
  
  

   
  

 
  

  
    

 
  

  

 

    
  

 

 

 
 

 
   

 

 
   

      
  

                    
   

      

 

Serving Your Temporary Restraining Order (TRO) 
การแจงคาํสั่งหามกระทําการชั่วคราวของคุณ (TRO) 

Your TRO will not take effect until it is granted and filed by the court. In addition, the TRO is not enforceable 
until it is properly served upon the respondent.  Once the TRO is granted and filed, it is your responsibility to 
ensure that the documents are provided to the police department for proper service upon the respondent. 
Please take these steps if the respondent resides on the same island: 
TRO ของคุณจะไมมีผลจนกวาศาลจะอนุมัติและยื่นฟอง นอกจากน้ี TRO จะยังไมสามารถบังคับใชได 
จนกวาจะมีการแจงตอผูถูกรองอยางถูกตอง เม่ือคุณไดรับอนุมัติ TRO และยื่นฟองรองแลว 
เปนหนาที่ของคุณในการตรวจสอบใหม่ันใจวาคุณไดจัดเตรียมเอกสารทุกช้ินใหกับกรมตํารวจ 
เพ่ือแจงผูถูกรองไดรับอยางครบถวนแลว โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีหากผูถูกรองอาศัยอยูในเกาะเดียวกัน: 

1. Go to the police station in the same area where the respondent resides and provide the police 
department with two copies of the TRO. 
ไปยังสถานีตํารวจท่ีอยูในบริเวณเดยีวกันกับท่ีอยูอาศัยของผูถูกรอง และมอบสําเนา TRO 
ใหกรมตํารวจไวสองฉบับ 

2. On Oahu, if you do not wish to drop off the documents to the police department and if the 
respondent’s address is known, you may request to have your TRO documents emailed to the police 
department for service upon the respondent. 
สําหรับท่ี Oahu หากคุณไมตองการฝากเอกสารไวท่ีกรมตํารวจและหากคุณทราบท่ีอยูของผูถูกรอง 
คุณอาจขอใหสงเอกสาร TRO ไปที่กรมตํารวจทางอเีมล เพ่ือใหแจงตอไป ยังผูถูกรองได 

3. In all cases, provide the police department with as much information as possible as to the addresses 
where the respondent can be located and the times you would expect the respondent to be at those 
addresses. 
แตไมวาในกรณีใด ใหมอบขอมูลท่ีอยูของผูถูกรอง 
ใหมากท่ีสดุเทาท่ีทราบและเวลาท่ีคุณคาดวาผูถูกรองจะอยูในสถานท่ีดังกลาวน้ันแกกรมตํารวจ 

4. Then check with the police department to find out when and if the respondent was served. 
จากน้ัน ใหตรวจสอบกับกรมตํารวจวาผูถูกรองรับทราบเร่ืองแลวหรือไม และแจงไปเม่ือใด 

• In the event the respondent resides on another island or outside the State of Hawai`i, you will need to 
contact law enforcement in that locale to personally serve the TRO documents on the respondent. You 
will then need to make sure that the proof of service document has been filed with the court after the 
respondent has been served. 
ในกรณีท่ีผูถูกรองอาศัยอยูบนเกาะอื่นหรือนอกรัฐ Hawai i 
คุณตองติดตอหนวยงานดานกฎหมายในสถานท่ีน้ันเพ่ือแจงเอกสาร TRO แกผูถูกรอง จากน้ัน 
คุณตองตรวจสอบใหแนใจวาไดมีการยื่นเอกสารหลักฐานการแจงกลาวแกศาล หลังจากท่ีผูถูกรองรับทราบเอกสารแลว 

`

In the State of Hawai`i there is no charge for this service. Please keep in mind that the TRO does not 
guarantee your safety. Please take proper precautions. 
ในรัฐ Hawai`i จะไมมีคาใชจายสําหรับบริการน้ี พึงระลึกไววา TRO ไมไดรับประกันความปลอดภัยของคุณ 
โปรดใช ความระมัดระวังตามทีเหมาะควร 

Keep a copy of your TRO with you at all times, and report violations to the police department immediately by 
calling 911. 
ใหเก็บรักษาสําเนา TRO ของคุณไวกับคุณตลอดเวลาและรายงานการละเมิดใด ๆ ตอกรมตํารวจโดยโทรไปท ่ี 911 
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http://www.courts.state.hi.us/self-help/protective_orders/your_safety
http://www.courts.state.hi.us/self-help/protective_orders/your_safety
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