คำแนะนำสำคัญอืน่ ๆ

ตำรวจ,ศุลกำกร,หน่วยตรวจสอบภำษี,หน่วยกำกับดูแล
(Ordnungsamt)และกระทรวงก่อสร้ำง(Bauamt) สำมำรถ
เข้ำตรวจค้นสถำนที่คำ้ ประเวณี ได้ทุกห้องที่มีกำรค้ำประเวณี
ร่ วมไปถึงขอตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวกับธุ รกิจด้วย.
นอกจำกนี้สำมำรถขอตรวจสอบบุคคลได้ตลอดเวลำ.ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องไม่สำมำรถปิ ดบังข้อมูลต่ำงๆได้,คำถำมที่คุณ
จะต้องตอบนั้นคือข้อมูลที่มีในเอกสำรและบัตรประจำตัว
เท่ำนั้น.

กำรลงทะเบียนสำหรับผู้ค้ำประเวณีในเนิรนแบรก:
กำรอบรมสุ ขภำพ:
Gesundheitsamt Nürnberg
กระทรวงอนำมัยเนิรนแบรก- จังหวัดเนิรนแบรก
Burgstraße 4, Zimmer 03 / บรวกสรำเซ่ 4
90403 Nürnberg / เนิรนแบรก
โทรศัพท์ 0911/231 77995
ลงทะเบียนและขอข้ อมูลต่ ำงๆ:
Kreisverwaltungsbehörde Stadt Nürnberg
กองทะเบียนกลำงจังหวัดเนิรนแบรก
Burgstraße 4, UG / บรวกสรำเซ่ 4
90403 Nürnberg / เนิ รนแบรก
โทรศัพท์ 0911/231 77999
หน่ วยงำนสำหรับผู้ประกอบกำรในเนิรนแบรก
ยืน่ เรื่องขอใบอนุญำต:
Ordnungsamt Stadt Nürnberg
สำนักงำนกำกับดูแล จังหวัดเนิรนแบรก
Innerer Laufer Platz 3 / อินเนเรอ เลำเหรอ พลัส 3
90403 Nürnberg / เนิ รนแบรก
โทรศัพท์: 0911/231 0

คำสสำนกำรให้คำปรึ กษำฟรี ,ไม่ตอ้ งระบุชื่อและ
หลำยๆภำษำ.เรำมีให้คำสัญญำว่ำเรำจะไม่ไป
เผยแพร่ ต่อ.ไปหำที่ทำงำนหำกเป็ นควำมต้องกำร
ของคุณ.เรำให้คำปรึ กษำเป็ นกำรส่วนตัว,ทำง
โทรศัพท์หรื อทำงออนไลน์.

คำสสำนดรำ เอ.ฟำว.
เอนเทอรสรำเซ่ 6
90459 เนิ รนแบรก

Kassandra@Kassandra-nbg.de
www.kassandra-nbg.de

เวลำทำกำร
สำนักงำนปรึ กษำ
วันจันทร์,อังคำร,พฤหัสบดี 10-18 นำฬิกำ
วันพุธ
10-12 นำฬิกำ
วันศุกร์
12-14 นำฬิกำ
ร้ำนกำแฟคำสสำนดรำ
วันอังคำร-วันศุกร์

14-18 นำฬิกำ
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กำรเสนอหรื อโฆษณำให้บริ กำรทำงเพศในขณะตั้งครรภ์
หรื อให้บริ กำรโดยไม่ใช่ถุงยำงอนำภัยนั้นเป็ นสิ่ งต้องห้ำม.
หำกฝ่ ำฝื นลูกค้ำสำมำรถเสี ยค่ำปรับในอัตรำสู ง.กฏกำรใช้
ถุงยำงอนำมัยในกำรร่ วมเพศนี้ร่วมไปถึงกำรปฏิบตั ิทำงกำร
ปำก
และทำงทวำรหนักด้วย.

Thailändisch

กฎหมำยปกป้ องผูค้ ำ้ ประเวณี (ProstSchG) เริ่ มมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่
วันที่01.กรกฎำคม.2017.
กฎหมำยฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กบั ผูค้ ำ้ ประเวณี และสถำนที่ที่มี
กำรค้ำประเวณี .
รำยละเอียดที่คุณจะได้อ่ำนต่อไปนี้เป็ นกำรรวบรวมแบบ
คร่ ำวๆ
ถ้ำคุณมีคำถำม,เรำยินดีที่จะตอบคำถำมขอบคุณ.

สำหรับผู้ค้ำประเวณีชำย,หญิง

ผูค้ ำ้ ประเวณี หรื อผูใ้ ห้บริ กำรทำงเพศนั้นคือ ผูท้ ี่ให้บริ กำร
ทำงเพศ,กำรให้บริ กำรที่แลกมำด้วยเงินหรื อของกำนัลกับ
บุคคลหนึ่งคนขึ้นไป(เช่นได้แก่ โตมินำส(Dominas)
เพื่อนเที่ยว(Escort)ศำสตร์กำรนวดแบบทำนทรำ
(Tantra)ผูช้ ่วยเรื่ องเพศ,นวดแบบเอโรติก)
ไม่วำ่ จะเป็ นกำรให้บริ กำรอย่ำงสม่ำเสมอหรื อแค่บำงครั้ง
บำงครำว.ใครที่ลงทะเบียนเป็ นผูค้ ำ้ ประเวณี อย่ำงเป็ น
ทำงกำรแล้วเท่ำนั้น จึงสำมำรถที่จะทำงำนในกำรค้ำ
ประเวณี ได้.
กำรอบรมสุ ขภำพทีต่ ้ องมีนี้
 ทุกๆ12เดือนที่กรมอนำภัย(อำยุตำ่่กว่ำ21ปี ทุกๆ6
เดือน):รำคำ35€(เขตบำเยิร์น)
 ไม่ตอ้ งรับกำรตรวจสุ ขภำพ คุณจะได้รับคำแนะนำ
เกี่ยวกับสุ ขอนำมัยและสุ ขภำพเท่ำนั้น
 หลังจำกได้รับแนะนำแล้วคุณจะได้รับใบรับรองเพื่อที่
คุณจะต้องใช้ในกำรลงทะเบียน
 ต้องแสดงบัตรประจำตัวเพื่อที่จะได้ใบรับรองฉบับนี
ไม่ตอ้ งให้ขอ้ มูลหรื อแสดงอย่ำงอื่น นอกจำกสิ่ งที่กล่ำวจำก
เบื้องต้น.

กำรลงทะเบียน
 ต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเองกับหน่ วยงำนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้องทุกๆ24 เดือน
 ตั้งแต่วน
ั ที่01.07.2017 ผูท้ ี่เริ่ มต้นค้ำประเวณี ตอั งมี
กำรลงทะเบียนก่อน ที่จะเริ่ มต้นทำงำน สำหรับผู้
ค้ำประเวณี ชำย,หญิงที่ทำงำนก่อนวันที่01.07.2017มี
กำหนดเวลำถึงวันที่31.12.2017สำหรับกำรลงทะเบียน.

สิ่ งที่ตอ้ งเตรี ยมมำด้วยคือ:รู ปถ่ำยแบบBiometrische 2
ใบ,บัตรประจำตัวประชำชน/พำสปอร์ต,ใบรับรองกำร
อบรมสุ ขภำพ
 กำรลงทะเบียนนี้ สำมำรถขอใช้ได้ทวั่ ประเทศเยอรมัน
 กำรลงทะเบียนนี้ คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับสิ ทธิ์
และหน้ำที่ของผูค้ ำ้ ประเวณี
 จะมีกำรส่ งข้อมูลผูล้ งทะเบียนต่อไปยังสำนักงำนภำษี
ในกำรลงทะเบียนเจ้ำหน้ำที่สำมำรถถำมถึงกำรตั้งครรภ์,
ใบรับรองกำรตั้งครรภ์และสำมำรถปฏิเสธกำรลงทะเบียน
ได้6สัปดำห์ก่อนถึงกำหนดคลอด.
เจ้ำหน้ำที่จะออกใบรับรองกำรลงทะเบียนให้ภำยใน5วัน.
หลังจำกนั้นจึงจะมีกำรค้ำประเวณี ได้.


ต้ องมีใบรับรองกำรอบรมสุ ขภำพและบัตรประจำตัวกำร
ลงทะเบียนในกำรทำงำนเสมอ.
 สำมำรถเพิ่มชื่อสมมุติในใบรับรองได้ รำคำ:ต่อชื่อ35€
(เขตบำเยิร์น)
 ใบรับรองนี้ เป็ นหลักฐำนกำรลงทะเบียนที่ถูกต้องเพื่อ
เป็ นกำรยืนยันกับผูป้ ระกอบกำร และอื่นๆ.
ต้องแสดงใบรับรองนี้ เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ(เช่น ตำรวจ)
ถำมถึง.
ข้ อมูลส่ วนบุคคลทีใ่ ช้ ในกำรลงทะเบียน
(ชื่อ,ที่อยู,่ และอื่นๆ)
ั บุคคลทัว่ ไป
 จะไม่มีกำรให้ขอ้ มูลนี้กบ
 จะมีกำรให้ขอ้ มูลนี้ ต่อไปยังสำนักงำนภำษี( ผู ้
ค้ำประเวณี ตอ้ งไปแจ้งและจ่ำยภำษี)
 บำงทีมน
ั อำจจะต้องถูกส่ งต่อให้ตำรวจ (ยังไม่ได้ระบุ
อย่ำงแน่ชดั )
สำมำรถใช้ประกอบกำรเกี่ยวกับกำรทำผิดกฎหมำยและกำร
ดำเนินคดีอำญำ,ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมำยปกป้ องผู ้
ค้ำประเวณี .

สำหรับผู้ประกอบกำร
ผูป้ ระกอบกำรค้ำประเวณี น้ นั คือ ผูท้ ี่ประกอบกำรกับผูค้ ำ้
ประเวณี อย่ำงน้อยหนึ่งคนขึ้นไปหรื อมีสถำนที่ให้กบั ผูค้ ำ้
ประเวณี ได้คำ้ ประเวณี อย่ำงน้อยหนึ่งคนขึ้นไป(รวมไปถึง
รถ,สตูดิโอ,ผูจ้ ดั หำ,กำรจัดงำน) กรณี ยกเว้นคือ ผูท้ ี่
ค้ำประเวณี ที่ใช้หอ้ งเช่ำของตัวเองทำงำนคนเดียวและใช้
ห้องเช่ำเป็ นที่อยูอ่ ำศัยมำกกว่ำ
สถำนทีค่ ้ ำประเวณีจำเป็ นต้ องมี
ใบอนุญำตประกอบกำร
ต้องไปแจ้งกับสำนักงำนกำกับดูแล(Ordnungsamt)ที่
เกี่ยวข้องภำยในวันที่01.10และต้องยืน่ เรื่ องภำยในวันที่


31.12.2017

รำคำ: ขึ้นอยูก่ บั ขนำดของสถำนที่ประกอบกำร
ใบอนุญำตนี้ไม่สำมำรถใช้แทนใบอนุมตั ิของกระทรวง
ก่อสร้ำงได้(Bauamt)


สอบถำมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงำนกำกับดูแลที่อยู่
ใกล้คุณ
ตั้งแต่วนั ที่01.01.2018ผูป้ ระกอบกำรสำมำรถให้ผู้
ค้ำประเวณี ที่ลงทะเบียนแล้วทำงำนได้เท่ำนั้น. นอกจำกนี้
คุณต้องมีกำรบันทึกประจำวันว่ำ,ใคร,เมื่อไหร่ ที่ได้ทำงำน
กับคุณ. นอกจำกนี้คุณจะต้องมีสัญญำและข้อตกลงเป็ นรำย
ลักอักษรให้กบั ผูเ้ ช่ำ. และคุณต้องเตรี ยมถุงยำงอนำมัยและ
เจลหล่อลื่นในสถำนที่ประกอบกำรให้พร้อม.
คำถำมต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่ อง สำมำรถสอบถำมได้ที่
สำนักงำนปรึ กษำคำสสำนดรำ

