
 
     

 
 

  
 

     
   

   
 

 
 

 

   

 
 

  

 
 

 
 

  
 

  
        

 
    

  
 

 
       

  
  

   
 

 

About Filing for Your Temporary Restraining Order (TRO) 
เร่ืองเกี่ยวกับการยื่นคาํส่ังหามกระทําการช่ัวคราว (TRO - Temporary Restraining Order) ของคุณ

On Oahu, when you arrive at Circuit Court or at the Family Court, a TRO Court Officer will help you fill out the 
necessary petition and other forms. You may also file a petition on behalf of your children, or on behalf of a 
family or household member who is an incapacitated person or who is physically unable to go to the 
appropriate place to complete or file the petition. 
ในท ี่Oahu เม่ือคุณมาถึงศาลเคล่ือนที่หรือ ณ ศาลครอบครัว เจาหนาท่ีศาลของ TRO 
จะชวยคุณกรอกแบบฟอรมท่ีจําเปนรวมถึงแบบฟอรมอื่น ๆ และคุณยังสามารถยื่นคํารองในนามของบุตรธิดา
หรือในนามสมาชิกของครอบครัว หรือสมาชิกในครัวเรือนท่ีเปนบุคคลไรความสามารถหรือผูท่ีไมสามารถเดินทางไป ณ
สถานที่เพื่อดาํเนินการดวยตนเองได
More Details Give You Greater Protection 
รายละเอยีดทีค่รบถวนสมบรูณจะใหการคุมครองไดมากกวา 

Please be prepared to provide as much detail as possible. Examples of important details include: 
โปรดเตรียมรายละเอยีดสาํหรับการแจงไวใหไดมากที่สดุ ตัวอยางของรายละเอียดที่สําคัญ ไดแก  : 

• Dates of abuse or threats;
วันท่ีเกิดการลวงละเมิดหรือขมขู

• Description of physical abuse, psychological abuse, or threats;
รายละเอยีดเร่ืองการทารุณกรรมทางกาย การลวงละเมิดหรือการขมขูคุกคามทางจิตวิทยา

• Information about property damage;
ขอมูลเก่ียวกับความเสยีหายตอทรัพยสิน

• Documentation, if available, about abuse, including medical and police reports; and
เอกสารเกี่ยวกับการลวงละเมิดรวมทั้งรายงานจากแพทยและตํารวจ (หากมี) และ

• Information about whether the defendant/respondent owns a gun or has threatened you with one.
ขอมูลเก่ียวกับการท่ีจําเลย/ผูถูกรองมีปนไวในครอบครอง หรือไดใชปนคุกคามคุณดวยหรือไม

Fees 
คาธรรมเนียม 

There is no charge to file the initial petition for a TRO. 
ไมมีคาใชจายในการยื่นคํารอง TRO เบ้ืองตน
After the TRO is Granted 
หลังจากไดรับ TRO แลว 

A judge will review your petition. If the TRO is granted, an Order to Show Cause (OSC) hearing will be 
calendared within 15 days. The purpose of this court hearing is to give the respondent an opportunity to 
respond to the Petition and for the judge to determine if the order granting you protection should be extended 
for a longer period of time. 
ศาลจะตรวจสอบคํารองของคุณ หากศาลอนุมัต ิTRO ใหแกคุณ จะมีการสงหมายเรียกเพอืไตรสวน (Order to Show 
Cause Hearing) ภายใน 15 วัน 
วัตถุประสงคของการพิจารณาคดีในศาลน้ีมีไวเพ่ือใหโอกาสแกผูถูกรองเรียนในการโตตอบคํารอง
และเพ่ือใหศาลไดพิจารณาวาควรขยายเวลาความคุมครองของคุณออกไปหรือไม
The TRO must be personally served on the respondent before it can be enforced. Only a law enforcement 
officer can serve the TRO documents, unless otherwise ordered by the court. 
ตองมีการแจง TRO ตอหนา ผูถูกรองกอนจึงจะมีผลบังคับใช 
ซึ่งเฉพาะเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมายเทาน้ันท่ีสามารถแจงเอกสาร TRO ได
เวนเสยีแตวาจะไดรับคําสั่งจากศาลไวเปนอยางอื่น

W3 Thai 
RG-AC-508 (5/21) RL AD-P-945 

http://www.courts.state.hi.us/self-help/protective_orders/family/extending_your_tro
http://www.courts.state.hi.us/self-help/protective_orders/family/extending_your_tro
http://www.courts.state.hi.us/self-help/protective_orders/family/serving_your_tro
http://www.courts.state.hi.us/self-help/protective_orders/family/serving_your_tro


 

                    
   

      

  
 
 

 

Keep a copy of your TRO with you at all times and immediately report any violations to the police department 
by calling 911. 

ใหเก็บรักษาสําเนา TRO ของคุณไวกับคุณตลอดเวลาและรายงานการละเมิดใด ๆ ตอกรมตํารวจโดยโทรไปท ่ี 911 
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