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STATE OF WASHINGTON 
DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 

DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 

สทิธแิละความรบัผดิชอบของพอ่แมท่ ีไ่มไ่ดร้บัสทิธปิกครองเด็ก 
Noncustodial Parent’s Rights and Responsibilities 

แผนกดแูลเด็กแผนกอปุการะเด็ก (DCS): 
1. กําหนดและบงัคับใชคํ้าสัง่เกีย่วกับการอปุการะเด็กและหนา้ทีใ่นการชว่ยเหลอืเงนิคา่รักษาพยาบาล.  
2. พจิารณาคําสัง่ดําเนนิการสําหรับการอปุการะเด็กเพือ่แกไ้ขตามความเหมาะสม. 
3. รับ จัดเก็บและจัดสรรเงนิชว่ยเหลอืเด็กผา่นฝ่ายทะเบยีนบรกิารมลรัฐวอชงิตัน (WSSR). 

พอ่แมท่ ีไ่มม่สีทิธ ิป์กครองบตุร 

คณุคอืพอ่แมท่ีไ่มม่สีทิธิป์กครองบตุร.  พอ่แมท่ีไ่มม่สีทิธปิกครองบตุรหมายถงึพอ่โดยกําเนดิ พอ่บญุธรรมหรอืบดิาโดยคําสัง่ 
แมโ่ดยกําเนดิ หรอืมารดาโดยคําสัง่ หรอืแมบ่ญุธรรมทีต่อ้งใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกเ่ด็กในการดแูลของตน  
กฎหมายประจํามลรัฐและของรัฐบาลกลางไดกํ้าหนดหนา้ทีน่ี้ไว.้ 

การชําระเงนิคา่เล ีย้งดบูุตร 

คณุมหีนา้ทีใ่นการจ่ายเงนิอปุการะแกบ่ตุร.  หลังจากที ่DCS แจง้ใหค้ณุทราบกรณีการอปุการะบตุร DCS จะไมใ่หค้วามนา่เชือ่ถอืใน 
บญัชขีองคณุ หากเป็นบญัชทีีใ่ชชํ้าระเงนิใหก้บัผูอ้ืน่ทีไ่มใ่ช ่WSSR, ศาลประจําถิน่หรอืหน่วยงานอปุการะบตุร หรอื ศาลประจํามลรัฐ 
หรอืหน่วยงานอปุการะบตุรอืน่ ๆ DCS จะไมใ่หค้วามน่าเชือ่ถอืบญัชขีองคณุ หากเป็นบญัชทีีใ่ชชํ้าระเงนิโดยตรงใหก้บัฝ่ายอืน่ 
ตามคําสัง่ใหจ้า่ยเงนิคา่อปุการะ ยกเวน้เงนินัน้ชําระใหโ้ดยหน่วยงานเพือ่สวสัดกิารสําหรับผูท้ีอ่ยูใ่นอปุการะ เชน่ หน่วยงานประกันสงัคม 
กระทรวงแรงงานและอตุสาหกรรม หรอืกระทรวงกจิการทหารผา่นศกึ สําหรบัหนา้ทีใ่นการสง่เงนิค่าอปุการะเลีย้งดบูตุร   
1. กรณุาแจง้ให ้DCS ทราบโดยทันทหีากหน่วยงานอปุการะบตุรประจํามลรัฐหรอืหน่วยงานอปุการะบตุรประจําถิน่อืน่  

ๆ หรอืศาลรัฐหรอืศาลประจําถิน่ทีข่อใหค้ณุจา่ยเงนิอปุการะเด็กใหแ้กห่น่วยงานดังกลา่วดว้ย. 
2. อยา่จา่ยเงนิใหแ้กบ่คุคลอืน่นอกเหนอืจากตามทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวโ้ดย WSSR ดา้นลา่งนี ้เวน้แตห่าก DCS ไดแ้จง้ใหค้ณุทราบเป็นลายลักษณ ์

อกัษรวา่เราไดปิ้ดคดขีองคณุแลว้. 
คณุจะตอ้งทําการจ่ายเงนิอปุการะทัง้หมดไปยังฝ่ายทะเบยีนบรกิารมลรัฐวอชงิตัน (WSSR) โดยสามารถเลอืกจ่ายดว้ยวธิใีดวธิหีนึง่ตอ่ไปนี้ 
1. หกัจากเงนิเดอืน.  คําสัง่อปุการะสว่นใหญเ่ปิดโอกาสให ้DCS หกัเงนิจากรายไดห้รอืกําหนดใหค้ณุตอ้งชําระเงนิผา่น WSSR  

หากคําสัง่ดําเนนิการของคณุอนุญาตให ้DCS ดําเนนิการตามนี ้DCS จะพยายามเก็บเงนิอปุการะจากคณุ 
โดยการหกัจากรายไดเ้งนิเดอืน. 

2. หากไมส่ามารถชําระเงนิผ่านการหกัรายได ้ยงัมอีกีสามวธิทีีค่ณุสามารถเลอืกชําระเงนิ ไดแ้ก ่เช็ค ธนาณัต ิเช็ครับรองยอดกบัธนาคาร 
หรอืแคชเชยีรเ์ช็ค สง่เช็คหรอืธนาณัตไิปที:่ 
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3. โอนเงนิผ่านระบบอเิล็กทรอนกิส ์(EFT).  EFT ยอมรับการหกัเงนิอปุการะอตัโนมตัจิากบญัชกีระแสรายวนัหรอืบญัชอีอมทรัพย ์
ในแตล่ะเดอืน สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีเ่บอร ์800-468-7422. 

4. อนิเทอรเ์น็ต.  การชําระเงนิทางอนิเทอรเ์น็ตจะใหม้กีารหกัยอดเงนิอปุการะจากบญัชกีระแสรายวันหรอืบญัชอีอมทรัพย ์
รับขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากเว็บไซตข์อง DCS ที ่https://secureaccess.wa.gov. 

5. บตัรเครดติและบตัรเดบติ.  รับขอ้มลูเพิม่เตมิจากเว็บไซตข์อง DCS ที ่http://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-
support/creditdebit-card-payments. 

หากธนาคารของคณุตกีลับเช็คหรอืไมส่ามารถขึน้เงนิตามชอ่งทาง EFT หรอืทางอนิเทอรเ์น็ตไดเ้นือ่งจากมเีงนิไมเ่พยีงพอ ในอนาคต DCS 
จะขอรับเงนิเป็นเงนิสด ธนาณัต ิแคชเชยีรเ์ช็ค เช็ครับรองยอดจากธนาคารหรอืโดยการหกัยอดรายไดเ้ทา่นัน้. 
ระบหุมายเลขบญัชขีองคณุ IN       ในการชําระเงนิทัง้หมดและในจดหมายทีเ่กีย่วขอ้ง. 
หากคณุมเีหตผุลทางกฎหมายทีทํ่าใหไ้มส่ามารถจา่ยเงนิอปุการะบตุรของคณุหรอืหาก DCS เขา้ใจผดิวา่คณุตอ้งมสีว่นรว่มในกระบวนการ 
ชําระเงนิอปุการะนี ้กรณุาแจง้ DCS ใหท้ราบโดยทันท.ี 
หาก DCS แจง้ใหค้ณุทราบวา่เรากําลังระงับการเก็บเงนิตามหนา้ทีใ่นการอปุการะเลีย้งดบูตุรของคณุ คณุอาจจะยังตอ้งชําระเงนิตามหนา้ทีใ่น 
อนาคต โดย DCS จะแจง้ใหค้ณุทราบกอ่นดําเนนิการดังกลา่ว. 
หากคณุถกูกกัขงัหรอืถกูพพิากษาลงโทษจองจําในคกุ เรอืนจํา หรอื ทัณฑสถาน เป็นเวลานานกวา่หกเดอืน คําสัง่อปุการะบตุรของคณุ 
สามารถลดลง (ลดหยอ่น) เหลอื $10 ตอ่เดอืนสําหรับคําสัง่อปุการะบตุรแตล่ะคน คณุ หรอื พอ่แมท่ีม่หีนา้ทีป่กครองบตุร หรอื DCS 
สามารถยืน่คํารอ้งขอลดหยอ่นได ้หากการลดหยอ่นมผีลบงัคับใชก้บักรณีของคณุ คณุจะไดร้ับหนังสอืแจง้จาก DCS อธบิายขอ้กําหนดเรือ่ง 
การลดหยอ่นและสทิธขิองแตล่ะบคุคลทีจ่ะขอใหม้กีารไตส่วนในกรณีทีไ่มเ่ห็นดว้ย จํานวนเงนิจะเพิม่ขึน้เป็น 50% ของคําสัง่อปุการะใน 
เดอืนทีส่หีลังจากทีค่ณุไดร้ับการปลอ่ยตัว และเพิม่ขึน้เป็น 100% ของจํานวนเงนิเดมิอกีครัง้หลังจากไดร้ับการปลอ่ยตัวครบหนึง่ปี. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecureaccess.wa.gov%2F&data=04%7C01%7Cmillie.brombacher%40dshs.wa.gov%7C68ea13e9b8864fa8fe5208d9f667f8c1%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637811748678330117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x%2B9aBqClF6EnHdmrOFMdXFLyCXgETVu1Fjs5NVwZm1Y%3D&reserved=0
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หนา้ทีใ่นการชว่ยเหลอืเงนิคา่รกัษาพยาบาล   
หากคําสัง่อปุการะของคุณกําหนดใหค้ณุจัดหาประกนัสขุภาพสําหรับบตุรของคณุ DCS จะดําเนนิการเพือ่ใหค้ณุปฏบิตัติามหนา้ทีด่ังกลา่ว 
หากคําสัง่อปุการะของคุณกําหนดใหต้อ้งมกีารจา่ยเงนิสดเพือ่จัดหาบรกิารทางการแพทย ์DCS จะกําหนดยอดเป็นเงนิดอลลารท์ีค่ณุตอ้ง 
จา่ยและเรยีกเก็บยอดดังกลา่วกับคณุ. 
1. กรณุาแจง้ให ้DCS ทราบทันทหีากแผนความคุม้ครองดา้นสขุภาพของบตุรของคณุตามทีร่ะบไุวใ้นคําสัง่อปุการะมกีารเปลีย่นแปลง. 
2. การชําระเงนิเพือ่จัดหาบรกิารทางการแพทยจ์ะรวมถงึการชว่ยชําระเงนิตามสว่นสําหรับคา่รักษาพยาบาลทีไ่มส่ามารถเบกิได ้

และสว่นเบีย้ประกนั ทางการแพทย ์(ชําระเป็นเงนิสด) หากกําหนดไวใ้นคําสัง่อปุการะในกรณีทีไ่มม่กีารจัดหาประกนัสขุภาพไว.้ 
หากคําสัง่อปุการะของคุณกําหนดใหพ้อ่แมท่ีม่หีนา้ทีป่กครองบตุรตอ้งจัดหาประกนัสขุภาพ หรอืตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยทางการแพทย ์
ทีไ่มม่ปีระกันไว ้คณุสามารถยืน่ขอรับบรกิารอปุการะบตุรแบบครอบคลมุและ: 
1. ขอให ้DCS เรยีกรอ้งใหพ้อ่แมท่ีเ่ป็นผูป้กครองบตุรเป็นผูจ้ัดหาประกนัสขุภาพเอง DCS จะควบคมุการดําเนนิการใหเ้ป็นไปตาม 

ทีกํ่าหนดแลว้แตก่รณี. 
2. ขอให ้DCS เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทางการแพทยท์ีไ่มม่ปีระกนั รวมทัง้การชําระเงนิประกันรว่ม 

เงนิทีต่อ้งชําระสว่นแรกหรอืคา่เบีย้ประกนัตามทีกํ่าหนดใน WAC 388-14A-1020 จากพอ่แมท่ีม่อํีานาจปกครองบตุร. 
หากคําสัง่อปุการะของคุณไมกํ่าหนดใหพ้อ่แมท่ีม่อํีานาจปกครองบตุรตอ้งจัดหาประกนัสขุภาพ รับผดิชอบเบีย้ประกนัทางการแพทย ์
หรอืจา่ยคา่ใชจ้า่ยทางการแพทยท์ีไ่มม่ปีระกัน ตามทีร่ะบใุน WAC 388-14A-1020 คณุสามารถขอให ้DCS พจิารณาแกไ้ขคําสัง่ 
อปุการะของคณุ หรอืรอ้งขอใหม้กีารแกไ้ขคําสัง่ดว้ยตัวเองได.้ 

ประเภทคาํรอ้ง 
คณะกรรมการพจิารณา.  คณะกรรมการพจิารณาเป็นหน่วยงานกําหนดดแูล (นอกศาล) ที ่DCS ใชเ้พือ่แกไ้ขขอ้โตแ้ยง้ 
ชีแ้จงนโยบายหรอืขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ. 
1. คณะกรรมการพจิารณาอาจทําการพจิารณากรณีอปุการะบตุรตามคําสัง่ศาลหรอืนอกคําสัง่ศาลตามทีเ่ห็นสมควร. 
2. คณะกรรมการพจิารณาอาจออกขอ้วนิจิฉัยโดยไมต่อ้งนัดพดูคยุกบัคณุ หากคณุไดร้ับการนัดหมาย คณุสามารถพดูคยุเกีย่วกบั 

กรณีของตนเองกบัฝ่ายบรหิารของ DCS เพือ่ยกเลกิขอ้วนิจิฉัยกอ่นหนา้ของ DCS คณะกรรมการพจิารณาสามารถปรับแก ้
การดําเนนิการบางอยา่งของเจา้หนา้ทีข่อง DCS แตไ่มส่ามารถแกไ้ขการดําเนนิการตามทีก่ฎหมายกําหนดได.้ 

การสรปุขอ้วนิจิฉยั (การไตส่วน).  การไตส่วนถอืเป็นกระบวนการดา้นการบรหิารจัดการเชน่เดยีวกนั (ไมใ่ชก่ระบวนการทางศาล) 
การไตส่วนนีเ้ป็นพธิกีารทีเ่ป็นทางการมากกวา่การจัดคณะกรรมการพจิารณา แตม่คีวามเป็นทางการนอ้ยกวา่การดําเนนิการโดยศาล. 
1. กฎหมายของมลรัฐกําหนดใหม้กีารไตส่วนในบางกรณีเทา่นัน้ หาก DCS มเีอกสารแจง้ถงึคณุ คณุจะไดร้ับทราบวา่คณุมสีทิธิ ์

ในการไตส่วนหรอืไม ่ ผูพ้พิากษาฝ่ายปกครอง (ALJ) จะทําหนา้ทีเ่ป็นประธานในการไตส่วน ALJ ไมถ่อืเป็นพนักงานของ DCS. 
2. ระหวา่งการไตส่วน ALJ พจิารณากรณีของคณุ รวมทัง้หลักเกณฑต์า่ง ๆ ทีค่ณุโตแ้ยง้ ในการดําเนนิการเพือ่ใหส้ ิน้สดุการบงัคับใชคํ้าสัง่ 

อปุการะบตุร โดย DCS คณุจะตอ้งแจง้ขอการไตส่วนภายใน 20 วนั (หากไดร้ับเอกสารแจง้จากมลรัฐวอชงิตัน) หรอืภายใน 60 วนั 
(หากไดร้ับเอกสารแจง้นอกมลรัฐวอชงิตัน) ภายหลังไดร้ับแจง้ขอ้มลู. 
ก.  คณุสามารถขอใหม้กีารไตส่วนหลังระยะเวลา 20 หรอื 60 วนัได ้ทัง้นี ้DCS จะกําหนดใหค้ณุอปุการะบตุรตอ่เนือ่งจนกวา่ 

จะไดร้ับขอ้วนิจิฉัยจากการไตส่วน DCS จะไมค่นืเงนิทีเ่รยีกเก็บขณะรอขอ้วนิจิฉันในการไตส่วนใด ๆ 
ข.  หากคณุรอ้งขอใหม้กีารไตส่วนเกนิกวา่หนึง่ปีหลังจากไดร้ับแจง้ขอ้มลู คณุจะตอ้งสง่คํารอ้งพรอ้มเหตผุลทีเ่หมาะสม 

(สําหรับการสง่คํารอ้งลา่ชา้ดังกลา่ว) ALJ อาจไมร่ับคํารอ้งลา่ชา้ของคณุ ทัง้น้ีคุณมสีทิธิใ์นการแกไ้ขขอ้กําหนดหนา้ทีใ่นการ 
อุปการะบตุรของคุณในอนาคตแมว่้าจะไม่มเีหตุเพยีงพอในการสง่คํารอ้งขอไต่สวนล่าชา้ 

3. คณุจะไดร้ับสําเนาจดหมายขอ้วนิจิฉัยจาก ALJ ขอ้วนิจิฉัยของ ALJ จะระบขุอ้มลูสทิธิใ์นการอทุธรณข์องคณุ. 
4. ในกรณีทีเ่หมาะสม DCS จะแจง้ใหท้ัง้สองฝ่ายทราบตามคําสัง่อปุการะของคุณเมือ่ไดร้ับคํารอ้งขอการไตส่วน 

ทัง้สองฝ่ายสามารถเขา้รว่มในการไตส่วน. 

หากมขีอ้สงสยั กรณุาตดิตอ่ที:่ 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 
ภายใน             พืน้ทีก่ารโทรตดิตอ่          
ภายนอก            พืน้ทีก่ารโทรตดิตอ่                              

มบีรกิาร TTY/TDD จัดใหสํ้าหรับผูท้ีม่ปัีญหาในการพดูหรอืไดย้นิ. 
เขา้ไปทีเ่ว็บไซตข์องเราที:่  www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support 
ไมม่กีารดําเนนิการใด ๆ ทีเ่ป็นการกดีกนับคุคล เชือ้ชาต ิสผีวิ ทีม่า ศาสนา เพศ อายหุรอืความทพุพลภาพในการจา้งงาน รับบรกิารหรอื 
การเขา้รว่มโครงการใด แบบฟอรม์จัดทําขึน้หลายรปูแบบตามความตอ้งการของคณุ. 

 


