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Thailändisch 

 

การปฏิบัตติัวเม่ือเจอกับก
ารตรวจของต ารวจ 

 

(Verhalten bei Polizeikontrollen) 

Sprache: Thailändisch 

ในการให้ค าปรึกษาของคาสสานดร้านัน้ฟรี, ไม่ต้อง 
เปิดเผยช่ือจริงและมีหลายภาษา. เราจะเก็บข้อมลูทกุ อย่าง
ไว้เป็นความลบั. เราจะไปพบคณุท่ีสถานท่ีท างาน ของคณุ
หากเป็นความต้องการของคณุ.  เราให้ค าปรึกษาเป็นส่วน
บคุคล, ทางโทรศพัท์ และทาง ออนไลน์. 

Kassandra e.V.  สมาคมคาสสานดร้า 
Endterstrasse 6  ถนน เอ็นเทอ่ร เลขท่ี 6 
90459 Nuernberg  90459 เนิรนแบร์ก 
 

โทรศพัท์   0911 /  37 65 277 
แฟกซ์      0911 / 37 65 2799 
Kassandra@kassandra-nbg.de 
www.kassandra-nbg.de 
 

เวลาเปิดท าการ 
 

ส านกังานให้ค าปรึกษา: 
 

วนัจนัทร์,องัคาร,พฤหสับดี   10 - 18 นาฬิกา 
วนัพธุ                                 10 - 12 นาฬิกา 
วนัศกุร์                               12 - 14 นาฬิกา 
 

คาสสานดร้าคาเฟ่: 
 

 วนัองัคาร - ศกุร์                14 - 18 นาฬิกา 

 

สมาคมคาสสานดร้าได้เร่ิมก่อตัง้ในปี 1987 โดยผู้ ค้าประเวณี, 
ผู้ ท่ีเคยค้าประเวณีและผู้หญิงในสายอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะตอ่ต้าน 
การรังเกียจ,แยกแยะและให้ความเสมอภาคของสายอาชีพนีก้บัสาย 
อาชีพอ่ืนๆ.เราคือองค์กรอิสระองค์กรเดียวในเขตบาเยร์นท่ีก่อตัง้ขึน้ 
   มาเพ่ือผู้ขายบริการทางเพศ. ท่ีให้ค าปรึกษาโดยผู้ เชียวชาญ,ทัง้ยงั 
   มีคาสสานดร้าคาเฟ่,และมีโครงการอ่ืนๆอีก. 
 

 นอกจากจะมีการสนบัสนนุจากทางเอกชนแล้ว เรายงัขอขอบคณุ
กบั ทกุๆบริจาคของผู้สนนัสนนุทกุท่าน. สมาคมของเราเป็นสมาคม
ทาง กศุล เราจงึมีใบรับรองการบริจาคเพ่ือท่ีจะเอาไปลดหย่นภาษี
ได้. 

กองทนุและสนบัสนนุโดย  

   สมาชิกร่วมกบั 

Kassandra e.V. 

Sparkasse Nürnberg 

IBAN: DE74 7605 0101 0001 3390 48 

Swift-BIC: SSKNDE77XXX 



             การปฏิบตัติวัเม่ือต ารวจขอเข้าตรวจ 

ในใบปลิวนีมี้ค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบตัติวัอย่างไรในเวลาท่ีมีการขอ
เข้าตรวจ. 
ใครท่ีค้าประเวณีต้องคดิเสมอว่าต้องเจอกบัการขอตรวจของต ารวจหรือ
ของหน่วยจู่โจม. 
การขอเข้าตรวจของต ารวจท่ีเนิรนแบรกนัน้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบกนัเอง
และไม่รบกวนในระหว่างหรือก่อนการท างาน. 
ตามกฏหมายของเขตบาเยิร์นนัน้ต ารวจสามารถขอเข้าตรวจตาม
สถานท่ีท่ีมีการค้ประเวณีได้ทกุเม่ือ.  
ทกุท่ีท่ีมีการค้าประเวณีไม่ว่าจะเป็นคลบั,ห้องเช่า,ซอ่ง หรือตามถนนก็
สามารถขอตรวจได้เช่นกนั. 
ห้องเช่าท่ีมีการค้าประเวณีก็สามารถท่ีจะเข้าตรวจได้ทกุเม่ือ ซึง่แตกตา่ง
กบัห้องเช่าส่วนบคุคลทัว่ๆไป.  

 
เป้าหมายของการตรวจของหน่วยจู่โจมนัน้อาจจะแตกต่างกนั 
ตวัอย่างเช่น " การท างานโดยไม่มีการแจ้ง (ชวาดอารไบท์), หลีกเล่ียง
การจ่ายภาษีอากร, 
หรือวา่มีเบาะแสและอ่ืนๆ 

 
การตรวจของต ารวจบางครัง้อาจจะมากบัเจ้าหน้าท่ีจากกรมศลุกากร
(หน่วจตรวจสอบภาษี) หรือกบัเจ้าหน้าท่ีหน่วยราชการต่างๆ.  

 
ระหวา่งการตรวจนัน้ต ารวจหรือหน่วยจู่โจมมกัจะตัง้ค าถามมากมาย 
แตค่ณุไม่ต้องตอบทกุค าถาม.  

 
ตามหลกัการ:  

 
คณุมีหน้าท่ีท่ีต้องให้ข้อมลูส่วนบคุคลเทา่นัน้ นัน้หมายความว่า ข้อมลูที่
ระบใุนบตัรประจ าตวัประชาชน หรือตามหนงัสือเดนิทางของคณุ
เทา่นัน้. 

 

ืืื่อ,นามสกลุ,วนัเกิด,สถานท่ีเกิดและท่ีอยู่ปัจจบุนั คณุต้องแสดง
บตัรประจ าตวัประชาชนของคณุกบัเจ้าหน้าท่ีด้วย. 
หากคณุถกูน าตวัไปท่ีสถานีต ารวจ หรือเป็นผู้ ต้องสงสยัในคดีต่างๆ 
คณุก็ต้องแสดงบตัรประจ าตวัประ 
ชาชนเช่นกนั. 
จะมีการตัง้ค าถามเก่ียวกบั: การร่วมเพศของคณุนัน้เป็นการกระท า
เพ่ือแลกกบัเงินหรือไม่, 
ใครเป็นเจ้าของคลบั, 
คณุมีเวลาท างานท่ีแน่นอนหรือไม่,หรือส่วนแบง่ที่คณุต้องให้มาก

น้อย  (ใหข้อ้มลูโดยความสมคัรใจ) 
แคไ่หน. 
นอกจากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะถามถงึการแสดงตนของคณุ (ในฐานะคน
ค้าประเวณี,หวัหน้า,หรือ 
แขก) รวมไปถงึจดบนัทกึการแตง่ตวัของ 
คณุด้วย. 
ต ารวจสามารถถ่ายรูปคณุและมี 
สิทธ์ิท่ีจะปลอมตวัเป็นลูกค้าได้. 
คณุไม่ต้องให้ข้อมลูกบัต ารวจวา่, คณุมีหมายเลขภาษีอากรหรือไม่ 
และคณุได้ท าเร่ืองขอจ่ายภาษีแล้ว หรือยงั. คณุไม่ต้องให้เบอร์มือถือ
หรือเบอร์ โทรศพัท์. 
ค าถามที่เก่ียวกบัลกูหรือสถานภาพ ของคณุ คณุก็ไม่ต้องตอบ
เช่นกนั. 
สิทธ์ิและหน้าท่ีของคุณ : 
-  คณุควรท่ีจะใช้สิทธ์ิของคณุท่ีคณุมี เพ่ือขอดบูตัรประจ าตวัข
ต ารวจ. 
-  หน้าท่ีของคณุคือให้ข้อมลูส่วนตวั ของคณุ ( ช่ือสกลุ,วนั
เกิด,สถานท่ี เกิด,และท่ีอยู่ปัจจบุนั ) เทา่นัน้. ส าหรับคนตา่งชาติจะ
เจอกบัการ ตรวจสถานะคนตา่งด้าวเป็นการ ตรวจท่ีควบคูก่บัหนงัสือ
เดนิทาง ด้วย. 
 

-  คณุมีสิทธ์ิท่ีจะขอใช้ล่าม. 
- ห้ามเซน็ช่ือ ในสิ่งท่ีคณุไม่ได้อ่าน หรือไม่เข้าใจ และท่ีไม่ใช่   ของ ืุณ. 
-  หากต ารวจยดึหรือริบสิ่งของของ คณุ คณุควรจะขอใบเสร็จไว้เป็น 
   หลกัฐานด้วย.(Quittung=ควกิตงุ) 

- คณุไม่ต้องให้ข้อมลูที่เก่ียวกบั รายได้จากการค้าประเวณี และ 
   รวมไปถงึกบัรายได้อ่ืนๆอย่างเช่น งินช่วยเหลือ,เงินส าหรับคนตก- 
   งาน. ถ้าคณุได้ขอรับเงินจากรัฐบาลและยงัมีรายได้จากการค้า 
   ประเวณีอีกนัน้ ถือเป็นการหลอก ลวง. หากต ารวจทราบว่ามีการละ 
   เมิดกฏหมาย ต ารวจมีหน้าท่ีต้อง แจ้งข้อมลูเหล่านีต้อ่ไป (อย่างเช่น 
   กรมช่วยเหลือสงัคม) 
- ในกรณีท่ีคณุไม่แน่ใจจะเป็นประโยชน์อย่างมาก,หากคณุขอดหูรือ 
   ถามช่ือและเลขประจ าตวัของต ารวจ. 
-  ถ้าคณุได้รับหมายเรียกจากตรวจไม่วา่จะในฐานะพยานหรือผู้  
  :ต้องสงสยั คณุมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ไป ตามหมายเรียก. แตถ้่าคณุได้รับ 
  ใบเชิญจากศาส คณุมีหน้าท่ีต้อง ไปตามใบเชิญ. 
- ในฐานะผู้ ต้องสงสยัคณุมีสิทธิท่ี จะไม่ให้ปากค า แตถ้่าในฐานะ 
  พยานก็ขึน้อยู่กบัคณุวา่คณูจะให้ ปากค าหรือไม่. 
- หากคณุต้องการทนายในการเข้า พบต ารวจท่ีสถานีต ารวจ, 
  เราสามารถช่วยคณุได้. 
จะเป็นประโยชน์อย่างมาก, ในขณะ ตรวจคณุควรอยู่ในความสงบและตัง้ 
สต,ิคณุไม่ควรไปกวนเจ้าหน้าท่ี และ คณุก็ไม่ควรให้เจ้าหน้าท่ีกวนคณุ 
เช่นกนั  และคณุควรคดิถงึสิทธ์ิท่ี คณุมี. 
การค้าประเวณีในเยอรมนัเป็นสิ่งถูก กฏหมาย,ด้วยเหตนีุห้ากคณุมี
ปัญหาหรือวา่ ต้องการความช่วยเหลือ คณุสามารถเข้าหาต ารวจได้ทกุ
เม่ือ. 

 
      เบอร์ฉุกเฉิน : 110 


