
 

 

 

 

§§ ProstSchG §§ 

Was bedeutet das  
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§§ ProstSchG §§  

ค ำอธิบำยเก่ียวกบัก
ฎหมำยปกป้องกำร

คำ้ประเวณี 

ค ำแนะน ำส ำคัญอืน่ๆ 
 
กำรเสนอหรือโฆษณำใหบ้ริกำรทำงเพศในขณะตั้งครรภ์
หรือใหบ้ริกำรโดยไม่ใช่ถุงยำงอนำภยันั้นเป็นส่ิงตอ้งหำ้ม. 
หำกฝ่ำฝืนลูกคำ้สำมำรถเสียค่ำปรับในอตัรำสูง.กฏกำรใช้
ถุงยำงอนำมยัในกำรร่วมเพศน้ีร่วมไปถึงกำรปฏิบติัทำงกำร
ปำก 
และทำงทวำรหนกัดว้ย. 
 
ต ำรวจ,ศุลกำกร,หน่วยตรวจสอบภำษี,หน่วยก ำกบัดูแล
(Ordnungsamt)และกระทรวงก่อสร้ำง(Bauamt) สำมำรถ
เขำ้ตรวจคน้สถำนท่ีคำ้ประเวณีไดทุ้กหอ้งท่ีมีกำรคำ้ประเวณี 
ร่วมไปถึงขอตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆท่ีเก่ียวกบัธุรกิจดว้ย. 
นอกจำกน้ีสำมำรถขอตรวจสอบบุคคลไดต้ลอดเวลำ.ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งไม่สำมำรถปิดบงัขอ้มูลต่ำงๆได,้ค ำถำมท่ีคุณ
จะตอ้งตอบนั้นคือขอ้มูลท่ีมีในเอกสำรและบตัรประจ ำตวั
เท่ำนั้น. 
 
กำรลงทะเบียนส ำหรับผู้ค้ำประเวณใีนเนิรนแบรก: 
 
กำรอบรมสุขภำพ:  
Gesundheitsamt Nürnberg 
กระทรวงอนำมยัเนิรนแบรก- จงัหวดัเนิรนแบรก 
Burgstraße 4, Zimmer 03 / บรวกสรำเซ่ 4  
90403 Nürnberg / เนิรนแบรก 
โทรศพัท ์0911/231 77995 
 
ลงทะเบียนและขอข้อมูลต่ำงๆ:  
Kreisverwaltungsbehörde Stadt Nürnberg 
กองทะเบียนกลำงจงัหวดัเนิรนแบรก 
Burgstraße 4, UG / บรวกสรำเซ่ 4  
90403 Nürnberg / เนิรนแบรก 
โทรศพัท ์0911/231 77999 
 
หน่วยงำนส ำหรับผู้ประกอบกำรในเนิรนแบรก 
 
ยืน่เร่ืองขอใบอนุญำต:  
Ordnungsamt Stadt Nürnberg 
ส ำนกังำนก ำกบัดูแล จงัหวดัเนิรนแบรก 
Innerer Laufer Platz 3 / อินเนเรอ เลำเหรอ พลสั 3 
90403 Nürnberg / เนิรนแบรก 
โทรศพัท:์ 0911/231 0 
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Thailändisch   
คำสสำนกำรใหค้  ำปรึกษำฟรี,ไม่ตอ้งระบุช่ือและ
หลำยๆภำษำ.เรำมีใหค้  ำสญัญำวำ่เรำจะไม่ไป
เผยแพร่ต่อ.ไปหำท่ีท ำงำนหำกเป็นควำมตอ้งกำร
ของคุณ.เรำใหค้  ำปรึกษำเป็นกำรส่วนตวั,ทำง
โทรศพัทห์รือทำงออนไลน์. 
 
 
 
 
 
 
คำสสำนดรำ เอ.ฟำว. 
เอนเทอรสรำเซ่ 6 
90459 เนิรนแบรก 
Kassandra@Kassandra-nbg.de 
www.kassandra-nbg.de 
 
เวลำท ำกำร 
 
ส ำนกังำนปรึกษำ 
วนัจนัทร์,องัคำร,พฤหสับดี 10-18 นำฬิกำ 
วนัพธุ                                 10-12 นำฬิกำ 
วนัศุกร์                                12-14 นำฬิกำ 
 
ร้ำนกำแฟคำสสำนดรำ 
วนัองัคำร-วนัศุกร์             14-18 นำฬิกำ 

mailto:Kassandra@Kassandra-n.de
http://www.kassandra-nbg.de


กฎหมำยปกป้องผูค้ำ้ประเวณี(ProstSchG) เร่ิมมีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่ 
วนัท่ี01.กรกฎำคม.2017. 
กฎหมำยฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัผูค้ำ้ประเวณีและสถำนท่ีท่ีมี
กำรคำ้ประเวณี. 
 
รำยละเอียดท่ีคุณจะไดอ่้ำนต่อไปน้ีเป็นกำรรวบรวมแบบ
คร่ำวๆ 
ถำ้คุณมีค ำถำม,เรำยินดีท่ีจะตอบค ำถำมขอบคุณ. 
ส ำหรับผู้ค้ำประเวณชีำย,หญิง 
 
ผูค้ำ้ประเวณีหรือผูใ้หบ้ริกำรทำงเพศนั้นคือ ผูท่ี้ใหบ้ริกำร
ทำงเพศ,กำรใหบ้ริกำรท่ีแลกมำดว้ยเงินหรือของก ำนลักบั
บุคคลหน่ึงคนข้ึนไป(เช่นไดแ้ก่ โตมินำส(Dominas) 

เพื่อนเท่ียว(Escort)ศำสตร์กำรนวดแบบทำนทรำ
(Tantra)ผูช่้วยเร่ืองเพศ,นวดแบบเอโรติก) 
ไม่วำ่จะเป็นกำรใหบ้ริกำรอยำ่งสม ่ำเสมอหรือแค่บำงคร้ัง
บำงครำว.ใครท่ีลงทะเบียนเป็นผูค้ำ้ประเวณีอยำ่งเป็น
ทำงกำรแลว้เท่ำนั้น จึงสำมำรถท่ีจะท ำงำนในกำรคำ้
ประเวณีได.้ 
 
กำรอบรมสุขภำพทีต้่องมีนี้ 
 ทุกๆ12เดือนท่ีกรมอนำภยั(อำยตุ  ำ่่กวำ่21ปีทุกๆ6

เดือน):รำคำ35€(เขตบำเยร์ิน) 
 ไม่ตอ้งรับกำรตรวจสุขภำพ คุณจะไดรั้บค ำแนะน ำ
เก่ียวกบัสุขอนำมยัและสุขภำพเท่ำนั้น 
 หลงัจำกไดรั้บแนะน ำแลว้คุณจะไดรั้บใบรับรองเพื่อท่ี
คุณจะตอ้งใชใ้นกำรลงทะเบียน 
 ตอ้งแสดงบตัรประจ ำตวัเพื่อท่ีจะไดใ้บรับรองฉบบันี 
ไม่ตอ้งใหข้อ้มูลหรือแสดงอยำ่งอ่ืน นอกจำกส่ิงท่ีกล่ำวจำก
เบ้ืองตน้. 
 

กำรลงทะเบียน 
 ตอ้งไปลงทะเบียนดว้ยตวัเองกบัหน่วยงำนรำชกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งทุกๆ24 เดือน 

 ตั้งแต่วนัท่ี01.07.2017 ผูท่ี้เร่ิมตน้คำ้ประเวณีตอังมี
กำรลงทะเบียนก่อน ท่ีจะเร่ิมตน้ท ำงำน ส ำหรับผู้
คำ้ประเวณีชำย,หญิงท่ีท ำงำนก่อนวนัท่ี01.07.2017มี
ก ำหนดเวลำถึงวนัท่ี31.12.2017ส ำหรับกำรลงทะเบียน. 

 
 

ส ำหรับผู้ประกอบกำร 
 
ผูป้ระกอบกำรคำ้ประเวณีนั้นคือ ผูท่ี้ประกอบกำรกบัผูค้ำ้
ประเวณีอยำ่งนอ้ยหน่ึงคนข้ึนไปหรือมีสถำนท่ีใหก้บัผูค้ำ้
ประเวณีไดค้ำ้ประเวณีอยำ่งนอ้ยหน่ึงคนข้ึนไป(รวมไปถึง 
รถ,สตูดิโอ,ผูจ้ดัหำ,กำรจดังำน) กรณียกเวน้คือ ผูท่ี้
คำ้ประเวณีท่ีใชห้อ้งเช่ำของตวัเองท ำงำนคนเดียวและใช้
หอ้งเช่ำเป็นท่ีอยูอ่ำศยัมำกกวำ่ 
 
สถำนทีค้่ำประเวณจี ำเป็นต้องมี 
ใบอนุญำตประกอบกำร 
 
 ตอ้งไปแจง้กบัส ำนกังำนก ำกบัดูแล(Ordnungsamt)ท่ี
เก่ียวขอ้งภำยในวนัท่ี01.10และตอ้งยืน่เร่ืองภำยในวนัท่ี
31.12.2017 
 รำคำ: ข้ึนอยูก่บัขนำดของสถำนท่ีประกอบกำร 
ใบอนุญำตน้ีไม่สำมำรถใชแ้ทนใบอนุมติัของกระทรวง
ก่อสร้ำงได(้Bauamt) 

 
   สอบถำมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้ส ำนกังำนก ำกบัดูแลท่ีอยู่
ใกลคุ้ณ 
 
 
ตั้งแต่วนัท่ี01.01.2018ผูป้ระกอบกำรสำมำรถใหผู้ ้
คำ้ประเวณีท่ีลงทะเบียนแลว้ท ำงำนไดเ้ท่ำนั้น. นอกจำกน้ี
คุณตอ้งมีกำรบนัทึกประจ ำวนัวำ่,ใคร,เม่ือไหร่ท่ีไดท้  ำงำน
กบัคุณ. นอกจำกน้ีคุณจะตอ้งมีสัญญำและขอ้ตกลงเป็นรำย
ลกัอกัษรใหก้บัผูเ้ช่ำ. และคุณตอ้งเตรียมถุงยำงอนำมยัและ
เจลหล่อล่ืนในสถำนท่ีประกอบกำรใหพ้ร้อม. 
 
 
ค ำถำมต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง สำมำรถสอบถำมไดท่ี้
ส ำนกังำนปรึกษำคำสสำนดรำ 
 
 
 

 

 
 

 
 ส่ิงท่ีตอ้งเตรียมมำดว้ยคือ:รูปถ่ำยแบบBiometrische 2

ใบ,บตัรประจ ำตวัประชำชน/พำสปอร์ต,ใบรับรองกำร
อบรมสุขภำพ 
 กำรลงทะเบียนน้ีสำมำรถขอใชไ้ดท้ัว่ประเทศเยอรมนั 
 กำรลงทะเบียนน้ีคุณจะไดรั้บค ำแนะน ำเก่ียวกบัสิทธ์ิ
และหนำ้ท่ีของผูค้ำ้ประเวณี 
 จะมีกำรส่งขอ้มูลผูล้งทะเบียนต่อไปยงัส ำนกังำนภำษี 
ในกำรลงทะเบียนเจำ้หนำ้ท่ีสำมำรถถำมถึงกำรตั้งครรภ,์
ใบรับรองกำรตั้งครรภแ์ละสำมำรถปฏิเสธกำรลงทะเบียน
ได6้สัปดำห์ก่อนถึงก ำหนดคลอด. 
เจำ้หนำ้ท่ีจะออกใบรับรองกำรลงทะเบียนใหภ้ำยใน5วนั.
หลงัจำกนั้นจึงจะมีกำรคำ้ประเวณีได.้ 
 
ต้องมีใบรับรองกำรอบรมสุขภำพและบัตรประจ ำตัวกำร
ลงทะเบียนในกำรท ำงำนเสมอ. 
 สำมำรถเพิ่มช่ือสมมุติในใบรับรองได ้รำคำ:ต่อช่ือ35€ 
(เขตบำเยร์ิน) 
 ใบรับรองน้ีเป็นหลกัฐำนกำรลงทะเบียนท่ีถูกตอ้งเพื่อ
เป็นกำรยนืยนักบัผูป้ระกอบกำร และอ่ืนๆ. 
ตอ้งแสดงใบรับรองน้ีเม่ือเจำ้หนำ้ท่ีตรวจสอบ(เช่น ต ำรวจ) 
ถำมถึง. 
   
ข้อมูลส่วนบุคคลทีใ่ช้ในกำรลงทะเบียน 
(ช่ือ,ท่ีอยู,่และอ่ืนๆ) 
 จะไม่มีกำรใหข้อ้มูลน้ีกบับุคคลทัว่ไป 
 จะมีกำรใหข้อ้มูลน้ีต่อไปยงัส ำนกังำนภำษี( ผู ้
คำ้ประเวณีตอ้งไปแจง้และจ่ำยภำษี) 
 บำงทีมนัอำจจะตอ้งถูกส่งต่อใหต้ ำรวจ (ยงัไม่ไดร้ะบุ
อยำ่งแน่ชดั) 
สำมำรถใชป้ระกอบกำรเก่ียวกบักำรท ำผดิกฎหมำยและกำร
ด ำเนินคดีอำญำ,ท่ีเก่ียวขอ้งกบักฏหมำยปกป้องผู ้
คำ้ประเวณี. 

 


