
Μετανάστευση
Δουλειά

Δουλειά - Γενικά
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα]; ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม

Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας

Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων,
πριν αρχίσω να εργάζομαι;

ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสั
งคมก่อนเริ่มทำงานไหม

Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε

Χρειάζομαι άδεια εργασίας; ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไห
ม

Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας

Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός; ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไ
ร

Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό

Είμαι _________________. ฉันเป็น ___________________
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση

μισθωτός ผู้มีงานทำ
Καθεστώς απασχόλησης

άνεργος ผู้ว่างงาน
Καθεστώς απασχόλησης

επιχειρηματίας ผู้ประกอบการ
Καθεστώς απασχόλησης

αυτοαπασχολούμενος ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Καθεστώς απασχόλησης

ασκούμενος σε πρακτική เด็กฝึกงาน
Καθεστώς απασχόλησης

εθελοντής อาสาสมัคร
Καθεστώς απασχόλησης
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σύμβουλος ที่ปรึกษา

Καθεστώς απασχόλησης

Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας
αυτοαπασχολούμενος.

ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอา
ชีพอิสระ

Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε; ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีค

ือแบบไหน
Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου

Έχω ένα ______________ συμβόλαιο. ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε

πλήρους απασχόλησης เต็มเวลา
Τύπος συμβολαίου

μερικής απασχόλησης นอกเวลา
Τύπος συμβολαίου

ορισμένης διάρκειας มีกำหนดเวลา
Τύπος συμβολαίου

μόνιμο พนักงานประจำ
Τύπος συμβολαίου

εποχιακός ตามช่วงเวลา
Τύπος συμβολαίου

Πότε θα λάβω το μισθό μου; ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไ
ร

Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας

Θα ήθελα να ζητήσω _________. ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ
_________

Για να ζητήσετε άδεια
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άδεια μητρότητας การลาคลอด

Τύπος άδειας

άδεια πατρότητας การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Τύπος άδειας

επίδομα ασθενείας การลาป่วย
Τύπος άδειας

μέρες άδεια การหยุดงานเอง
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις
eλληνικά ταϊλανδέζικα
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με φόρους.

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบก
ารจัดเก็บภาษี

Ερώτηση σχετικά με τους φόρους

Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου. ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้
จากการทำงานของฉัน

Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας

Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με
βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.

ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่ว
ยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน

Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας
δήλωση

Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την
φορολογική μου δήλωση;

วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภ
าษีของฉันคือเมื่อไร

Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση

Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν
στείλω την φορολογική μου δήλωση
εγκαίρως;

หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันก
ำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม

Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως

Ποιος θα με ενημερώσει ______________; ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า
______________

Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να
πληρώσετε παραπάνω φόρους
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πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร

Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης

αν χρωστάω περισσότερο φόρο ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
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