
 

 

Thai ภาษาไทย  

Know Your Rights รูส้ทิธ ิ-ของคณุ 

 

What to Do if You’re Stopped by Immigration Officers 
ในกรณทีี(คุณโดนเจ้าหน้าที(ตรวจคนเข้าเมืองกกัตวัไว้ 

Keep this card handy! If you have a immigration encounter, you can protect yourself. 
เกบ็การ์ดใบนี,ไวก้บัตวัคุณเพื7อใชใ้นเหตุที7คุณตอ้งพบกบัเจา้หนา้ที7ตรวจคนเขา้เมือง คุณจะไดป้กป้องสิทธิEE ของคุณ 

This card explains your rights when you are in contact with immigration enforcement officers in New 
York State. Unless stated otherwise, it applies to both documented and undocumented immigrants, as 
well as United States citizens. The information in this card does not apply to encounters with 
immigration officers at the border, international airports or at any other port of entry into the United 
States. The information in this card does apply to encounters with immigration officers inside the 
United States, including encounters with immigration officers on domestic trains and buses or in your 
local community, and encounters with Immigration and Customs Enforcement (“ICE”) and border 
patrol agents after you have been stopped by local police. Remember, what you say to immigration 
officers can be used against you in court, and it can give immigration officers a reason to arrest you. 
So make sure to read this card and keep it handy as you travel across New York State!  
	

การ์ดใบนี,จะช่วยอธิบายสิทธิE ของคุณในกรณีที7คุณตอ้งเกี7ยวขอ้งกบัเจา้หนา้ที7ตรวจคนเขา้เมืองในรัฐนิวยอร์ก การ์ดใบนี, ใชไ้ดก้บัคุณ ไม่วา่คุณจะเขา้มาอาศยัอยูใ่สหรัฐอเมริกา

อยา่งถูกหรือผดิกฎหมาย หรือวา่เป็นประชาราษฏร์สหรัฐอเมริกา ขอ้มูลบนการ์ดใบนี,ไม่สามารถช่วยในกรณีที7คุณตอ้งพบกนัเจา้หนา้ที7ตรวจคนเขา้เมืองที7ชายแดน สนามบิน

ขา้มประเทศหรือวธีิเขา้ประเทศอื7นๆ ขอ้มูลบนการ์ดใบนี,สามารถช่วยไดใ้นกรณีที7คุณโดนเจา้หนา้ที7ตรวจคนเขา้เมืองสอบสวนในสหรัฐอเมริกา รวมถึงตอนพบเจา้หนา้ที7

ตรวจคนเขา้เมืองบนรถไฟฟ้าหรือรถเมยใ์นชุมชนทอ้งถิ7นของคุณ และในกรณีที7คุณตอ้งพบกบัเจา้หนา้ที7ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรกฎหมาย (ที7รู้จกักนัวา่เจา้หนา้ที7 
“ICE”) และเจา้หนา้ที7ตระเวนชายแดน หลงัจากคุณโดนเจา้หนา้ที7ตาํรวจสอบสวน 
	

โปรดจาํไวว้า่สิ7งที7คุณพดูกบัเจา้หนา้ที7ตาํรวจหรือเจา้หนา้ที7ตรวจคนเขา้เมืองสามารถถูกนาํมาใชก้บัคุณในศาลและอาจจะถูกใชเ้ป็นขอ้อา้งจบัคุณ กรุณาอ่านขอ้มูลในการ์ดนี,

ใหดี้ๆและใชม้นัใหเ้ป็นประโยชนใ์นขณะที7คุณเดินทางในรัฐนิวยอร์ก 
	

If You Are Arrested by Immigration Officers:  
ในกรณทีี(คุณโดนเจ้าหน้าที(ตรวจคนเข้าเมืองจบักมุ 

1. You have the right to remain silent. You do not have to answer questions. You can tell the officer 
that you want to speak with a lawyer before answering any questions. You may say, “I will remain 
silent until I speak to an attorney.” You do not have the right to an appointed free lawyer, but you do 
have the right to talk to a lawyer and to hire one on your own.  
1. คุณมีสิทธิE ที7จะไม่ใหก้ารใดๆทั,งสิ,น คุณไม่จาํเป็นที7จะตอ้งตอบคาํถามของเจา้หนา้ที7ตรวจคนเขา้เมืองหากคุณไม่ตอ้งการ คุณสามารถกล่าวไปวา่: “ฉนัจะไม่ใหก้ารใดๆ
ทั,งสิ,นจนกวา่จะไดพ้บกบัทยาย/ I will remain silent until I speak to an attorney.” คุณจะไม่ไดรั้บสิทธิE พบทยายความโดยไร้ค่าใชจ่้า แต่วา่คุณมี
สิทธิE พบทยายและจา้งทยายดว้ยตนเอง 



2. You do not have to sign anything giving up your rights, and should never sign anything without 
reading it first and understanding the consequences of signing it. Signing a document without 
understanding it could result in you being deported before you see a lawyer or a judge.  
2. คุณไม่ตอ้งเซ็นเอกสารละสิทธิE ใดๆทั,งสิ,น และ คุณไม่ควรเซ็นเอกสารใดๆจนกวา่จะอ่านและทาํความเขา้ใจขอ้ความของมนั หากคุณเซ็นเอกสารโดยไม่เขา้ใจ คุณอาจจะ

โดนนาํตวัส่งกลบัประเทศไทย 

3. Talk to a lawyer before signing anything or making a decision about your situation. If possible, carry 
with you the name and telephone number of a lawyer who will take your calls. Immigration law is hard 
to understand. You may have options that immigration officers will not explain.  
3. ถา้เป็นไปได ้คุณควรปรึกษาทยายก่อนคุณจะเซ็นเอกสารใดๆทั,งสิ,นหรือทาํการตดัสินใจในสถานาการณ์ของคุณ คุณควรที7จะมีชื7อและเบอร์โทรศพัทข์องทนายที7คุณจะ

สามารถติดต่อหรือปรึกษาไวก้บัตวัเสมอ กฎหมายตรวจคนเขา้เมืองมนัซบัซอ้น คุณอาจมีทางเลือกหรือทางออกที7ดีโดยที7คุณไม่รู้หรือเจา้หนา้ที7ไม่แจง้ใหท้ราบ 

4. If you are not a U.S. citizen, you have the right to call your consulate or to have a law enforcement 
officer tell consulate officials of your arrest. Law enforcement officers must let your consulate visit or 
speak with you if consular officials decide to do so. Your consulate might be able to help you find a 
lawyer.  
4. หากคุณไม่ใช่พลเมืองสหรัฐอเมริกา คุณมีสิทธิE ติดต่อสถานกงสุลหรือขอใหเ้จา้หนา้ที7ตาํรวจแจง้ไปยงัสถานกงสุลวา่คุณไดถู้กกกัตวัไว ้เจา้หนา้ที7กงสุลมีสิทธิE พบหรือคุย
กบัคุณหากเขาตอ้งการ เจา้หนา้ที7ตาํรวจไม่มีสิทธิE หา้มใดๆทั,งสิ,น สถานกงสุลอาจจะช่วยคุณหาทนาย 

	

If an Immigration Officer Asks You Questions:  
ในกรณทีี(เจ้าหน้าที(ตรวจคนเข้าเมืองสอบถาม 

1. You have the right to remain silent. You do not have to answer questions asked by immigration 
officers if you do not want to answer them. This includes questions about your citizenship status, 
birthplace or place of residence. If you are asked about your immigration status and you wish to 
remain silent, you may say: “I have the right to remain silent.”  
1. คุณมีสิทธิE ที7จะไม่ใหก้ารใดๆทั,งสิ,น คุณมีสิทธิEE เลือกที7จะไม่ตอบคาํถามของเจา้หนา้ที7ตรวจคนเขา้เมืองหากคุณไม่ตอ้งการ รวมถึงคาํถามเกี7ยวกบัสญัชาติ ที7เกิด และ ที7อยู่

อาศยัของคุณ ในกรณีที7เจา้หนา้ที7ถามถึงสถานะตรวจคนเขา้เมืองของคุณและคุณไม่ตอ้งการตอบ คุญสามารถกล่าวไปวา่: “ฉนัมีสิทธิE ที7จะไม่ใหก้ารใดๆทั,งสิ,น/I have 
the right to remain silent.” 
2. Always remember that even if you answered some questions, you can still decide that you do not 
want to answer any additional questions.  
2. โปรดจาํไวว้า่: แมว้า่คุณจะตอบคาํถามเจา้หนา้ที7ไปบางขอ้แลว้ คุณสามารถเลือกที7จะไม่ตอบคาํถามเพิ7มเติมไดเ้สมอ 

3. Never lie. Do not falsely claim to be a U.S. citizen or to be lawfully in the United States.  
3. หา้มโกหกโดยเดด็ขาด ถา้คุณไดเ้ขา้มาและอาศยัอยูใ่นสหรัฐอเมริกาอยา่งผดิกฎหมายหรือไร้เอกสารตรวจคนเขา้เมืองอยา่งใดๆ อยา่โกหกวา่ตวัเองไดเ้ขา้ประเทศอยา่ง

ถูกตอ้งตามกฎหมายหรือแอบอา้งวา่เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา 

	

If an Immigration Officer Asks You for Immigration Documents:  
ในกรณทีี(เจ้าหน้าที(ตรวจคนเข้าเมืองขอตรวจสอบเอกสาร 

1. If you are a United States citizen, you do not need to show any documents. You should say, 
politely, “I am a United States citizen.” You may choose to show documentation, such as your New 
York driver’s license, which proves that you lawfully reside in the United States.  
1. หากคุณเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา คุณไม่จาํเป็นตอ้งแสดงเอกสารตรวจคนเขา้เมืองใดๆ เพียงกล่าวไปเฉยๆวา่: “ฉนัเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา” (I am a United 
States citizen). หากคุณอยากเลือกที7จะแสดงเอกสาร คุณสามารถแสดงใบขบัขี7รัฐนิวยอร์กของคุณได ้ซึ7 งถือเป็นหลกัฐานพิสูจนว์า่คุณไดเ้ขา้มาและอาศยัอยูใ่น

สหรัฐอเมริกาอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 



2. If you are undocumented and do not have valid U.S. immigration documents, remember that you 
have the right to remain silent. You can decide not to answer questions about your immigration status 
or whether you have immigration documents. If you tell an immigration officer that you are not a U.S. 
citizen and you cannot produce valid U.S. immigration documents, there is a good chance you will be 
arrested.  
2. หากคุณอาศยัอยูใ่นสหรัฐอเมริกาโดยไร้เอกสารตรวจคนเขา้เมือง คุณมีสิทธิE ที7จะไม่ใหก้ารใดๆทั,งสิ,นเกี7ยวกบัสถานะการตรวจคนเขา้เมืองของคุณหรือไม่วา่คุณมีเอกสาร
ตรวจคนเขา้เมือง หากคุณบอกเจา้หนา้ที7ตรวจคนเขา้เมืองวา่คุณไม่มีเอกสารดงักล่าว โอกาสที7คุณจะถูกจบักมุมีอยูสู่ง 

3. If you are a documented immigrant who is 18 or older and have been issued valid U.S. immigration 
documents (such as an unexpired permanent resident card, also known as a “green card”), you are 
legally required to carry those documents with you at all times. If you have your valid U.S. immigration 
documents and you are asked for them, it is usually a good idea to show them to avoid arrest. Failure 
to carry valid immigration documents is a misdemeanor crime.  
3. หากคุณอายสิุบแปดปีขึ,นไปและมีเอกสารตรวจคนเขา้เมืองอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย (เช่นเอกสารอนุมติัใหช้าวต่างชาติอาศยัและทาํงานในอเมริกาที7ยงัไม่หมดอาย ุหรือ
ที7รู้จกักนัวา่ “green card/บตัรสีเขียว”) คุณควรและจาํเป็นตามกฎหมายที7จะถือเอกสารเหล่านั7นไวบ้นตวัทุกเมื7อ หากเจา้หนา้ที7ขอตรวจสอบเอกสารตรวจคนเขา้เมือง

ของคุณ คุณควรที7จะแสดงเอกสารดงักล่าวเพื7อหลีกเลี7ยงการโดนจบักมุ เพราะ การที7ไม่ไดถื้อเอกสารตรวจคนเขา้เมืองติดตวัไวอ้ยูต่ลอดเวลาถือเป็นอาชญากรรมความผดิทาง

อาญา 

4. If you are arrested because you do not have your valid U.S. immigration documents with you, but 
you have them elsewhere, ask a friend or family member to bring them to you.  
4. หากวา่คุณถูกจบัเพราะไม่ไดถื้อเอกสารตรวจคนเขา้เมืองไวก้บัตวั คุณสามารถบอกใหส้มาชิกครอบครัว เพือน หรือคนรู้จกันาํเอกสารมาใหคุ้ณ 

5. Never show an officer fake immigration documents or pretend that someone else’s immigration 
documents are yours.  
5. หา้มแสดงเอกสารตรวจคนเขา้เมืองของปลอม หรือ นาํเอาเอกสารของผูอื้7นมาแอบอา้งเป็นของตวัเองโดยเดด็ขาด 

Visit www.nyclu.org to learn more about the NYCLU’s work to defend immigrants’ rights. If you feel 
that your rights have been violated during an interaction with an immigration officer, please call your 
local NYCLU office:  
หากคุณอยากเรียนรู้เพิ7มเติม กรุณาเขา้ไปดูเวบ็ไซตข์อง NYLCU www.nyclu.org เพื7อศึกษาเกี7ยวกบัสิทธิEE คนต่างดา้ว หากคุณคิดวา่สิทธิE ของคุณโดนละเมิดใน
ระหวา่งที7คุณเกี7ยวขอ้งกบัเจา้หนา้ที7ตรวจคนเขา้เมือง คุณสามารถติดต่อสาํนกังาน NYCLU ส่วนทอ้งถิ7น: 

	

Headquarters and New York City Office: (212) 607-3300  
Capital Region Chapter (Albany): (518) 436-8594  
Central New York Chapter (Syracuse): (315) 471-2821  
Genesee Valley Chapter (Rochester): (585) 454-4334  
Lower Hudson Valley Chapter (White Plains): (914) 997-7479  
Nassau County Chapter (Hempstead): (516) 741-8520  
Suffolk County Chapter (Central Islip): (631) 650-2301  
Western Regional Office (Buffalo): (716) 852-4033 
	

Headquarters and New York City Office (นิวยอร์ก): (212) 607-3300  

Capital Region Chapter (อลับานี7): (518) 436-8594  

Central New York Chapter (ซีราคิวส์): (315) 471-2821  



Genesee Valley Chapter (โรเชสเตอร์): (585) 454-4334  

Lower Hudson Valley Chapter (ไวทเ์พลนส์): (914) 997-7479  

Nassau County Chapter (เฮมป์เสตด): (516) 741-8520  

Suffolk County Chapter (เซ็นทรัล อิซลิป): (631) 650-2301  

Western Regional Office (บฟัฟาโล): (716) 852-4033	

 

Pro bono translation provided by Ja Wangpasuk (SLC Volunteer Translation Services: 
slctranslationservices@gmail.com) 

 


