
Μετανάστευση
Έγγραφα

Έγγραφα - Γενικά
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____; ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____

ได้ที่ไหน
Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; [เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อ
ไร

Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; [เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไห
น

Για να ρωτήσετε που έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Πότε λήγει η ταυτότητα σας; บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อ
ไร

Για να ρωτήσετε πότε λήγει μια ταυτότητα

Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη
φόρμα;

คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______; ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรั
บ __________

Για να ρωτήσετε τι έγγραφα πρέπει να φέρετε

Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια
[έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.

เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[
เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย
_______

Για να δηλώσετε τι χρειάζεστε για να υποβάλετε αίτηση για ένα έγγραφο

Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί. [เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Για να δηλώσετε ότι ένα από τα έγγραφα σας έχει κλαπεί

Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους
του/της ______.

ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น

Για να δηλώσετε ότι συμπληρώνετε μια αίτηση εκ μέρους κάποιου άλλου
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Μετανάστευση
Έγγραφα
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές. ข้อมูลเป็นความลับ

Για να δηλώσετε ότι οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους

Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή
την αίτηση;

ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ไ
ด้ไหม

Για να ζητήσετε μια απόδειξη για την υποβολή αίτησης σας

Έγγραφα - Προσωπικές πληροφορίες
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Πώς σας λένε; คุณชื่ออะไร

Για να ζητήσετε το όνομα ενός ατόμου

Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και
ημερομηνία γέννησης σας;

คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานท
ี่เกิดของคุณได้ไหม

Για να ζητήσετε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης κάποιου

Πού μένετε; คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Για να ρωτήσετε τον τόπο διαμονής ενός ατόμου

Ποια είναι η διεύθυνση σας; ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Για να ζητήσετε την διεύθυνση ενός ατόμου

Ποια είναι η υπηκοότητα σας; สัญชาติของคุณคืออะไร
Για να ζητήσετε την ιθαγένεια κάποιου ατόμου

Πότε μπήκατε στη [χώρα]; คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Για να ρωτήσετε πότε ένα άτομο μπήκε σε μια χώρα

Μπορώ να δω την ταυτότητα σας; คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวขอ
งคุณได้ไหม

Για να ζητήσετε την ταυτότητα κάποιου

Έγγραφα - Οικογενειακή κατάσταση
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____. สถานภาพการสมรสของฉันคือ

___________
Ένδειξη οικογενειακής κατάστασης
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Μετανάστευση
Έγγραφα
ελεύθερος/η โสด

Συζυγική κατάσταση

παντρεμένος/η แต่งงานแล้ว
Συζυγική κατάσταση

σε διάσταση แยกกันอยู่
Συζυγική κατάσταση

χωρισμένος/η หย่าร้าง
Συζυγική κατάσταση

συμβίωση อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Συζυγική κατάσταση

σε αστική ένωση สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Συζυγική κατάσταση

ανύπαντροι σύντροφοι อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Συζυγική κατάσταση

σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได
้สมรส

Συζυγική κατάσταση

χήρος/χήρα เป็นม่าย
Συζυγική κατάσταση

έχετε παιδιά; คุณมีบุตรไหม
Ερώτηση εάν κάποιος έχει παιδιά

Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας; คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะขอ
งคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม

Ερώτηση αν κάποιος παρέχει οικονομική υποστήριξη στα άτομα που ζουν μαζί του/της

Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια
μου.

ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน

Για να δηλώσετε την πρόθεση σας να επανενωθείτε με την οικογένεια σας

Έγγραφα - Εγγραφή
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Μετανάστευση
Έγγραφα

eλληνικά
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Μετανάστευση
Έγγραφα

ταϊλανδέζικα
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο. ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอ

าศัยในเมือง
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε ως κάτοικος

Τι έγγραφα πρέπει να φέρω; ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Ερώτηση σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να παρουσιάσετε

Υπάρχουν τέλη εγγραφής; มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไห
ม

Ερώτηση σχετικά με τυχών έξοδα εγγραφής

Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία
μου στο μητρώο.

ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนท
ี่พักอาศัย

Δήλωση ότι θέλετε να κάνετε εγγραφή την κατοικία σας

Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα
πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.

ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือร
ับรองความประพฤติ

Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια
παραμονής.

ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาต
พำนัก

Δήλωση ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για άδεια παραμονής

Έγγραφα - Ασφάλιση υγείας
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά
με την ασφάλεια υγείας

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการปร
ะกันสุขภาพ

Ένδειξη ότι έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας

Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας; ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอก
ชนไหม

Ερώτηση σχετικά με τον αν χρειάζεστε ιδιωτική ασφάλεια υγείας

Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας; มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพ
บ้าง

Ερώτηση σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη
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Μετανάστευση
Έγγραφα
Τέλη νοσοκομείου ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล

Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Τέλη ειδικευμένων ιατρών ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Διαγνωστικές εξετάσεις การทดสอบวินิจฉัย
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Χειρουργικές επεμβάσεις การผ่าตัด
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Ψυχιατρική θεραπεία การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Οδοντιατρικές θεραπείες การรักษาฟัน
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Θεραπεία περιποίησης ματιών การรักษาตา
Παράδειγμα ασφαλιστικής κάλυψης σε ασφάλεια υγείας

Έγγραφα - Βίζα
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου; ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้

าประเทศ
Ερώτηση σχετικά με το γιατί κάποιος υποβάλλει αίτηση για βίζα εισόδου

Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα]; ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ป
ระเทศ]ไหม

Ερώτηση αν χρειάζεστε βίζα για να εισέλθετε σε μια χώρα

Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου; ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่า
งไร

Για να πληροφορηθείτε  πως μπορείτε να παρατείνετε την βίζα σας

Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα; ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉัน
จึงถูกปฏิเสธ

Για να ρωτήσετε γιατί η αίτηση σας για βίζα έχει απορριφθεί
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Μετανάστευση
Έγγραφα
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω
μόνιμος κάτοικος;

ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มี
ถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม

Ερώτηση αν μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μόνιμος κάτοικος μιας χώρας

Έγγραφα - Άδεια οδήγησης
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบีย
นรถของฉันไหม

Ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξετε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας

Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου. ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของ
ฉัน

Για να δηλώσετε ότι θέλετε να κάνετε το όχημα σας εγγραφή

Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ; ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ไ
ด้ไหม

Ερώτηση αν η άδεια οδήγησης σας είναι έγκυρη εκεί

Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή
άδεια οδήγησης.

ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาต
ขับขี่ชั่วคราว

Υποβολή αίτησης για προσωρινή άδεια οδήγησης

Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________. ฉันต้องการจอง __________
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε για τεστ οδήγησης

θεωρητική εξέταση การทดสอบภาคทฤษฎี
Τύπος εξέτασης

Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης การทดสอบภาคปฏิบัติ
Τύπος εξέτασης

Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην
άδεια οδήγησης μου.

ฉันต้องการเปลี่ยน ____________
บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน

Για να υποδείξετε ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές στην άδεια οδήγησης σας

διεύθυνση ที่อยู่
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;
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Μετανάστευση
Έγγραφα
όνομα ชื่อ

Τι θα θέλατε να αλλάξετε;

φωτογραφία ภาพถ่าย
Τι θα θέλατε να αλλάξετε;

Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες
στην άδεια οδήγησης μου

ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทใ
นใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้
น

Υπόδειξη ότι θέλετε να προσθέσετε παραπάνω κατηγορίες στην άδεια οδήγησης σας

Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης
μου.

ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่

Υπόδειξη ότι θέλετε να ανανεώσετε την άδεια οδήγησης σας

Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια
___________ άδεια οδήγησης.

ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใ
บเดิมที่ ___________ 

Υπόδειξη ότι χρειάζεστε μια νέα άδεια οδήγησης

χαμένη สูญหาย
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης

κλεμμένη ถูกขโมย
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης

κατεστραμμένη ได้รับความเสียหาย
Προβλήματα με την άδεια οδήγησης

Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της
απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.

ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการ
พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน

Υπόδειξη ότι θέλετε να ασκήσετε έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης σας

Έγγραφα - Εθνικότητα
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο
χώρας] ιθαγένεια.

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ
]

Υπόδειξη ότι θέλετε να υποβάλετε αίτηση για ιθαγένεια
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Μετανάστευση
Έγγραφα
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας]; ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสาม

ารถทางภาษาได้ที่ไหน
Ερώτηση σχετικά με το που μπορείτε να γραφτείτε για ένα τεστ γλώσσας

Έχω καθαρό ποινικό μητρώο. ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Υπόδειξη ότι έχετε καθαρό ποινικό μητρώο

Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα]. ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั
้นพื้นฐาน

Υπόδειξη ότι έχετε το απαιτούμενο επίπεδο γλώσσας

Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση
γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].

ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับ
ความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ป
ระเทศ]

Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της χώρας
προορισμού σας

Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης
υπηκοότητας;

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอส
ัญชาติคือเท่าไร

Ερώτηση σχετικά με τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας

Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος. คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญ
ชาติ]

Υπόδειξη της εθνικότητας του συζύγου σας

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Σελίδα 9 24.05.2023

http://www.tcpdf.org

