
Immigration
Disability benefits

Disability benefits - Applying
English Thai
Where can I find out if I am entitled to receive
disability benefits?

ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉัน
มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภา
พหรือไม่

Asking where you can find out if you can receive disability benefits

Is the allowance tax-free? ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภ
าษีไหม

Asking if allowance is not taxable

What are the factors which determine how
much I get?

อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมิ
นว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร

Asking which factors determine how much money you will get

Disability benefits - Carers
English Thai
What are the requirements to be eligible for the
carer's allowance?

ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณา
การให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำ
หรับผู้ดูแล

Asking what requirements determine if you can get the carer's allowance

Do I have to be related to the person I am caring
for?

ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ท
ี่ฉันดูแลอยู่ไหม

Asking if you have to be related to the person you are caring for in order to receive the allowance

How many hours a week do I have to spend
caring for the person to be eligible to apply for
the benefits?

ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั
่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิท
ธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยช
น์

Asking how many hours a week you have to spend caring for the person in order to be eligible to apply for
the benefits

Is the allowance taxable? ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้
ยงไหม

Asking if the allowance is taxable
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Which benefits will I receive? ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง

Asking what benefits you will get

Will the allowance affect other benefits? ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผ
ลประโยชน์อื่นไหม

Asking if the allowance affects other benefits

Can my allowance affect the benefits of the
person I am caring for?

ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระ
ทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแ
ลอยู่ไหม

Asking if your allowance affects the benefits of the person you are caring for

Can I appeal against a decision? ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินไ
ด้ไหม

Asking if you can appeal against a decision

What shall I do if my circumstances change? ฉันควรจะทำอย่างไร
หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป

Asking what you should do if your circumstances change
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