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

 คําขอใหพ้จิารณาคําส ัง่เร ือ่งการดแูลบตุร 
 Child Support Order Review Request 

เรยีน:       อา้งถงึ:        
 
เลขทีเ่รือ่ง:        
 
วันที:่        

ขอ้มลูโครงการ 

ทา่นไดข้อใหแ้ผนกดแูลเด็ก (DCS) แกไ้ข (เปลีย่นแปลง) หรอื ปรับเปลีย่นคําส่ังเรือ่งการดแูลบตุรของทา่น  
ทา่นมสีองทางเลอืกในการชว่ยท่านแกไ้ขหรอืปรับเปลีย่นคําส่ังของทา่น: 

1. ยืน่คดตีอ่ศาลเพือ่ขอแกไ้ขคําส่ังของทา่น ทา่นสามารถดําเนนิการดังกลา่วไดด้ว้ยตนเองหรอืโดยผา่นทนายความ 

2. ขอให ้DCS พจิารณาคําส่ังของทา่น 

 a. DCS ไมส่ามารถเป็นผูแ้ทนหรอืใหค้ําแนะนําทางกฎหมายแกท่า่นหรอืแกบ่คุคลภายนอกทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นคําส่ังของทา่นได ้

 b. DCS พจิารณาขอ้มลูของทา่น 

  (1) หากคําส่ังของทา่นไมเ่ขา้เกณฑกํ์าหนดขัน้ตํ่าสําหรับการพจิารณา DCS จะไมด่ําเนนิการตอ่ 

  (2) หากคําส่ังของทา่นเขา้เกณฑก์ําหนดสําหรับการพจิารณา DCS 
จะสง่ตอ่เรือ่งของทา่นไปทีสํ่านักงานพนักงานอัยการหรอืหน่วยงานการดแูลเด็กแหง่อืน่ (หากจําเป็น) 
เพือ่การแกไ้ขหรอืการปรับเปลีย่น หลักเณฑขั์น้ตํ่ามดีังน้ี: 

   (a) DCS ตอ้งมขีอ้มลูทีอ่ยูใ่นปัจจุบันของทัง้บดิาและมารดาตามคําส่ัง 

   (b) มลรัฐวอชงิตันตอ้งมเีขตอํานาจเหนือคูค่วามทัง้สองฝ่ายตามส่ัง 

   (c) ระยะเวลาตอ้งผา่นไปอยา่งนอ้ยสามปีนับแตม่กีารกําหนดจํานวนเงนิคา่ดแูล หรอื 
ทา่นสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่สถานการณ์มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งสําคญั  
หลักเกณฑน้ี์ไมบ่ังคับใชห้ากมกีารขอใหพ้จิารณาเน่ืองจากบดิาหรอืมารดาฝ่ายทีไ่มม่สีทิธปิกครองถกูจําคกุ 

   (d) จํานวนเงนิคา่ดแูลทัง้หมดในคําส่ังทีม่อียูต่อ้งมจํีานวนอยา่งนอ้ย 15 
เปอรเ์ซนตส์งูกวา่หรอืตํ่ากวา่จํานวนทีร่ะบไุวใ้นตารางคา่ดแูลบุตรของมลรฐัวอชงิตนัฉบับทีเ่ป็นปัจจุบันทีส่ดุ  
หลักเกณฑน้ี์ไมบ่ังคับใชห้ากมกีารขอใหพ้จิารณาเน่ืองจากบดิาหรอืมารดาฝ่ายทีไ่มม่สีทิธปิกครองถกูจําคกุ 

   (e) จํานวนเงนิคา่ดแูลรวมตามระยะเวลาทีเ่หลอือยูต่ามคําส่ังตอ้งเปลีย่นแปลงอยา่งนอ้ย $2,400.00 

   หมายเหต:ุ 
เกณฑกํ์าหนดสองขอ้ทา้ยสดุตามรายการขา้งตน้ไดร้ับการยกเวน้เมือ่คําส่ังไมม่หีลักเณฑใ์หจ้ัดหาความคุม้ครองประกันสขุภาพสําหรั
บเด็ก 

หากเด็กทีม่รีายชือ่ในคําส่ังไดร้ับความชว่ยเหลอืภาครัฐหรอืความชว่ยเหลอืทางการแพทย ์ใหบ้ังคบัใชก้ฎเกณฑพ์เิศษ ดังน้ี 

1. DCS จะพจิารณาคําส่ังของทา่นเพือ่การแกไ้ขหรอืการปรับเปลีย่นโดยอัตโนมัตทิกุ ๆ 35 เดอืน  DCS 
อาจจะพจิารณาคําส่ังเรือ่งการดแูลของทา่นเร็วกวา่ 35 เดอืน หากบดิาหรอืมารดาฝ่ายทีไ่มม่สีทิธปิกครองถกูจําคกุ 

2. หากทา่นตอ้งการแกไ้ขหรอืปรับเปลีย่นคําสั่งของทา่นโดยปราศจากความชว่ยเหลอืของ DCS สํานักงานพนักงานอัยการหรอื DCS 
ตอ้งใหค้วามเห็นชอบขอ้กําหนดของคําสั่งเรือ่งการดแูลบตุรทีม่ลรัฐวอชงิตันไดร้ับมอบหมาย 

หากทา่นตอ้งการให ้DCS พจิารณาคําส ัง่ของทา่น ทา่นตอ้งกรอกและสง่กลบัหนา้ 2 และ 3 ของแบบฟอรม์นี ้ดคํูาแนะนําในหนา้ 2 
สําหรบัหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิ 
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 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 
 DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 
 

 คําขอใหพ้จิารณาคําส ัง่เร ือ่งการดแูลบตุร 
 Child Support Order Review Request 

ชือ่ผูทํ้าคําขอ: เลขทีเ่รือ่ง: 

คําแนะนํา 

หากทา่นตอ้งการให ้DCS พจิารณาเรือ่งของทา่นเพือ่การแกไ้ขหรอืการปรับเปลีย่นทีเ่ป็นไปได ้ใหใ้ชแ้บบฟอรม์น้ีสําหรับการขอใหพ้จิารณา 

ใหเ้ขยีนคําตอบของทา่นเป็นตัวบรรจง ยกเวน้ลายมอืชือ่ของทา่น ใหใ้ชห้มกีดําหรอืหมกึน้ําเงนิเทา่นัน้ 

ลงลายมอืชือ่ และสง่กลับแบบฟอรม์ทีก่ําหนดทัง้หมดมาทีท่ีอ่ยูข่อง DCS ตามทีร่ะบใุนหนา้ 3 หากทา่นเป็นหน่วยงานดแูลเด็ก 
ผูแ้ทนทีม่อีํานาจตอ้งเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในแบบฟอรม์ 

กรอกและสง่กลับแบบฟอรม์ตอ่ไปน้ี: 

1. หนา้ 2 และ 3 ของแบบฟอรม์น้ี 

2. แผน่งานตารางคา่ดแูลบุตรของมลรฐัวอชงิตนั (ตามแนบ) กรอกสว่นทีก่าํหนดไวสํ้าหรับทา่นและครัวเรอืนของทา่น DCS 
จะพยายามขอรับขอ้มลูทางการเงนิจากคูค่วามอกีฝ่ายหนึง่ 

3. รายละเอยีดขอ้มลูทางการเงนิ (ตามแนบ) กรอกแบบฟอรม์น้ีในกรณีทีท่า่นม ีคําส ัง่ศาลเทา่นัน้ 

4.  แบบฟอรม์ ขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั (ตามแนบ) กรอกแบบฟอรม์น้ีในกรณีทีท่า่นม ีคําส ัง่ศาลเทา่นัน้ 

4.  แบบฟอรม์ ใบตอ่ทา้ยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั (ตามแนบ) หากท่านมบีตุรมากกว่าสองคน กรอกแบบฟอรม์น้ีในกรณีทีท่า่นม ี
คําส ัง่ศาลเทา่นัน้ 

แนบเอกสารตอ่ไปน้ี หากทา่นไมม่เีอกสาร ใหแ้นบคําแถลงระบุสาเหตุ 

1. สําเนาการคนืภาษีรายไดจ้ากรัฐบาลกลางสองครัง้หลงัสดุของทา่น 

2. สําเนาใบจ่ายเงนิเดอืนสามครัง้หลังสดุของทา่น 

DCS หรอืพนักงานอัยการอาจจะแบง่ปันเอกสารใดทีท่า่นสง่ใหแ้ก ่DCS กับบคุคลภายนอกทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นคําส่ังเรือ่งการดแูลของท่าน 
และอาจจะสง่เอกสารตา่ง ๆ เขา้แฟ้มขอ้มลูของศาลทีส่ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยประชาชนทั่วไปก็ได ้

1. คูค่วามอกีฝ่ายหนึง่ของคําส่ังเรือ่งการดแูลของทา่นมสีทิธดิขูอ้มลูทางการเงนิของทา่นได ้

2. ทา่นตอ้งลบขอ้มลูระบอุัตลักษณ์สว่นบคุคลของทา่น (ทีอ่ยู ่วันเดอืนปีเกดิ หมายเลขประกันสังคม) ออกจากเอกสารตา่ง ๆ กอ่นสง่ใหแ้ก ่
DCS 

ขา้พเจา้ตอ้งการให ้DCS พจิารณาคําส ัง่เร ือ่งการดูแลของขา้พเจา้เพือ่การแกไ้ขหรอืเพือ่การปรบัเปลีย่นเนือ่งจาก 
(ทําเครือ่งหมายในชอ่งดา้นล่างซึง่ตรงกับกรณีของท่าน): 
1.  รายไดข้องขา้พเจา้มกีารเปลีย่นแปลง 
2.  รายไดข้องบดิาหรอืมารดาอกีฝ่ายหนึง่มกีารเปลีย่นแปลง 
3.  บตุรอย่างนอ้ยหนึง่คนทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งนี้: 
 a.  อาศัยอยู่ทีบ่า้นอืน่ 
 b.  ไมไ่ดไ้ปโรงเรยีนหรอือาศัยอยู่ทีบ่า้น 
4.  การประกันสขุภาพจําเป็นตอ้งถกูเพิม่เขา้ในคําสัง่ของขา้พเจา้ 
5.  ขา้พเจา้เป็นผูท้พุพลภาพ เขา้รับการรักษาในสถานบําบัด หรอื ถกูจําคุก 

6.  อืน่ ๆ (ใหร้ายละเอยีด):         
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ขา้พเจา้เชา้ใจและตกลงดังน้ี: 

1. หากขา้พเจา้ไมใ่หข้อ้มลูทัง้หมดที ่DCS ตอ้งการ DCS จะไมพ่จิารณาคําสั่ง  

2. DCS จะพจิารณาเรือ่งของขา้พเจา้เพือ่การแกไ้ขหรอืการปรับเปลีย่นขอ้กําหนดเรือ่งการดแูลบตุรหรอืการประกันสขุภาพสําหรับบตุรเทา่นัน้ 
DCS ไมม่อีํานาจพจิารณาคําส่ังศาลเพือ่แปลีย่นแปลงสทิธปิกครอง สทิธกิารเยีย่มเยยีน หรอื ประเด็นอืน่ ๆ 

3. DCS จะใชข้อ้มลูทีข่า้พเจา้ใหเ้พือ่การพสิจูน ์แกไ้เข หรอื บังคับการดแูลบตุร 

 a. DCS จะแบง่ปันขอ้มลูกับหน่วยงานรัฐบาลเพือ่วัตถปุระสงคเ์หลา่น้ีเทา่นัน้ 

 b. DCS จะเผยแพร่ขอ้มลูตามทีก่ฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับของรัฐบาลกลางหรอืของมลรัฐใหอ้นุญาตเทา่นัน้ 

 c. ขา้พเจา้สามารถขอขอ้มลูสว่นบุคคลทีเ่ป็นความลับของคูค่วามอกีฝ่ายหนึง่จาก DCS ได ้

4. ภายหลังการพจิารณาคําขอของขา้พเจา้ DCS จะสง่ตอ่คําขอดังกลา่วใหแ้กพ่นักงานอัยการ หาก: 

 a. DCS ไดร้ับแบบฟอรม์และขอ้มลูทัง้หมดตามทีข่อในหนา้ 3 

 b. เรือ่งของขา้พเจา้เขา้หลักเกณฑเ์รือ่งการแกไ้ขหรอืการปรับเปลีย่น 

 หมายเหต:ุ  DCS ไมส่ามารถเพกิถอนคําขอทีถ่กูสง่ใหแ้กพ่นักงานอัยการได ้

5. หากคําส่ังของขา้พเจา้ไมเ่ขา้หลักเณฑต์ามกฎหมายหรอืการพจิารณา DCS 
หรอืพนักงานอัยการอาจจะมคีําส่ังไมส่ง่คําสั่งเรือ่งการดแูลของขา้พเจา้ไปสูศ่าลเพือ่การแกไ้ขหรอืการปรับเปลีย่น 

6. หากอัยการตัดสนิดาํเนนิการแกไ้ขหรอืการปรับเปลีย่นคําส่ังเรือ่งดแูลของขา้พเจา้ 
วันทีเ่ริม่ตน้การเปลีย่นแปลงอาจจะเป็นวันทีใ่ดก็ไดนั้บจากวันทีค่ดไีดถ้กูยืน่ตอ่ศาลจนถงึวันทีผู่พ้พิากษาลงลายมอืชือ่ในคําส่ัง 
ผูพ้พิากษาเป็นผูม้คีําส่ังเกีย่วกับวันทีเ่ริม่ตน้ 

7. คําส่ังเรือ่งการดแูลทีไ่ดร้ับการแกไ้ขหรอืปรับเปลีย่นของขา้พเจา้สามารถมผีลเป็นการจ่ายเงนิคา่ดูแลทีส่งูขึน้หรอืตํ่าลงก็ได ้

8. ขา้พเจา้มสีทิธขิอใหศ้าลแกไ้ขหรอืปรับเปลีย่นคําส่ังเรือ่งการดแูลของขา้พเจา้ดว้ยตนเอง 
 
 
 
         
วันที ่  ลายมอืชือ่ของบดิาหรอืมารดา 
 
         
วันที ่  ลายมอืชือ่ของผูแ้ทนของบดิาหรอืมารดา 
 
         
  ชือ่ตัวพมิพข์องผูแ้ทนของบดิาหรอืมารดา 
 
  
 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 
ภายใน        พืน้ทีก่ารโทรตดิตอ่        
ภายนอก        พืน้ทีก่ารโทรตดิตอ่        
มบีรกิาร TTY/TDD สําหรับผูท้ีม่ขีอ้จํากัดในการพูดหรอืการไดย้นิ 
ไปทีเ่ว็บไซตข์องเราที:่ www.dshs.wa.gov/dcs 
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