
 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 
 DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 

 

คาํรอ้งขอแกไ้ขขอ้มลู – คาํส ัง่ดาํเนนิการ 
Petition for Modification – Administrative Order 

อา้งถงึ: ) 
                                พอ่แมท่ีไ่มม่สีทิธปิกครองบตุร       ) 

) 
) 

                                   พอ่แมท่ีม่สีทิธปิกครองบตุร       ) 

เลขเคส: 

 

คาํแนะนํา 

กรณุาเขยีนตวับรรจงทัง้หมด ยกเวน้ลายเซน็  ใชห้มกึสน้ํีาเงนิหรอืสดํีาเทา่นัน้   

WAC 388-14A-3925 กําหนดใหค้ณุ: 

1. ระบยุอดอปุการะบตุรทีเ่สนอ (ใหม)่ 

2. ระบสุาเหตทุีแ่จง้ขอใหม้กีารเปลีย่นแปลง  

3. ลงชือ่ในแบบฟอรม์   

กรณุากรอกและสง่คนืเอกสารในหนา้ 2 ของแบบฟอรม์นีใ้หแ้ก ่DCS   

หมายเหต:ุ หากคณุไมดํ่าเนนิการตามทีกํ่าหนดในแบบฟอรม์นี ้ศาลผูบ้งัคบัคด ี(ALJ) อาจเพกิถอนคํารอ้งนี ้

คาํรอ้ง 

ขา้พเจา้  ตอ้งการแจง้ขอใหสํ้านักงานไตส่วนเพือ่บงัคบัคดแีจง้ให ้
แผนกดแูลเด็ก (DCS) และบคุคลตามชือ่ทีร่ะบขุา้งตน้มาปรากฏตวัและชีแ้จงสาเหตทุีต่อ้งมกีารแกไ้ขคา่อปุการะบตุรของขา้พเจา้  
คําสัง่อปุการะบตุรของขา้พเจา้มผีลตัง้แตว่นัที ่  

ขา้พเจา้เชือ่วา่คา่อปุการะบตุรในปัจจบุนัสําหรับกรณีดงักลา่วนีค้วรอยูท่ี ่$  ตอ่เดอืน 

ขา้พเจา้เชือ่วา่ยอดอปุการะในปัจจบุนัควรมกีารปรับแกเ้นือ่งจาก: 

  

  

  

  

  

  

  

ดเูงือ่นไขเพิม่เตมิในหนา้ 2 และ 3 และดใูนสว่นของพืน้ทีล่งนาม 
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การรบัรู ้

ขา้พเจา้เขา้ใจดวีา่: 

1. DCS อาจโตแ้ยง้คํารอ้งของขา้พเจา้หากไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารแกไ้ขคําสัง่ใน RCW 74.20A.059   
    หากคําสัง่ดําเนนิการของขา้พเจา้ไมม่เีงือ่นไขเหลา่นี ้DCS จะแจง้ให ้ALJ ระบเุงือ่นไขตา่ง ๆ ไวใ้นคําสัง่ดําเนนิการของขา้พเจา้ 

เพือ่แจง้ใหพ้อ่แมแ่ตล่ะฝ่ายจัดหาประกนัสขุภาพสําหรับบตุรหากในปัจจบุนัความคุม้ครองมจัีดไวใ้หห้รอืจะมขี ึน้ภายใตก้ารจา้งงาน 
หรอืสหภาพแรงงาน และเบีย้ประกนัสขุภาพไมเ่กนิ 25 เปอรเ์ซน็ตข์องยอดอปุการะเบือ้งตน้ของพอ่แม ่

2. DCS จะถอืวา่เป็นไปตามเงือ่นไขเหลา่นีห้ากบตุรทีเ่กีย่วขอ้งเขา้หลกัเกณฑรั์บสทิธิบ์รกิารดา้นสขุภาพสําหรับชาวอนิเดยีน DCS 
อาจบงัคบัใชเ้งือ่นไขนีใ้นบางกรณี พอ่แมท่ีเ่กีย่วขอ้งตามคําสัง่จะตอ้งจัดหาหลกัฐานยนืยนัความคุม้ครองสําหรับบตุรใหแ้ก ่DCS 
และแกพ่อ่แมอ่กีฝ่ายภายใน 20 วนั นับจากวนัทีคํ่าสัง่อปุการะบตุรมผีลบงัคบัใช ้หากพอ่แมท่ีต่อ้งปฏบิตัติามคําสัง่ไมแ่สดง 
หลกัฐานความคุม้ครอง พอ่แมท่ีต่อ้งปฏบิตัติามคําสัง่จะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขเพือ่จัดหาประกนัสขุภาพภายใตแ้นวทางตอ่ไป 
เรยีงตามลําดบัความสําคญั: 

a. จัดหาหรอืตอ่ประกนัสขุภาพผา่นทางนายจา้งหรอืสหภาพแรงงานของพอ่แมท่ีต่อ้งปฏบิตัติามคําสัง่ โดยไมเ่กนิ 25 
เปอรเ์ซน็ตข์องยอดอปุการะบตุรเบือ้งตน้ของพอ่แมท่ีต่อ้งปฏบิตัติามคําสัง่ 

b. รว่มจา่ยคา่เบีย้ประกนัรายเดอืนในสว่นของพอ่แมท่ีต่อ้งปฏบิตัติามคําสัง่ซ ึง่พอ่แมอ่กีฝ่ายเป็นผูจั้ดหาสําหรับบตุรตามทีร่ะบใุนคําสั่
งอปุการะ โดยไมเ่กนิ 25 เปอรเ์ซน็ตข์องยอดอปุการะบตุรเบือ้งตน้ของพอ่แมท่ีต่อ้งปฏบิตัติามคําสัง่ 

3. ขา้พเจา้ขอระบยุอดในการอปุการะบตุร และแจง้สาเหตใุนการขอใหม้กีารเปลีย่นแปลง รวมทัง้ลงนามรับรองไวพ้รอ้มกนัใน 
แบบฟอรม์นี ้ หากขา้พเจา้ไมดํ่าเนนิการตามนี ้DC จะไมส่ามารถดําเนนิการตามคํารอ้งของขา้พเจา้ได ้

4. ขา้พเจา้จะตอ้งจัดสง่เอกสารตอ่ไปนีร้ว่มกบั DCS 

a. เอกสารคํารอ้งทีร่ะบรุายละเอยีดครบถว้นนี ้

b. เอกสารแจง้การอปุการะบตุรของมลรฐัวอชงิตนัทีร่ะบรุายละเอยีดครบถว้น 

c. หากขา้พเจา้เป็นพอ่แมข่องเด็ก จัดหาหนังสอืรับรองรายได ้(สลปิเงนิเดอืน เงนิคนืภาษี ฯลฯ) 

5. ขา้พเจา้จะจัดสง่เอกสารขา้งตน้ไปตามทีอ่ยูต่อ่ไปนี ้หรอืจัดสง่เอกสารดว้ยตวัเองใหแ้กห่น่วยงานของ DCS ทีด่แูลเรือ่งของขา้พเจา้   

DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 

6. หากขา้พเจา้ไมจั่ดหาเอกสารขา้งตน้ใหแ้ก ่DCS ทาง ALJ สามารถเพกิถอนคํารอ้งของขา้พเจา้ได ้

7. ขา้พเจา้จะแจง้ให ้DCS ทราบหากมกีารเปลีย่นแปลงทีอ่ยู ่

8. ขา้พเจา้จะแจง้ให ้DCS ทราบหากมกีารเปลีย่นแปลงประกนัสขุภาพสําหรับบตุรของขา้พเจา้ 

9. DCS ไมไ่ดดํ้าเนนิการในนามของขา้พเจา้หรอืบคุคลใดในสว่นของคําสัง่อปุการะบตุรนี ้

10. หากขา้พเจา้ไมเ่ขา้รว่มในการไตส่วนตามกําหนด ALJ สามารถเพกิถอนคํารอ้งของขา้พเจา้ 

11. หากผูเ้กีย่วขอ้งอกีฝ่ายตามคําสัง่ไมเ่ขา้รว่มการไตส่วนตามกําหนด ALJ สามารถ: 

a. อนุมัตคํิาขอโดย DCS หรอืของฝ่ายทีป่รากฏตวัโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ   

b. กําหนดยอดอปุการะทีส่งูหรอืตํา่กวา่ยอดทีเ่สนอในคํารอ้งนี ้
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การแจง้ใหพ้อ่แมท่ ัง้สองฝ่ายทราบ 

ALJ สามารถ: 

1. สัง่ใหพ้อ่แมท่ัง้สองฝ่ายจัดหาประกนัสขุภาพสําหรับบตุร หากมกีารจัดหาความคุม้ครองในปัจจบุนั หรอืจะจัดใหผ้า่นนายจา้งหรอื 
สหภาพแรงงาน และเบีย้ประกนัสขุภาพไมเ่กนิ 25 เปอรเ์ซน็ตข์องยอดอปุการะบตุรเบือ้งตน้ของพอ่แมท่ีเ่กีย่วขอ้งดงักลา่ว 

2. สัง่ใหพ้อ่แมท่ัง้สองฝ่ายรับผดิชอบสว่นของคา่ใชจ้า่ยดา้นการแพทยท์ีไ่มม่ปีระกนัคุม้ครอง รวมทัง้การชาํระเงนิรว่ม เงนิหกัและ 
สว่นแบง่จา่ยใด ๆ เกีย่วกบัเบีย้ประกนัสขุภาพซึง่ไมม่กํีาหนดไวใ้นประกาศแจง้ยอดอปุการะทีพ่งึจา่ย 

3. มคํีาสัง่สําหรับพอ่หรอืแมท่ีต่อ้งจัดหาประกนัสขุภาพใหแ้กบ่ตุรทีไ่มย่อมแสดงหลกัฐานความคุม้ครอง โดยแจง้การดําเนนิการ 
ตอ่ไปนีต้ามลําดบัความสําคญั: 

a. สง่เอกสารแจง้ใหแ้กน่ายจา้งหรอืสหภาพแรงงานโดยกําหนดใหน้ายจา้งหรอืสหภาพลงทะเบยีนบตุรทีเ่กีย่วขอ้งภายใตแ้ผนประกั
นสขุภาพตามทีกํ่าหนดใน RCW 28.18.170 

b. ปฏบิตัติามประกาศแจง้สําหรับพอ่แมท่ีไ่ดรั้บคําสัง่ดําเนนิการ เพือ่ใหพ้อ่หรอืแมค่นดงักลา่วชําระสว่นแบง่ 
เบีย้ประกนัของตนเองทีพ่อ่แมอ่กีฝ่ายเป็นผูด้แูล โดยไมเ่กนิ 25 
เปอรเ์ซน็ตข์องยอดอปุการะบตุรเบือ้งตน้ของพอ่แมท่ีไ่ดรั้บคําสัง่  

4. มคํีาสัง่ในกรณีทีพ่อ่หรอืแมท่ีไ่ดรั้บคําสัง่ไมล่งทะเบยีนบตุรสําหรับความคุม้ครองประกนัสขุภาพ หรอืความคุม้ครองทีจั่ดหาโดย 
นายจา้งหรอืสหภาพแรงงาน DCS อาจมคํีาสัง่บงัคบัการปฏบิตัติามหนา้ทีใ่นการจัดหาบรกิารทางการแพทยแ์กบ่ตุรสําหรับพอ่แม ่
ทีไ่ดรั้บคําสัง่ตามทีกํ่าหนดใน RCW 26.18.170 

 
ถอ้ยแถลง 

ขา้พเจา้ขอใหก้ารวา่ขอ้ความตอ้งไปนีเ้ป็นจรงิและถกูตอ้งทกุประการ และยนิดรัีบผดิหากใหก้ารเท็จ ตามกฎหมายของรัฐแคลฟิอรเ์นยี 

กรณุาลงนามในแบบฟอรม์นี ้
 

    
วนัที ่  ลายเซ็นของขา้พเจา้ 
 
    
ตูป้.ณ. หรอืทีอ่ยู ่  ชือ่ทนายหรอืตัวแทนของขา้พเจา้ 
 
    
เมอืงทีข่า้พเจา้อยู ่                             รัฐ                          รหสัไปรษณีย ์  ทีอ่ยูข่องทนายหรอืตัวแทนของขา้พเจา้ 
 
(            ) |(            )  _________________________________________________ 
เบอรบ์า้น                                       เบอรม์อืถอื                                            เมอืงทีท่นายหรอืตัวแทนของขา้พเจา้อยู ่รัฐ รหสัไปรษณีย ์
 
(            ) |(            )       (            )   
เบอรท์ีทํ่างาน                 เบอรสํ์าหรับสง่ขอ้ความ                                            เบอรโ์ทรศัพทข์องทนายหรอืตัวแทนของขา้พเจา้ 
 
(            )   
เบอรแ์ฟกซ ์   
 
    
ชว่งเวลาสําหรับตดิตอ่ขา้พเจา้ 
 
    
เบอรท์ีข่า้พเจา้ใชสํ้าหรับการรับฟัง 
 

ไมม่กีารดําเนนิการใด ๆ ทีเ่ป็นการกดีกนับคุคล เชือ้ชาต ิสผีวิ ทีม่า ศาสนา เพศ อายหุรอืความทพุพลภาพในการจา้งงาน รับบรกิารหรอื 
การเขา้รว่มแผนงานใด แบบฟอรม์จัดทําขึน้หลายรปูแบบตามความตอ้งการของทา่น 
 


