ການຕຽມຕົວຂຶ້ນສານ 
 ຈົ່ງແນ່ໃຈລ່ວງໜ້າວ່າທ່ານໄດ້ຂ ນາຍພາສາມາແປຊ່ວຍ ຖ້າ
ທ່ານຫືລທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານຄຶດສົງໄສວ່າທ່ານອາດ
ຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈຄົນເວົ້າພາສາອັງກິດໃນລະດັບສ ງໆ 

 ຈົ່ງໄປຮອດກ່ອນໂມງໂດຍເພື່ອເວລາໄວ້ຫລາຍ 
 ຈົ່ງແຕ່ງຕົວຢ່າງສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ 
 ຈົ່ງປິດໂທລະສັບມືຖືແລະເຄື່ອງອີເລັກທະໂຣນິກທຸກຢ່າງ
ຂອງທ່ານໄວ້ກ່ອນເຂົ້າໄປຫ້ອງສານ 

 ຈົ່ງແນ່ໃຈລ່ວງໜ້າວ່າທ່ານຫືລທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານຖື
ເອກະສານໄປສານທຸກໆ ສະບັບທີ່ໄດ້ຍື່ນຕໍ່ສານແລ້ວຫືລ
ທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫແ້ກ່ຄ ່ຄະດີເປັນທາງການ, ພ້ອມທັງເອກະສານ
ໃດໆ ອີກທີ່ຈ າເປັນ 

 ຈົ່ງເຄົາລົບນັບຖຕືໍ່ຜ ້ພິພາກສາ ໂດຍການຮ້ອງເພິ່ນວ່າ “ສານ
ທີ່ເຄົາລົບ” 

 ຈົ່ງເວົ້າສຽງດັງແລະຊັດເຈນເພື່ອຜ ພ້ິພາກສາ ແລະ/ຫືລ ນາຍ
ພາສາຈະສາມາດໄດ້ຍິນແລະເຂົ້າໃຈໄດ້ 

 ຢູ່າທ າທ່າວ່າທ່ານເຂົ້າໃຈຖ້າທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈແທ້. ຖ້ານາຍ
ພາສາໄດ້ແປຕາມຄືຄ າຂອງຜ ້ເວົ້າທຸກຢ່າງ, ແຕ່ຜ ້ເວົ້ານັ້ນ
ເວົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຫືລບໍ່ຊັດແຈ້ງ, ທ່ານຄວນຂ ໃຫ້ຜ ້ເວົ້ານັ້ນໄດ້
ເວົ້າຄືນໃໝ່. 

ສານສ ງສຸດ 

ສານສ ງປະຈ າເຂດ 

ສານອຸທອນ 

ສານປະຈ າເຂດຣັຖ ສານປະຈ າເຂດທ້ອງຖິື່ນ 


