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กฎหมายคุม้ครองผูค้า้ประเวณฉีบบัใหม ่ 
(Das neue Prostituiertenschutzgesetz) 
สามารถใชบ้ทความต่อไปนี5สําหรับการสรา้งเอกสารของตนเองได ้
ควรเสรมิรายละเอยีดและขอ้บังคับพเิศษในแต่ละพื5นทีGในสว่นทีGเหมาะสม 
บทความหลายภาษาสําหรับดาวน์โหลด อยู่ทีG https://www.bmfsfj.de/prostschg 
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สถานภาพทางกฎหมายปจัจุบนัของผูค้า้ประเวณีใ
นเยอรมน ี(Die aktuelle rechtliche Situation 
von Prostituierten in Deutschland) 

ผูท้ีGรูส้ทิธขิองตนเท่านั5นทีGสามารถใชส้ทิธเิหล่านี5ได ้
ในเยอรมนีกฎหมายใหมส่ําหรับ 
ผูค้า้ประเวณีและสถานบรกิารทางเพศมผีลบังคับใชตั้ 5งแต่ 1 กรกฎาคม 2017 
วัตถุประสงคข์องกฎหมายใหม่คอื 
เพืGอใหผู้ค้นไดร้ับขอ้มูลเกีGยวกับสทิธขิองตนเองไดด้ขีึ5นเมืGอบุคคลเหล่านั5นทํางานเ
ป็นผูค้า้ประเวณี 
และเพืGอสง่เสรมิการใชส้ทิธขิองตนและรอ้งขอความชว่ยเหลอืหากมคีวามจําเป็น 

ต่อไปนี5จะชี5แจงกฎขอ้บังคับทีGสําคัญทีGสดุสําหรับผูค้า้ประเวณีใหท้ราบ  

ปกตแิลว้ในเยอรมนีจะอนุญาตใหป้ระกอบอาชพีคา้ประเวณีดว้ยความสมัครใจ 
การคา้ประเวณีคอืการใหบ้รกิารทางเพศ 
คอืการกระทําทางเพศโดยไดร้ับค่าตอบแทน เมืGอมผูีอ้ืGนอย่างนอ้ยหนึGงคนอยู่ดว้ย 
การคา้ประเวณีจะถูกเรยีกว่า “งานทางเพศ” หรอื “งานเกีGยวกับเซ็กซ”์ ไดเ้ชน่กัน 
อายุตํGาสดุตามกฎหมายสําหรับผูท้ําการคา้ประเวณีคอื 18 ปี สําหรบัเยาวชน 
การคา้ประเวณีเป็นสิGงตอ้งหา้ม นอกจากนั5นแลว้ 
ทัGวทั 5งเยอรมนียังหา้มการจัดหาและการแสวงหาผลประโยชน์ 
รวมทั 5งการบงัคับใหค้า้ประเวณี การคา้มนุษย ์
และการละเมดิทางเพศต่อเยาวชนอกีดว้ย 
ผูท้ีGฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี5จะถูกดําเนนิคด ี 

กฎหมายการคา้ประเวณีและกฎหมายคุม้ครองผูค้า้ประเวณีฉบับใหมม่ผีลบังคับใช ้
ทัGวทั 5งเยอรมนีสําหรับผูค้า้ประเวณี ลูกคา้ทีGใชบ้รกิาร 
และผูป้ระกอบการสถานบรกิารทางเพศ 
มขีอ้มูลอย่างละเอยีดเกีGยวกับกฎหมายทั 5งสองทีG 
https://www.bmfsfj.de/prostschg 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/prostitutionsgesetz--prostg-/80770. 

กฎหมายและขอ้บงัคับใดบา้ง ทีGผูค้า้ประเวณีควรทราบและใหค้วามใสใ่จนั5น 
ขึ5นอยู่กับว่าผูค้า้ประเวณีเป็นผูป้ระกอบการอสิระหรอืเป็นพนักงาน 
และทํางานในรัฐใดหรอืในชมุชนใด ตัวอย่างเชน่ 
อาจมกีารกําหนดในกฎหมายของรฐัหรอืในระเบยีบของตําบลว่าไม่อนุญาตใหท้ําก
ารคา้ประเวณีในชมุชนหรอืสว่นหนึGงของพื5นทีGนั5น 
ในบางรัฐโดยทัGวไปแลว้มกีารหา้มการคา้ประเวณีในเขตชมุชนทีGมขีนาดเล็กผูค้า้ปร
ะเวณีควรสอบถามหน่วยงานทีGรับผดิชอบในพื5นทีGหรอืสอบถามเงืGอนไขในภมูภิาคเ
มืGอทําการลงทะเบยีนหรอืเมืGอตอ้งการทํางานในชมุชนอืGนเป็นครั 5งแรก  

กฎหมายการคา้ประเวณี (Das Prostitutionsgesetz) 
กฎหมายการคา้ประเวณีมผีลบังคับใชตั้ 5งแต่ปี 2002 
กฎหมายนี5ทําใหส้ถานภาพทางกฎหมายของผูค้า้ประเวณีดขีึ5นอย่างชัดเจน 
ตั 5งแต่บัดนั5นเป็นตน้มา 
ผูค้า้ประเวณีมสีทิธเิรยีกรอ้งจากลูกคา้ในการเรยีกรอ้งค่าจา้งทีGตกลงกันไว ้
และมสีทิธิYยืGนฟ้องเรยีกรอ้งในศาลในกรณีทีGจําเป็น 
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ลูกคา้ไม่สามารถบ่ายเบีGยงการชําระเงนิอกีต่อไปได ้ ตัวอย่างเชน่ 
ในกรณีทีGลูกคา้อา้งว่าไม่พอใจ  

รวมทั 5งสัญญาจา้งงานและสัญญาอืGนๆ 
ระหว่างผูค้า้ประเวณีและผูป้ระกอบการสถานบรกิาร เชน่ สถานคา้ประเวณี หรอื 
เอเย่นตเ์อสคอรต์สามารถทําโดยมผีลตามกฎหมายตั5งแต่มกีฎหมายนี5ได ้
สัญญาจะมผีลต่อเมืGอถูกตอ้งตามกฎหมาย 
และไม่ละเมดิสทิธขิองผูค้า้ประเวณีเท่านั5น 

สทิธใินการออกคําส ัFงทีFจํากดั (Eingeschränktes 
Weisungsrecht) 

ผูป้ระกอบการสถานคา้ประเวณีสามารถกําหนดในสัญญาจา้งงาน 
ว่าผูค้า้ประเวณีควรทํางานเมืGอไรและทีGใด และผูป้ระกอบการยังสามารถกําหนด 
ตัวอย่างเชน่ กฎการใชห้อ้งไดอ้กีดว้ย 
แต่ผูป้ระกอบการไม่สามารถกําหนดว่าผูค้า้ประเวณีควรใหบ้รกิารทางเพศแกใ่ครแ
ละอย่างไร สิGงนี5เรยีกว่า “สทิธใินการออกคําสัGงทีGจํากัด”  

นอกจากนี5ผูค้า้ประเวณียังมสีทิธทิีGจะปฏเิสธหรอืยกเลกิการใหบ้รกิารทางเพศเสมอ 
ถงึแมว่้าไดม้กีารตกลงไวอ้ย่างนั5นกอ่นหนา้แลว้ 
ลูกคา้ไม่สามารถเรยีกรอ้งใหบ้รกิาร แต่ไมจ่ําเป็นตอ้งชําระเงนิเมืGอไม่ไดร้ับบรกิาร 

กฎหมายคุม้ครองผูค้า้ประเวณ ี(Das 
Prostituiertenschutzgesetz) 

กฎหมายคุม้ครองผูค้า้ประเวณีมผีลบังคับใชตั้ 5งแต่ 1 กรกฎาคม 2017   

หนา้ทีFในการแจง้ลงทะเบยีน (Anmeldepflicht) 
ผูค้า้ประเวณีตอ้งแจง้ลงทะเบยีนการทํางานของตนดว้ยตัวเองตั5งแต่ 1 กรกฎาคม 
2017 เป็นตน้ไป. 
หนา้ทีGในการแจง้ลงทะเบยีนนี5มผีลบงัคับสําหรับทุกคนทีGใหบ้รกิารทางเพศ  

ในการลงทะเบยีน ผูค้า้ประเวณีจะไดร้ับขอ้มูลเกีGยวกับสทิธแิละหนา้ทีG 
รวมทั 5งขอ้มูลเกีGยวกับศูนยใ์หคํ้าแนะนําดา้นสขุภาพและสงัคม 
และการเขา้ถงึความชว่ยเหลอืในสถานการณ์ฉุกเฉิน  

ซึGงการพูดคุยเพืGอใหข้อ้มูลและใหคํ้าปรกึษาระหว่างการลงทะเบยีนก็เพืGอจุดประสง
คนี์5เชน่กัน การพูดคุยจะทําในแบบเป็นการสว่นตัวและเก็บขอ้มูลเป็นความลับ 
การพูดคุยจะใชภ้าษาทีGผูร้ับการปรกึษาเขา้ใจ 
โดยทีGหน่วยงานสามารถใหบุ้คคลเขา้ร่วมเพืGอการแแปลใหไ้ด ้
บุคคลอืGนจะสามารถเขา้ร่วมสนทนาไดใ้นกรณีทีGหน่วยงานทีGลงทะเบยีนและบุคคล
ทีGรับคําปรกึษาเห็นชอบเท่านั5น 

ผูท้ีGรับผดิชอบคอืหน่วยงานราชการในพื5นทีG 
ซึGงผูค้า้บรกิารตอ้งการทํางานเป็นสว่นใหญ่ 
สว่นหน่วยงานใดทีGมหีนา้ทีGรบัผดิชอบจรงินั5น สามารถสอบถามไดท้ีG เชน่ 
ทีGว่าการอําเภอ สํานักงานสาธารณสขุ 
หรอืบนเว็บไซตอ์นิเทอรเ์น็ตของแต่ละเมอืงหรอืเขต 
หากตอ้งการคา้ประเวณีในหลายเมอืงหรอืหลายรฐั 
ตอ้งระบุความตอ้งการนี5ในการลงทะเบยีน 
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สถานทีGทํางานจะระบไุวใ้นใบรับรองการลงทะเบยีน 
หากตอ้งการเพิGมสถานทีGทํางานใหม่ในภายหลัง 
ตอ้งทําการกรอกขอ้มูลเพิGมเตมิในภายหลังดว้ย หากตอ้งการทํางานในสถานทีGอืGน 
ตัวอย่างเชน่เนืGองในโอกาสพเิศษ 
โดยทีGไมไ่ดว้างแผนไวล่้วงหนา้ก็ไม่จําเป็นตอ้งแจง้สถานทีGนี5เพิGมเตมิในภายหลัง  

ในการลงทะเบยีน ผูค้า้ประเวณีจะไดร้ับขอ้มูลเกีGยวกับสทิธแิละหนา้ทีG 
ขอ้มูลศูนยใ์หคํ้าปรกึษา และการเขา้ถงึความชว่ยเหลอืในสถานการณ์ฉุกเฉิน เชน่ 
หมายเลขโทรศัพทฉ์ุกเฉิน  

ใบรบัรองการแจง้ลงทะเบยีน (Anmeldebescheinigung) 
ในการลงทะเบยีนจะมกีารออกใบรับรองให ้
ผูค้า้ประเวณีจะตอ้งมใีบรับรองนี5อยู่กับตัวเสมอระหว่างการทํางาน 
เพืGอยืGนแสดงต่อผูป้ระกอบการสถานคา้ประเวณี เจา้ของเอเย่นตเ์อสคอรต์ 
หรอืเจา้หนา้ทีGตรวจสอบทางราชการ 
โดยทัGวไปแลว้ใบรับรองการลงทะเบยีนจะใชไ้ดท้ัGวทั 5งเยอรมนี 
แต่รัฐสามารถออกกฎของแต่ละรฐัเพิGมเตมิได ้
ว่าการลงทะเบยีนจะมผีลใชไ้ดใ้นพื5นทีGใดบา้ง  

ใบรับรองการลงทะเบยีนมอีายุการใชง้านสองปีสําหรบับคุคลทีGมอีายุตั 5งแต่ 21 
ปีขึ5นไป และหนึGงปีสําหรบัผูท้ีGมอีายุตํGากว่า 21 ปี 
นอกจากใบรับรองการลงทะเบยีนทีGมชีืGอจรงิแลว้ 
ยังสามารถขอใหห้น่วยงานออกใบรับรองทีGเรยีกว่า “ใบรับรองนามแฝง” ได ้
ในใบรับรองนี5แทนทีGจะระบุชืGอจรงิ กลับจะใสช่ืGอทีGเลอืกไดอ้สิระหรอืนามแฝงแทน 
(เชน่ ชืGอในการทํางาน ฉายา)  และจะไม่มกีารระบุทีGอยูล่งในใบรับรองนี5 
การใชใ้บรับรองนามแฝงนี5ทําใหส้ามารถยนืยันไดว่้ามกีารแจง้ลงทะเบยีนแลว้ 
โดยทีGผูป้ระกอบกจิการจะไม่สามารถทราบไดว่้าผูค้า้ประเวณีมชีืGอจรงิว่าอะไรหรอือ
ยู่ทีGไหน  

หน่วยงานลงทะเบยีนไมส่ามารถออกใบรับรองการลงทะเบยีนใหไ้ด ้
หากผูค้า้ประเวณี  
- มอีายตํุGากว่า 18 ปี  
- มอีายตํุGากว่า 21 ปี 
และมบีุคคลอืGนสนับสนุนใหเ้ริGมการคา้ประเวณีหรอืทําการคา้ประเวณีต่อ 
- อยู่ในฐานะทีGถูกบังคับ และถูกทําใหเ้ริGมการคา้ประเวณีหรอืทําการคา้ประเวณีต่อ  
- มคีรรภแ์ละกําลังจะคลอดภายในหกสัปดาห ์ 

การอบรมเกีFยวกบัดา้นสุขภาพ (Gesundheitliche Beratung) 
กอ่นทีGจะสามารถลงทะเบยีนได ้ ตอ้งเขา้อบรมเกีGยวกับดา้นสขุภาพเสยีกอ่น 
สว่นใหญ่การใหคํ้าปรกึษาอบรมจะดําเนนิการโดยสํานักงานสาธารณสขุ 
แต่ในบางรัฐหน่วยงานอืGนสามารถเป็นหน่วยงานทีGรับผดิชอบได ้
โดยผูค้า้ประเวณีควรสอบถามหน่วยงานสาธารณสขุในพื5นทีGนั5นๆ  

ในการอบรมดา้นสขุภาพจะมเีนื5อหาเกีGยวกับการป้องกันโรค การตั5งครรภ ์
และการป้องกันการตั 5งครรภ ์
รวมทั 5งความเสีGยงจากการดืGมแอลกอฮอลแ์ละเสพยาเสพตดิ ขอ้สําคัญ: 
การพูดคุยจะเป็นการสว่นตัวและปิดเป็นความลับ จะไมม่กีารสง่ต่อขอ้มูล 
ผูร้ับคําปรกึษายังสามารถพูดคุยเกีGยวกับเรืGองอืGนๆ ไดอ้กีดว้ย เชน่ 
เมืGอไม่สามารถทราบไดด้ว้ยตัวเองตามลําพังและตอ้งการคําปรกึษาและการชว่ยเห
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ลอื หากผูค้า้ประเวณีไม่รูภ้าษาเยอรมันหรอืรูเ้พยีงเล็กนอ้ย 
ยังสามารถนําบุคคลอืGนเขา้ร่วมการสนทนาเพืGอแปลไดด้ว้ย 
แต่เฉพาะในกรณีทีGหน่วยงานและผูร้ับคําปรกึษาใหก้ารยนิยอมเท่านั5น 
แมแ้ต่ในกรณีนี5เนื5อหาการพูดคุยก็จะปิดเป็นความลับ  

หลังจากไดร้ับการปรกึษาอบรมดา้นสขุภาพแลว้ 
ผูค้า้ประเวณีจะไดร้ับใบรับรองทีGออกโดยระบุชืGอและนามสกลุ 
ใบรับรองนี5เป็นสิGงจําเป็นสําหรับการลงทะเบยีน การอบรมดา้นสขุภาพตอ้งทําทุกๆ 
สบิสองเดอืน ผูค้า้บรกิารทีGมอีายตํุGากว่า 21 ปี ตอ้งเขา้อบรมรับคําปรกึษาทุกๆ 
หกเดอืน  

ตอ้งเก็บใบรับรองเกีGยวกับการเขา้อบรมดา้นสขุภาพไวกั้บตัวเชน่กันขณะทีGทํางาน 
ผูใ้ดทีGไม่ตอ้งการใหร้ะบุชืGอจรงิในใบรับรองนี5เชน่กัน 
สามารถขอรับใบรับรองเพิGมเตมิทีGระบุนามแฝงได ้
นามแฝงในใบรับรองดา้นสขุภาพและการลงทะเบยีนตอ้งเป็นชืGอเดยีวกัน  

หนา้ทีFในการใชถุ้งยางอนามยั (Kondompflicht) 
การมสีัมพันธท์างเพศ ไม่ว่าจะเป็นทางปาก ทางทวาร หรอืทางอวัยวะเพศ 
ตอ้งใชถุ้งยางอนามยัทุกครั 5ง 
ผูค้า้บรกิารมสีทิธทิีGจะปฏเิสธมสีัมพันธท์างเพศทีGไม่ใชถ้งุยางอนามัย 
สถานคา้บรกิารตอ้งแจง้หนา้ทีGในการใชถุ้งยางอนามัยดว้ยการตดิประกาศใหท้ราบ 
ลูกคา้ทีGไม่ตอ้งการใชถุ้งยางอนามัย ตอ้งตระหนักว่าอาจตอ้งเสยีค่าปรับ 
หา้มมใิหผู้ป้ระกอบกจิการและผูค้า้ประเวณีทําการโฆษณาขายบรกิารทางเพศโดย
ไมม่กีารป้องกัน  

การอนุญาตประกอบกจิการคา้ประเวณี (Erlaubnis für 
Prostitutionsgewerbe) 

ผูท้ีGประสงคจ์ะประกอบกจิการคา้ประเวณีจําเป็นตอ้งไดร้บัการอนุญาตจากหน่วยงา
นของรัฐกอ่น กจิการคา้ประเวณี คอื ตัวอย่างเชน่ สถานคา้ประเวณี 
และสถานบรกิารทีGคลา้ยคลงึกัน (เชน่ คลับเซานา หรอื ผูน้ยิมเปลอืยกาย FKK 
สถานคา้บรกิารตามทีGอยู่อาศัย หรอื “บา้นโมเดล”) รถเคลืGอนทีGคา้บรกิาร (เชน่ 
เลฟิโมไบล)์ งานรืGนเรงิเพืGอคา้บรกิาร (เชน่ เซ็กปารต์ี5เชงิพาณิชย)์ 
และนายหนา้ตดิต่อสําหรับการคา้บรกิาร (เชน่ เอเย่นตเ์อสคอรต์)  

รวมทั 5งกรณีผูค้า้บรกิารในทีGอยู่อาศัยทีGมผูีอ้ยู่อาศัยร่วมหนึGงคนหรอืหลายคนทีGทํางา
นร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นประจําหรอืเป็นครั 5งคราว 
ตามปกตทิีGอยู่อาศัยนี5จะนับว่าเป็นสถานกจิการคา้ประเวณี 
ตอ้งไปตดิต่อขอรับใบอนุญาต 
และตอ้งมบีุคคลใดบุคคลหนึGงรับหนา้ทีGเป็นผูป้ระกอบกจิการในการออกใบอนุญาต 
เจา้หนา้ทีGจะตรวจสอบว่าบุคคลดังหล่าวมคุีณสมบัตคิวามน่าเชืGอถอืทีGจําเป็นสําหรั
บการประกอบกจิการคา้ประเวณีหรอืไม ่
กจิการสถานบรกิารตอ้งมลัีกษณะถูกตอ้งตามเงืGอนไขทีGกฎหมายกําหนดไว ้
ตอ้งมรีะบบสขุาภบิาลทีGเหมาะสมสําหรับผูค้า้ประเวณีและลูกคา้เป็นตน้ 
หอ้งทีGใชท้ํางานใหบ้รกิารทางเพศตอ้งสามารถโทรฉุกเฉนิได ้
และตอ้งไม่ใชห้อ้งทํางานเป็นหอ้งนอนหรอืหอ้งใชส้อยดว้ย 
สําหรับการประกอบกจิการคา้ประเวณีในทีGอยู่อาศัย 
เจา้หนา้ทีGสามารถยกเวน้ขอ้กําหนดบางประการได ้
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หากมเีบาะแสเกีGยวกับการมคีนถูกเอารัดเอาเปรยีบ จะไม่ใหใ้บอนุญาต 
หรอืถอนใบอนุญาตคนื 
ในการขอใบอนุญาตจะตอ้งนําเสนอคอนเซ็ปตก์ารบรกิารดว้ย 
ผูค้า้บรกิารมสีทิธขิอดูรายละเอยีดคอนเซ็ปตนี์5 
ผูค้า้บรกิารจะสามารถเห็นไดว่้าสถานบรกิารไดร้ับอนุญาตและเป็นไปตามขอ้กําหน
ดตามกฎหมายหรอืไม ่ 

นอกจากนั5นแลว้ผูป้ระกอบการยังตอ้งดูแลความปลอดภัยและสขุภาพของผูค้า้ประ
เวณี ลูกคา้ และผูอ้ืGนในสถานบรกิารอกีดว้ย 
ผูค้า้ประเวณีมสีทิธทิีGจะใหม้ถีงุยางอนามยั สารหล่อลืGน และอืGนๆ 
อกีเป็นตน้ในหอ้งทํางาน  

ผูป้ระกอบกจิการใหบ้รกิารสามารถอนุญาตผูค้า้ประเวณีทีGมใีบรับรองการลงทะเบยี
นทีGถูกตอ้งแลว้เท่านั5นเขา้ทํางานในสถานบรกิารของตนเอง 
นอกจากนี5ยังตอ้งใหโ้อกาสแกผู่ค้า้ประเวณีทุกเมืGอ เพืGอไปขอรับคําปรกึษา 
แมแ้ต่ในเวลาทํางาน 
ผูค้า้ประเวณีสามารถยนืยันขอใหท้ําสัญญาจา้งงานและสญัญาอืGนๆ 
เป็นลายลักษณ์อักษรไวไ้ด ้ โดยรวมถงึหลักฐานการชําระเงนิ เชน่ 
สําหรับค่าเชา่ดว้ย ผูป้ระกอบการไม่สามารถเรยีกเก็บค่าเชา่ทีGสงูผดิปกต ิ
(ค่าเชา่ขดูเลอืด) รวมทั 5งไมส่ามารถเรยีกรอ้งราคาทีGสงูผดิปกตจิากผูค้า้ประเวณี 

การหา้มการออกคําส ัFง (Weisungsverbot) 
กฎหมายคุม้ครองผูค้า้ประเวณีและสทิธขิองผูค้า้ประเวณีในการตัดสนิใจดว้ยตัวเอง
เกีGยวกับการบรกิารทางเพศ ดว้ยกฎหมายทีGเรยีกว่าการหา้มการออกคําสัGง 
กฎหมายนี5กําหนดไวว่้า 
ผูป้ระกอบการไม่สามารถตั5งขอ้บังคับเกีGยวกับวธิกีารหรอืขอบเขตการใหบ้รกิารทาง
เพศสําหรับผูค้า้ประเวณีได ้
เรืGองนี5จะเป็นการตกลงระหว่างผูค้า้ประเวณีและลูกคา้เท่านั5น 
ซึGงสง่ผลใหร้าคาเป็นการตกลงระหว่างผูค้า้ประเวณีและลูกคา้ดว้ยเชน่กัน 
ผูค้า้ประเวณีตอ้งไม่ถูกจํากัดสทิธสิว่นบุคคล ตัวอย่างเชน่ 
ผูค้า้ประเวณีจะไม่สามารถถูกบังคับใหเ้ปลอืยกายทํางาน 
และหา้มยดึเอกสารบัตรประจําตัวของผูค้า้ประเวณี 
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การคุม้ครองทางสงัคมสําหรบัผูค้า้ประเวณีอสิระแล
ะ ผูค้า้ประเวณีทีFเป็นพนกังาน (Die soziale 
Absicherung von selbstständigen und 
angestellten Prostituierten) 
ผูค้า้ประเวณีสามารถเป็นผูค้า้ประเวณีอสิระหรอืเป็นพนักงานทีGรับเงนิเดอืน 
หมายถงึเป็นลูกจา้งทีGทํางานกับผูว่้าจา้ง ผูว่้าจา้ง คอื 
เจา้ของสถานประกอบการคา้ประเวณีเป็นตน้ (เชน่ คลับ สถานคา้ประเวณี เอเย่นต)์ 
ผูค้า้ประเวณีสว่นใหญ่ทํางานอสิระ 

หากมกีารจา้งผูค้า้บรกิารเป็นพนักงาน 
ผูค้า้ประเวณีจะมสีทิธแิละหนา้ทีGเชน่เดยีวกับลูกจา้งอืGนๆ นอกจากนั5นแลว้ 
สําหรับพวกเขายังมขีอ้กําหนดทัGวไปเกีGยวกับกฎหมายแรงงานและการคุม้ครองแรง
งาน (เชน่ การจ่ายเงนิในกรณีเจ็บป่วย การลาคลอด 
กฎเกณฑส์ําหรับเวลาทํางานและการลาพักผ่อน 
ระยะเวลาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้สําหรับการเลกิจา้ง ฯลฯ) 
ทีGผูว่้าจา้งตอ้งปฏบิัตติามอกี 

นอกจากนี5ผูค้า้บรกิารยังมปีระกันสังคม 
ซึGงหมายถงึพวกเขาไดร้ับการลงทะเบยีนประกันสังคม และจ่ายเงนิประกันสขุภาพ 
ประกันการว่างงาน ประกันบํานาญ ประกันการดูแลระยะยาว และประกันอุบัตเิหตุ 
ผูว่้าจา้งตอ้งลงทะเบยีนประกันสงัคมของลูกจา้งตามกฎหมาย 
และยังตอ้งรับผดิชอบในการจ่ายเงนิประกันสังคมในสว่นของผูว่้าจา้งและสว่นของ
ลูกจา้งใหแ้กห่น่วยงานประกันต่อไปดว้ย 
อัตราเบี5ยประกันจะขึ5นอยู่กับระดับรายไดแ้ละผูว่้าจา้งพรอ้มทั 5งลูกจา้งจะตอ้งรับผดิ
ชอบร่วมกัน 

ผูท้ีGทํางานอสิระสามารถเป็นสมาชกิในแต่ละสาขาของประกันสังคมไดด้ว้ยความส
มัครใจ  

หากมคํีาถามเกีGยวกับหนา้ทีGในการประกันสังคม 
สามารถสอบถามรายละเอยีดไดท้ีGหน่วยงานประกันบํานาญเยอรมันทีG 
www.deutsche-rentenversicherung.de 
สามารถตดิต่อศูนยบ์รกิารทางโทรศัพทไ์ดท้ีG 0800 1000 4800 
กฎพเิศษมผีลสําหรับผูท้ีGทํางานเล็กๆ นอ้ยๆ เป็นตน้ (เชน่ 
สําหรับผูท้ํามนิจิ๊อบหรอืงาน 450 ยูโร)  

สามารถรับขอ้มูลเกีGยวกับประกันสังคมจากกระทรวงแรงงานและสังคมไดเ้ชน่กัน 
ดว้ยการตดิต่อศูนยบ์รกิารทางโทรศัพท ์(ตดิต่อไดทุ้กวันจันทรถ์งึวันพฤหัส 
ระหว่าง 8.00 และ 20.00 น.) ทีG 
www.bmas.de/DE/Service/Buergertelefon/buergertelefon.html 
จะแสดงหัวขอ้สาระสําคัญทั 5งหมดพรอ้มกันกับหมายเลขโทรศัพทส์ายตรงพเิศษทีG
สามารถตดิต่อสอบถามได ้
ภาพรวมดา้นเนื5อหาขอ้มูลของกระทรวงแรงงานสามารถดูไดท้ีG: 
https://www.bmas.de/DE/Infos/Sitemap/sitemap.html 
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ประกนัสุขภาพ (Krankenversicherung) 
ทุกคนสามารถตกอยู่ในสถานการณ์ทีGตอ้งการความชว่ยเหลอืทางการแพทยอ์ย่างเ
ร่งด่วนได ้ ดังนั5นประกันสขุภาพจงึมคีวามสําคัญอย่างมาก 
แมก้ระทัGงเมืGอบุคคลอาศัยหรอืทํางานในเยอรมนีเพยีงชัGวคราวก็ตาม  

ในเยอรมนีใชร้ะบบบังคับประกันสขุภาพทัGวไป นัGนหมายความว่า: 
ทุกคนทีGมทีีGพํานักในเยอรมนีตอ้งทําประกันสขุภาพตามกฎหมายหรอืสว่นบุคคล 

ใบคําชี5แจงแนะนําของสมาคมประกันสขุภาพตามกฎหมายและเอกชนสว่นบุคคลจ
ะใหข้อ้มูลเป็นพเิศษเกีGยวกับประกันสขุภาพสําหรับผูค้า้ประเวณีในเยอรมนี 
มกีารแปลขอ้มูลในหลายภาษาดว้ยเชน่กัน สามารถดูใบคําชี5แจงแนะนําไดท้ีG 
https://www.bmfsfj.de/blob/117620/7007e01053f240b8f54dc1d200af641
6/merkblatt-krankenversicherung-thai-data.pdf 

สามารถสอบถามรายละเอยีดขอ้มูลโดยตรงไดท้ีGสํานักงานประกันสขุภาพในพื5นทีG  

ประกนัการดูแลระยะยาว (Pflegeversicherung) 
ประกันการดูแลระยะยาวชว่ยเหลอืคุม้ครองบุคคลทีGตอ้งการการดูแลระยะยาว 
โดยเป็นประกันภาคบังคับในเยอรมนี 
ผูท้ําประกันสขุภาพตามกฎหมายทั 5งหมดจะไดร้ับความคุม้ครองจากประกันการดูแ
ลระยะยาวตามกฎหมายดว้ยโดยอัตโนมัต ิ
สว่นผูท้ีGมปีระกันสว่นบุคคลกับบรษัิทเอกชนจะตอ้งทําประกันการดูแลระยะยาวสว่น
บุคคลเองต่างหาก 

ประกันการดูแลระยะยาวยงัใหค้วามชว่ยเหลอืญาตขิองผูป่้วยอกีดว้ย 
ขอ้มูลเกีGยวกับเรืGองนี5ดูไดท้ีG www.wege-zur-pflege.de  

กระทรวงสาธารณสขุเผยแพรข่อ้มูลเกีGยวกับประกันการดูแลระยะยาวทีG 
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-
ratgeber-pflege.html  

ประกนัการวา่งงาน (Arbeitslosenversicherung) 
ประกันการว่างงานชว่ยดูแลใหบุ้คคลไม่ตอ้งอยูโ่ดยไมม่เีงนิอย่างกะทันหันเมืGอเขา
ตกงาน ผูท้ีGมปีระกันภาคบังคับในเยอรมนีนี5คอื ลูกจา้ง และนักศกึษาวชิาชพีทุกคน 
ทีGทํางานมากกว่าการทํางานเล็กๆ นอ้ยๆ  

สามารถดูขอ้มูลเพิGมเตมิทีGศูนยแ์รงงานในพื5นทีGและทีGหน่วยงานของรฐัสําหรับแรงง
านทีG www.arbeitsagentur.de 
รวมทั 5งสถานทีGใหคํ้าปรกึษาหลายแห่งสามารถใหคํ้าแนะนําในเรืGองนี5ไดเ้ป็นอย่างด ี
และสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืในการกรอกแบบฟอรม์และตอบคําถามอืGนๆ อกีดว้ย 

จากกองทุนเงนิประกันการว่างงานจะนําเงนิมาจ่ายเป็น เงนิทดแทนว่างงาน 
และเงนิสง่เสรมิการหางาน 
จํานวนเงนิทดแทนว่างงานจะคดิเป็นอัตราจากเงนิเดอืนทีGยังไมห่ักลบภาษีทีGเคยไ
ดร้ับกอ่นหนา้นี5 
ระยะเวลาในการจ่ายเงนิว่างงานจะขึ5นอยู่กับระยะเวลาในการจ่ายประกันภาคบังคับ
กอ่นหนา้และอายุของผูนั้5น  
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นอกจากนั5นแลว้ผูท้ีGตกงานยังมสีทิธไิดร้บัความชว่ยเหลอืสนับสนุนในการหางานใ
หม ่ หน่วยงานดา้นแรงงานของประเทศ 
และหน่วยงานดา้นแรงงานในพื5นทีGจะจัดหาตําแหน่งงานว่างและใหค้วามชว่ยเหลอื
ในรูปแบบต่างๆ เชน่ มาตรการสง่เสรมิพัฒนาฝีมอืแรงงานอาชพี 
แต่จะไมจ่ัดหาตําแหน่งงานในสถานคา้ประเวณีหรอืงานทีGคลา้ยคลงึกันทีGเกีGยวกับก
ารคา้กาม 
หา้มมใิหม้กีรณีทีGผูใ้ดตอ้งจํายอมทํางานในสถานคา้ประเวณีหากผูนั้5นไม่ตอ้งการ 
และหา้มไม่ใหผู้ใ้ดตอ้งเสยีประโยชน์หากผูนั้5นไม่รับตําแหน่งงานเชน่นี5  

กรุณาอ่านขอ้มูลอย่างละเอยีดทีG: http://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-
arbeit-finden/anspruch-hoehe-dauer-arbeitslosengeld 

ประกนัพืSนฐานสาํหรบัผูห้างาน 
(Grundsicherung für Arbeitssuchende) 

ผูใ้ดทีGกําลังหางานทําแต่ไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนว่างงาน 
และไม่สามารถหาเลี5ยงชพีตนเองโดยไม่ไดร้ับความชว่ยเหลอืได ้
หรอืมงีานทําแต่มรีายไดไ้ม่เพยีงพอต่อการใชช้วีติสําหรบัตนเองและ 
คนในครอบครัว 
มสีทิธไิดร้ับความชว่ยเหลอืพื5นฐานสําหรับผูว่้างงานภายใตเ้งืGอนไขทีGกําหนดในบา
งกรณี (หรอืทีGเรยีกว่า “Hartz IV”) หน่วยงานทีGรับผดิชอบคอืศูนยแ์รงงานในพื5นทีG  

ความชว่ยเหลอืพื5นฐานนี5ประกอบดว้ย ความชว่ยเหลอืค่าเลี5ยงชพี (เงนิว่างงาน II, 
เงนิสังคม) รวมทั 5งความชว่ยเหลอืใหคํ้าปรกึษา 
การจัดหาและสง่เสรมิมาตรการในการเขา้สูต่ลาดแรงงาน 
ตัวอย่างเชน่การจัดหาคนดูแลบุตร จงึทําใหส้ามารถไปทํางาน 
หรอืไปศกึษาวชิาชพี  หรอืการไปรับคําแนะนําปรกึษาทางจติสังคม 
โดยมเีป้าหมายใหบุ้คคลนั5นสามารถทํางานไดใ้นเวลาต่อมา 
ความชว่ยเหลอืพื5นฐานและความชว่ยเหลอืในการหางานนี5 
ผูท้ีGเคยทํางานอสิระมากอ่นก็มสีทิธไิดร้บัเชน่กัน  

ตัวอย่างเชน่ ผูท้ีGไม่ตอ้งการทํางานเป็นผูค้า้ประเวณีอกีต่อไป 
ภายใตเ้งืGอนไขบางประการ ก็สามารถรับการชว่ยเหลอืผ่านศูนยแ์รงงานได ้
ทั 5งความชว่ยเหลอืค่าดํารงชพีสําหรับตัวเองและบุตร รวมทั 5งความชว่ยเหลอืต่างๆ 
ทีGจะทําใหบุ้คคลนั5น “พรอ้มสําหรับตลาดแรงงาน” 
ไมจ่ําเป็นตอ้งมเีหตุผลว่าทําไมจงึไม่ตอ้งการทํางานดา้นการคา้ประเวณีอกีต่อไป 

สําหรับแรงงานขา้มชาตจิะมขีอ้บังคับพเิศษ 
การเขา้ถงึความชว่ยเหลอืพื5นฐานจะขึ5นอยู่กับประเภทของวซีา่และขึ5นอยู่กับระยะเ
วลาทีGเคยทํางานในเยอรมนีกอ่นหนา้นี5 หรอืหาเลี5ยงชพีดว้ยตนเองมากอ่น เป็นตน้  

ดูขอ้มูลอย่างละเอยีดทีG: https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-
finden/infos-rund-um-finanzielle-
leistungenรวมทั 5งสถานทีGใหคํ้าปรกึษาสําหรับผูค้า้ประเวณีหลายแห่งสามารถให ้
คําแนะนําในเรืGองนี5ไดเ้ป็นอย่างด ี
และสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืในการกรอกแบบฟอรม์และตอบคําถามอืGนๆ 
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ประกนับํานาญ (Rentenversicherung) 
ประกันบํานาญตามกฎหมายจะจ่ายเงนิบํานาญแกผู่ป้ระกันและเป็นประกันเพืGอ 
การเกษียณอายุทีGสําคัญทีGสดุในเยอรมนี 
โดยยงัสนับสนุนการคนืสูส่ังคมในชวีติการทํางาน 
อกีทั 5งประกันนี5ยงัเสนอใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิกอ่นถงึอายุเกษียณ 
เมืGอบุคคลนั5นไม่สามารถทํางานไดอ้กีต่อไปดว้ยเหตุผลดา้นสขุภาพ 
เมืGอคู่สมรสเสยีชวีติ หรอืเมืGอบุคคลทีGมอีายุนอ้ยตอ้งเสยีบดิามารดาไป 
นอกจากนี5ยังมกีารจ่ายเงนิสําหรับการรักษาและมาตรการในการฟื5นฟสูมรรถภาพด ้
านอาชพีอกีดว้ย 
สําหรับผูเ้กษียณอายุจะมกีารจ่ายเงนิสมทบในสว่นของผูว่้าจา้งสําหรับประกันสขุภ
าพและประกันการดูแลระยะยาว ลูกจา้งเกอืบทุกคน 
จะมหีนา้ทีGในการจ่ายเงนิสมทบประกัน 
ลูกจา้งและผูว่้าจา้งจะตอ้งจ่ายเงนิประกันคนละครึGงหนึGง 

ทีG www.deutsche-rentenversicherung.de มขีอ้มูลเพิGมเตมิ 
สามารถตดิต่อศูนยบ์รกิารทางโทรศัพทไ์ดท้ีG 0800 1000 4800  

ประกนัอุบตัเิหตุ (Unfallversicherung) 
ลูกจา้งทุกคนมปีระกันอุบัตเิหตุภาคบังคับ 
โดยประกันจะคุม้ครองภยัความเสยีหายทีGเกดิจากอุบัตเิหตุขณะเดนิทางไปทํางาน
และขณะทํางาน และการเจ็บป่วยทีGเกดิจากอาชพี 
อกีทั 5งชว่ยเหลอืฟื5นฟสูขุภาพหลังการเกดิอุบัตเิหตุดว้ยการรักษาโดยแพทยแ์ละ 
มาตรการฟื5นฟสูขุภาพทางการแพทย ์  ในกรณีเรยีกสนิไหมทดแทน 
ประกันจะจ่ายเงนิทดแทนให ้ เชน่ เงนิทดแทนบาดเจ็บ เงนิบํานาญ 
รวมทั 5งค่าใชจ้่ายสําหรับการอบรมเปลีGยนอาชพี 
เบี5ยประกันอุบัตเิหตุผูว่้าจา้งจะเป็นผูจ้่ายทั 5งหมด  

กรณีผูค้า้ประเวณีไดร้ับบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุระหว่างการทํางาน 
ประกันอุบัตเิหตุตามกฎหมายจะใหค้วามชว่ยเหลอื 
หากผูค้า้ประเวณีเป็นลูกจา้งอยู่ในสถานคา้ประเวณีหรอืเป็นพนักงานของเอเย่นตเ์
อสคอรท์ บางครั 5งแมใ้นภายหลัง อาจเป็นเรืGองสาํคัญทีGจะตอ้งตั 5งคําถามว่า 
ผูค้า้ประเวณีเป็นลูกจา้งหรอืทํางานอสิระ ซึGงจะตอ้งทําใหก้ระจ่างอกีในเรืGองนี5: 
ตัวอย่างเชน่เมืGอผูค้า้ประเวณีทํางานเหมอืนกับการทํางานอสิระเมืGอดูจากภายนอก 
แต่ในความเป็นจรงิทํางานเป็นลูกจา้ง 
ในกรณีนี5ผูว่้าจา้งจะตอ้งลงทะเบยีนประกันอุบัตเิหตุให ้
แต่ทว่าผูค้า้ประเวณีก็สามารถเรยีกสนิไหมทดแทนจากประกันอุบัตเิหตุไดแ้มว่้าจะ
ไมม่กีารลงทะเบยีนกอ่นหนา้ก็ตาม 
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หนา้ทีFในการชําระภาษขีองผูค้า้ประเวณ ี
(Die Steuerpflichten von Prostituierten) 

ผูค้า้ประเวณีตอ้งชําระภาษี 
โดยไม่ขึ5นอยูกั่บว่าผูค้า้ประเวณีจะทํางานอสิระหรอืเป็นลูกจา้ง  

รายไดจ้ากการบรกิารทางเพศจะอยู่ในหมวดภาษีเงนิได ้ (สําหรับงานอสิระ) 
หรอืภาษีเงนิเดอืน (สําหรับลูกจา้ง) 
ยังมรีูปแบบอืGนของภาษีทีGสําคัญสําหรบัผูค้า้ประเวณี คอื 
ผูท้ีGทํางานอสิระจะตอ้งจ่ายภาษีการคา้เป็นตน้ 

การทีGการประกอบอาชพีเป็นแบบอสิระหรอืไม่นั5นขึ5นอยู่กับสถานการณ์ทํางานจรงิ 
ชืGอเรยีกในสัญญาเพยีงลําพังไม่เพยีงพอสําหรับการจัดเขา้หมวดหมูไ่ด ้
ตัวอย่างเชน่ลูกจา้งตอ้งมเีวลาทํางานทีGตายตัวและไดร้ับค่าตอบแทนพื5นฐานทีGคง
ทีGแมว่้าจะไมม่ลูีกคา้ก็ตาม 
อาชพีอสิระจะรับความเสีGยงในการประกอบการดว้ยตนเอง 
มสีถานประกอบการเป็นของตนเอง 
พรอ้มทั 5งมอีสิระในการกําหนดการทํางานและเวลาการทํางาน 

ผูท้ีGตอ้งการขอ้มูลสามารถสอบถามไดท้ีGกรมสรรพากรของแต่ละรัฐหรอืทีGสํานักงาน
ภาษีในพื5นทีG 
รวมทั 5งสถานทีGใหคํ้าปรกึษาสําหรับผูค้า้ประเวณีสามารถชว่ยเหลอืคุณไดต่้อไป 

หนา้ทีFในการจา่ยภาษสีาํหรบัลูกจา้ง (Steuerpflicht für 
Angestellte) 

ภาษเีงนิเดอืนในฐานะภาษรีายได ้(Lohnsteuer als 
Einkommenssteuer) 

ผูท้ีGเป็นลูกจา้ง เชน่ในสถานคา้ประเวณี หรอืในบาร ์
ในทางภาษีนับว่าเป็นผูร้ับจา้งงาน 
ลูกจา้งตอ้งลงทะเบยีนทีGกรมสรรพากรเมืGอเริGมการทํางานกับผูว่้าจา้ง 
ผูว่้าจา้งจะเก็บภาษีเงนิเดอืนไวแ้ละสง่ใหก้รมสรรพากรต่อไป 
เมืGอสิ5นปีและเมืGอการว่าจา้งสิ5นสดุลง ลูกจา้งจะไดร้ับใบรบัรอง 
การจ่ายภาษีเงนิเดอืน  

คา่ใชจ้า่ยในการประกอบอาชพีหารายได ้(Werbungskosten) 
ผูค้า้ประเวณีสามารถนําค่าใชจ้่ายในการทํางานของพวกเขาเชน่เดยีวกับลูกจา้งคน
อืGนๆ (เชน่ ค่าการเดนิทางไปยงัทีGทํางาน 
และค่าใชจ้่ายสําหรับการตรวจสขุภาพทีGกรมอนามยั) 
มานับเป็นค่าใชจ้่ายในการประกอบอาชพีหารายไดเ้พืGอคํานวณลดหย่อนภาษีได ้
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หนา้ทีFในการจา่ยภาษสีาํหรบัอาชพีอสิระ 
(Steuerpflicht für Selbstständige) 

ภาษรีายได ้(Einkommenssteuer) 
ผูท้ีGเป็นผูค้า้ประเวณีอสิระ ทํารายไดท้ีGตอ้งนํามาคดิหักจ่ายภาษี 
ซึGงเรยีกรายไดนี้5ว่าเป็นรายไดจ้ากการประกอบการเชงิพาณิชย ์
โดยจะใชก้ฎเกณฑเ์ดยีวกันกับการประกอบการอืGนๆ นัGนหมายความว่า: 
ตอ้งลงทะเบยีนเปิดกจิการและยืGนแบบฟอรม์การเสยีภาษีรายไดเ้ป็นรายปี 
พื5นฐานสําหรับระดับภาษีคอืกําไร ดังนั5นจงึตอ้งแสดงรายไดแ้ละรายจ่ายทั 5งหมด  

หากมรีายไดตํ้Gา จะใชร้ะเบยีบผ่อนผันรายไดขั้ 5นตํGา และจงึไม่ตอ้งจ่ายภาษีรายได ้
ในปี 2018 รายไดขั้ 5นตํGาไดร้ับผ่อนผันจะอยู่ทีGประมาณ 9.000,00 ยโูร  และในปี 
2019 อยู่ทีGประมาณ 9,168.00 ยโูร 

ในบางรัฐมวีธิกีารทีGง่ายขึ5นสําหรับผูค้า้ประเวณีสําหรบัการยืGนภาษี (เชน่ 
วธิกีารทีGเรยีกว่าวธิกีารดุสเซลดอรฟ์)  

ภาษมูีลคา่เพิFม (Umsatzsteuer) 
ผูค้า้ประเวณีทีGทํางานอสิระตอ้งจ่ายภาษีมูลค่าเพิGมตามความจําเป็น ภาษีมูลค่าเพิGม  
(ปัจจุบัน 19 เปอรเ์ซ็นต)์ จะไม่ถูกเก็บหากรายไดใ้นปีทีGผ่านมามมีูลค่านอ้ยกว่า 
17,500 ยูโร และในปีปัจจุบันคาดว่าไม่เกนิ 50,000 ยโูร  

ภาษกีารคา้ (Gewerbesteuer) 
ฝ่ายปกครองเขตจะเรยีกเก็บภาษีการคา้สําหรับผูป้ระกอบการทีGมถีิGนทีGอยู่ในพื5นทีGนั5
น รวมทั 5งผูค้า้ประเวณีทีGประกอบกจิการเอง จะตอ้งจ่ายภาษีการคา้จากกําไรทีGได ้
อัตราภาษีการคา้จะแตกต่างกันในแต่ละชมุชนและจะเริGมเก็บเมืGอมกํีาไรถงึขดีกําไร
ทีGกําหนดไว ้(มากกว่าประมาณ 24,500 ยโูรต่อปี)  

ภาษบีนัเทงิ (Vergnügungssteuer) 
ในบางเมอืงและเขตจะมกีารเก็บภาษีบันเทงิสําหรบัการคา้ประเวณี 
ซึGงสามารถมผีลต่อผูค้า้ประเวณีทีGทํางานอสิระดว้ยเชน่กัน 
ยอดภาษีทีGจ่ายจะขึ5นอยู่กับ “จํานวนวันทีGมกีจิกรรม” หรอื “พื5นทีGในการจัดกจิกรรม” 

 

การชําระภาษลีว่งหนา้/การยืFนแบบแสดงรายการภาษเีงนิได ้
(Steuervorauszahlung/Steuererklärung) 

สํานักงานภาษีจะกําหนดภาษีเงนิไดแ้ละภาษีการคา้ทีGตอ้งจ่ายล่วงหนา้ 
บนพื5นฐานของกําไรทีGคาดหวังไว ้หรอืกําไรทีGได ้ โดยตอ้งจ่ายภาษีทุกๆ สามเดอืน 
รวมทั 5งภาษีมูลค่าเพิGมตอ้งทําการจ่ายล่วงหนา้ดว้ยตามความจําเป็น 
หลังจากสิ5นปีตอ้งทําการแสดงรายการภาษีรายไดแ้ละภาษีมูลค่าเพิGมรวมทั 5งภาษีก
ารคา้ เพิGมเตมิตามความจําเป็น 
จากหลักฐานของการแสดงรายการนี5สํานักงานภาษีจะออกใบรับรองภาษีให ้
หากไม่ไดย้ืGนแบบฟอรม์ชี5แจงภาษี สํานักงานภาษีจะประเมนิกําไรและรายได ้ 
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ศนูยใ์หคํ้าปรกึษาและศนูยต์ดิตอ่ 
(Beratungsangebote und Anlaufstellen) 

ในบางเมอืงในเยอรมนีมศูีนยใ์หคํ้าปรกึษาพเิศษสําหรับผูค้า้ประเวณี 
ใหส้ามารถสอบถามเกีGยวกับสขุภาพและการระมัดระวังป้องกัน 
กฎเกณฑท์างกฎหมาย ประกันสงัคม หรอืปัญหาดา้นการเงนิเป็นตน้ 
บุคคลใดอยู่ในสถานการณ์วกิฤตหรอืประสบกับความรุนแรง 
จะไดร้ับความชว่ยเหลอื 
รวมทั 5งผูท้ีGตอ้งการออกจากการคา้ประเวณีสามารถไดร้ับความชว่ยเหลอืดว้ยเชน่กั
น บ่อยครั 5งทีGมกีารใหคํ้าปรกึษาในหลายภาษา ไม่มค่ีาใชจ้่าย 
เป็นความลับเป็นสว่นตัว โดยสว่นมากแลว้จะใหคํ้าปรกึษาเป็นแบบนรินามได ้
ผูใ้หคํ้าปรกึษาเป็นผูท้ีGไดร้ับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างด ี
และใหค้วามเคารพต่อบุคคลทีGมารับคําปรกึษา 
หน่วยงานทีGรับผดิชอบการลงทะเบยีนหรอืการใหคํ้าปรกึษาดา้นสขุภาพสามารถให ้
คําแนะนําเกีGยวกับศูนยใ์หคํ้าปรกึษาและแหล่งขอ้มูลในภูมภิาคได ้ 

ภาพรวมศูนยต์ดิต่ออยู่ในเครอืของสมาคมใหคํ้าปรกึษาทางวชิาชพีสําหรบัผูท้ีGทําง
านทางเพศ (bufas e. V.) แสดงไวท้ีGนีG: 

http://www.bufas.net/mitglieder 

https://www.prostituiertenschutzgesetz.info/beratungsstellen/ 

 

และยังมรีายชืGอศูนยใ์หคํ้าปรกึษาพเิศษสําหรบัผูค้า้ประเวณีชายโดยเฉพาะเชน่กัน 
ทีGแสดงไวท้ีGนีG: www.aksdwordpresscom.wordpress.com  

มศูีนยใ์หคํ้าปรกึษาทีGเชีGยวชาญเป็นพเิศษเกีGยวกับการคุม้ครองและการใหคํ้าปรกึษ
าแกผู่เ้กีGยวขอ้งเสยีหายจากการคา้มนุษย ์ การแสวงหาผลประโยชน์ 
หรอืการบังคับใหค้า้ประเวณี 
ขอ้มูลอย่างละเอยีดและรายชืGอของศูนยใ์หคํ้าปรกึษาเหล่านี5แสดงไวท้ีGนีG:  

www.kok-gegen-menschenhandel.de/hilfsangebote/ 
บรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืผ่านสายด่วน “การใชค้วามรุนแรงต่อสตร”ี ทีGเบอรโ์ทร 
08000 116 016 รับคําปรกึษาแบบนรินามฟรทีัGวทั 5งประเทศและใน 17 ภาษา 

https://www.hilfetelefon.de/ 

คําแนะนําและความชว่ยเหลอืโดยเฉพาะสําหรับผูตั้ 5งครรภใ์นสถานการณ์ฉุกเฉิน 
สามารถโทรทีGสายด่วน “ผูตั้ 5งครรภใ์นสถานการณ์ฉุกเฉนิ” ตลอด 24 ชม. 
เชน่เดยีวกันและใน 17 ภาษา สามารถโทรตดิต่อไดท้ีGหมายเลข 0800 40 40 020 

https://www.schwanger-und-viele-fragen.de/de/ 

 

Lola (www.lola-nrw.de) เป็นแอพและเว็บไซตส์ําหรับผูค้า้ประเวณีทีGทํางาน 
ในรัฐนอรท์ไรน์ - เว็สทฟ์าเลนิ มขีอ้มูลเกีGยวกับหัวขอ้เรืGองทีGสําคัญ 
คําแนะนําเกีGยวกับศูนยใ์หคํ้าปรกึษาสําหรับผูค้า้ประเวณีใน NRW 
รวมทั 5งระบบนําทางไปยังทีGอยู่ทีGสําคัญ 
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ใน Baden-Wuerttemberg โสเภณีไดร้บัขอ้มูลเกีGยวกับกฎหมาย, 
สํานักงานทีGรับผดิชอบสําหรับการลงทะเบยีน และ 
การใหคํ้าปรกึษาดา้นสขุภาพตลอดจนศูนยใ์หคํ้าปรกึษาทีG: 
https://bleibsafe.info/de 

ภาพรวมของศูนยใ์หคํ้าปรกึษากว่า 14,000 แห่งในหัวขอ้เรืGองต่างๆ 
ทัGวทั 5งประเทศเยอรมนี มอียู่ทีG www.dajeb.de  

 

คําปรกึษาเกีFยวกบัสุขภาพ (Beratung zur Gesundheit) 
หากมคํีาถามเกีGยวกับเรืGอง HIV/เอดส ์ และโรคตดิต่อทางเพศอืGนๆ 
สามารถสอบถามไดท้ีGศูนยช์ว่ยเหลอืดา้นเอดสท์ีG www.aidshilfe-beratung.de 
บุคคลใดมคีวามกลัวทีGจะตดิเชื5อ หรอืเมืGอตอ้งการทราบว่าจะป้องกันไดอ้ย่างไร 
จะไดร้ับความชว่ยเหลอืแนะนํา มกีารใหคํ้าปรกึษาฟรผ่ีานทางอเีมล 
ในแชตสว่นบุคคล ทางโทรศัพท ์ และในสถานทีG 
เจา้หนา้ทีGสาธารณสขุมบีรกิารตรวจเช็คทีGไมม่ค่ีาใชจ้่ายหรอืมค่ีาธรรมเนียมเพยีงเล็
กนอ้ย โดยสามารถทําแบบนรินาม คอืไม่ตอ้งระบุชืGอตนเองก็ได ้
รายชืGอสถานทีGรับตรวจสอบทั 5งหมดสามารถดูไดท้ีGhttp://www.aidshilfe.de/adre
ssen  

การใหค้ําปรกึษาเกีFยวกบัการต ัSงครรภ ์การป้องกนั 
และความสมัพนัธ ์(Beratung zu Schwangerschaft, 
Verhütung und Beziehung) 

บนพอรท์ัลอนิเทอรเ์น็ต www.zanzu.de ซึGงตั 5งจุดมุ่งหมายไปทีGแรงงานขา้มชาต ิ
มขีอ้มูลหลายภาษาและสามารถทําความเขา้ใจไดอ้ย่างงา่ยดาย 
มขีอ้มูลทีGชัดเจนเกีGยวกับหัวขอ้เรืGอง เชน่ ความสมัพนัธท์างเพศ การตั5งครรภ ์
การป้องกัน ความสัมพันธ ์ และความรูส้กึ  โรคตดิต่อทางเพศ 
รวมทั 5งกฎหมายเกีGยวกับหัวขอ้เหล่านี5ในเยอรมนี 

สําหรับสตรทีีGตั 5งครรภ ์ มขีอ้มูลในอนิเทอรเ์น็ตทีG www.schwanger-und-viele-
fragen.de พเิศษสําหรบัผูตั้ 5งครรภท์ีGมอีายุนอ้ยมขีอ้มูลและคําปรกึษาทีG 
www.schwanger-unter-20.de  

“มูลนธิแิม่และเด็ก – การคุม้ครองชวีติในครรภ”์ 
ใหค้วามชว่ยเหลอืสตรทีีGมคีรรภใ์นกรณีฉุกเฉิน 
พวกเขาจะไดร้ับความชว่ยเหลอืทางการเงนิเพิGมเตมิ อย่างไมม่ขัี 5นตอนยุ่งยาก 
เพืGอทีGจะชว่ยใหพ้วกเขาตัดสนิใจเลอืกใหช้วีติเด็กและการตั 5งครรภต่์อไปไดง้่ายขึ5น 
มขีอ้มูลอย่างละเอยีดทีG www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de 
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ความชว่ยเหลอืในสถานการณ์ฉุกเฉนิ 
(Hilfe in Notsituationen) 

 

หมายเลขฉุกเฉนิทีFสําคญั 

ตํารวจ 110 

สํานกังานดบัเพลงิและกูภ้ยั  112 

สายดว่น 
“การใชค้วามรุนแรงตอ่สตร”ี 
(ท ัFวท ัSงเยอรมน ีไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
นรินาม 17 ภาษา ตลอด 24 ชม.)  

08000 116 016  

สายดว่น 
“สตรมีคีรรภใ์นสถานการณ์ฉุกเฉนิ” 
(ท ัFวท ัSงเยอรมน ีไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
นรินาม 17 ภาษา ตลอด 24 ชม.) 

0800 40 40 020 

การอภบิาลและบรรเทาทุกขท์างจติ
ใจทางโทรศพัท ์(ไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
ตลอด 24 ชม.)  

0800 111 0 111  
0800 111 0 222  

 

ตํารวจ สาํนกังานดบัเพลงิและกูภ้ยั 
(Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst) 

ในสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถโทรหาตํารวจไดท้ีGหมายเลข 110 
ตํารวจจะทําทุกอย่างเพืGอชว่ยคุม้ครองบุคคลทีGเป็นเหยืGอของอาชญากรรม  

สามารถตดิต่อตํารวจดับเพลงิและหน่วยกูภ้ยัไดท้ีGหมายเลข 112  

สายดว่น “การใชค้วามรุนแรงตอ่สตร”ี 
(Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“) 

สายด่วน “การใชค้วามรุนแรงต่อสตร”ี 
เป็นศูนยใ์หคํ้าปรกึษาทัGวทั 5งประเทศสําหรับสตรทีีGเคยมชีวีติอยู่กับความรุนแรงหรอื
มชีวีติอยู่กับความรุนแรง 
ทีGนีGมคํีาปรกึษาอย่างละเอยีดเกีGยวกับหัวขอ้ความรุนแรงและการเอารัดเอาเปรยีบใ
นการคา้ประเวณี และหัวขอ้การคา้มนุษย ์ ทีGหมายเลข 08000 116 016 
และผ่านการใหคํ้าปรกึษาทางออนไลน์ 
ผูไ้ดร้ับความเสยีหายจะไดร้บัความชว่ยเหลอื 365 วันต่อปี ตลอด 24 ชม. 
ในภาษาเยอรมันและภาษาอืGนๆ อกี 17 ภาษา (อัลบาเนีย อาหรับ บัลกาเรยี จนี 
อังกฤษ ฝรัGงเศส อติาล ี เคริด์ โปแลนด ์ เปอรเ์ซยี โปรตุเกส โรมาเนีย รสัเซยี 
เซอรเ์บยี สเปน ตุรก ี และเวยีดนาม) รวมทั 5งญาต ิ เพืGอน 
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พรอ้มทั 5งผูเ้ชีGยวชาญจะไดร้ับคําแนะนําแบบนรินามและไม่มค่ีาใชจ้่าย 
นอกจากนั5นแลว้ 
สายด่วนยังใหคํ้าปรกึษาเกีGยวกับหัวขอ้ความรุนแรงและการเอารัดเอาเปรยีบในการ
คา้ประเวณี และหัวขอ้การคา้มนุษยด์ว้ยเชน่กัน  

ขอ้มูลขา่วสารบนอนิเทอรเ์น็ตมอียู่ทีG https://www.hilfetelefon.de/ 

สายดว่น “สตรมีคีรรภใ์นสถานการณ์ฉุกเฉนิ” 
(Hilfetelefon „Schwangere in Not“) 

โดยเฉพาะในสถานการณ์คับขันพเิศษ สายด่วน 
“สตรมีคีรรภใ์นสถานการณ์ฉุกเฉิน” ทีGหมายเลข 0800 40 40 020 
จะใหคํ้าปรกึษาทัGวทั 5งประเทศโดยไม่มค่ีาใชจ้่ายแบบนรินาม 

สามารถตดิต่อสายด่วน “สตรมีคีรรภใ์นสถานการณ์ฉุกเฉิน” ไดต้ลอด 24 ชม. 
และใหคํ้าปรกึษาใน 17 ภาษา (อัลบาเนีย อาหรบั บัลกาเรยี จนี อังกฤษ ฝรัGงเศส 
อติาล ี เคริด์ โปแลนด ์ เปอรเ์ซยี โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซยี เซอรเ์บยี สเปน ตุรก ี
และเวยีดนาม) มขีอ้มูลในอนิเทอรเ์น็ตทีG www.schwanger-und-viele-fragen.de  

การอภบิาลและบรรเทาทุกขท์างจติใจทางโทรศพัท ์
(Telefonseelsorge) 

ใหคํ้าปรกึษาอภบิาลและบรรเทาทุกขท์างจติใจทางโทรศัพทส์ําหรับทุกคนตลอด 
24 ชม. และไม่มค่ีาใชจ้่าย ซึGงตดิต่อไดท้ีGหมายเลข 0800 111 0 111 และ 
0800 111 0 222  

 

https://www.telefonseelsorge.de/ 

 

 


