
1.การแนะน าดา้นสุขภาพ 

 
 

 
 

WIR ÜBER UNS 

 
กฎหมายคุม้ครองผูค้า้ประเวณี 

 
หมายถงึอะไรบา้ง? 

 

 
เมือ่ทา่นท างานทีเ่กีย่วขอ้งใน 
การคา้ประเวณี  

การท างานในแบบนี ้
จ าเป็นตอ้งแจง้ลงทะเบยีน  
 
การคา้บรกิารในรปูแบบตา่งๆ 
เชน่การนวดแบบ 
เอโรตคิ หรอืการนวดแบบตนัตระ 
ตลอดจนการท างานประเภทโดมน่ิาหรอื 
เอสคอรท์  
จ าเป็นตอ้งแจง้ลงทะเบยีน 
ดว้ยเชน่กนั 

 

สว่นการท างานทีไ่ม่ตอ้งแจง้ลงทะเบี
ยนเชน่:  

การถา่ยหนังเซก็ซ,์ พปีโชว,์ 
การเตน้โชวบ์นโตะ๊, 
การบรกิารผ่านเว็ปแคม 
และการคยุเร ือ่งเซก็ซท์างโทรศพัท ์
 
 

ถา้ไม่มใีบแจง้ลงทะเบยีนนี ้ 
ผูป้ระกอบกจิการไม่สามารถ 
ใหท้่านเชา่หอ้งเพือ่ท างานได ้
ดงัน้ันถา้หาก 
ไม่มใีบรบัรองการแจง้ลงทะเบยีน 
ทา่นจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหท้ างานได ้ 
บุคคลใดท างานโดยไม่มกีารแจง้ลงทะเ
บยีน (ใบรบัรองการแจง้ลงทะเบยีน) 
ตอ้งจา่ยคา่โทษปรบั  

 
ใบรบัรองการแจง้ลงทะเบยีน 
และใบรบัรองเกีย่วกบัค าแนะน าดา้น

กอ่นทีจ่ะท าการแจง้ลงทะเบยีนไดน้ั้น 
ท่านจะตอ้งไปรบัค าแนะน าในหวัขอ้เร ือ่งตา่งๆเกีย่
วกบัดา้นสขุภาพ ที ่Gesundheitsamt ณ เมอืง 
Braunschweig  
การใหค้ าแนะน าในเร ือ่งสขุภาพน้ันไม่ตอ้งเสยีคา่
ใชจ้า่ย 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      เอกสารทีท่่านตอังน าตดิตวัไปดว้ย 
ในวนันัด: 

-หลกัฐานทีแ่สดงตวัตนของท่าน  
หลงัจาก 
ไดร้บัการปรกึษาอบรมดา้นสขุภาพแลว้ 
ท่านจะไดร้บัใบรบัรองเกีย่วกบัค าแนะน าดา้น
สุขภาพ 
ซึง่ท่านจ าเป็นตอ้งใชน้ าไปยืน่เพือ่ขอแจง้ลงทะเ
บยีนได ้ที(่แผนก) Abteilung Ordnungs- und 

Gewerbeangelegenheit  

สามารถขอนดัเวลากอ่น 
เพือ่แจง้การลงทะเบยีนไดท้ี ่(แผนก) Abteilung 

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheit  

1. Gesundheitliche  

2. การแจง้ลงทะเบยีน ไดท้ี ่
(แผนก) 

Abteilung Ordnungs- und 

Gewerbeangelegenheiten Stadt Braunschweig 
Gesundheitsamt  

Hamburger Straße 226 
38114 Braunschweig 

รถลางสาย :   1 หรอืสาย 2 

ลงทีส่ถานี:     Gesundheitsamt/Wasserwelt 

 

Stadt Braunschweig 

Fachbereich Bürgerservice, 

 Öffentliche Sicherheit 

Abteilung Ordnungs- und 

Gewerbeangelegenheiten 

(ถนน) Richard-Wagner-Straße 1  

38106 Braunschweig 

 
 
 

 

 

 

เอกสารการลงทะเบยีนทีท่่านจะตอ้งน ามาดว้ย  
มดีงัตอ่ไปนี ้:   

- เอกสารแสดงตวัตนของท่าน  
- รูปถา่ยแบบไบโอเมตรกิ 1 ใบ 

- ใบรบัรองจากการรบัค าแนะน าเกี่
ยวกบัดา้นสุขภาพ  

ถา้หากท่านไมใ่ชป่ระชากรในประเทศสมา
ชกิในกลุ่ม EU 
ท่านตอ้งน าหลกัฐานยนืยนัสทิธใินการท า
งานมาดว้ย ( Arbeitsberechtigung) 

ขอ้มูลทีจ่ าเป็นตอ้งระบุในการแจง้ลงทะเบี

ยน: 

      1. ชือ่ตวัและนามสกลุ 

      2. วนัเดอืนปี-เกดิ และสถานทีเ่กดิ 

      3. สญัชาต ิ

      4. ทีอ่ยู ่ทีแ่จง้ไวก้บัส านักงานไปรษณีย ์        
หรอืทีอ่ยู ่ทีแ่จง้ไวก้บัส านักทะเบยีนราษฎร ์
      5. สถานที ่ทีท่่านตอ้งการท างาน 

คา่ธรรมเนียม 15 € 
ส าหรบัการขอใบรบัรองการแจง้ลง 
ทะเบยีนและขอตอ่อายุการแจง้ลงทะเบยีน  
ไม่เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
หากตอ้งการใหร้ะบชุือ่ทีต่ ัง้เอง (นามแฝง) 
เพิม่ในใบแจง้ลงทะเบยีน 

Frau Talhofer:         เบอรโ์ทร: 0531 / 470 7269 

หรอืทางอเีมล ์        anne.talhofer@braunschweig.de 

 

Frau Runne:         เบอรโ์ทร: 0531 / 470 7260 

หรอืทางอเีมล ์         sandra.runne@braunschweig.de 

 

ตดิตอ่เวลานดัหมาย  

 

Herr Grotrian      เบอรโ์ทร: 0531/ 4 70 57 36 

 

 

 

Frau Harnisch      เบอรโ์ทร: 0531/ 4 70 57 64 

 

mailto:anne.talhofer@braunschweig.de
mailto:sandra.runne@braunschweig.de


 

 
 
เมือ่ท่านตอ้งการเลกิท างานนีแ้ลว้ 
ท่านตอ้งแจง้กบัทาง  Ordnungsamt - (แผนก) 
Abteilung Gewerbeangelegenheiten- ใหท้ราบ   
ขอ้มูลทีเ่ก็บบนัทกึไวข้องท่าน จะถกูลบออก 

หลงัจากใบแจง้ลงทะเบยีนหมดอาย ุ
อยา่งชา้สุด 3 เดอีน 
 
 

 
 

หา้มมเีซก็ซโ์ดยไมใ่ชถ้งุยางอนามยั 
ถงึแมว้า่ลกูคา้เรยีกรอ้งใหม้เีซก็ซก์บัท่านโดยไ
มใ่ชถ้งุยางอนามยั   
เขาจะถูกลงโทษปรบัเป็นเงนิจ านวนทีส่งูมาก 
ไมอ่นุญาตใหท้่านท าการโฆษณาวา่ 
ท่านเสนอขายบรกิารทางเพศโดยไมใ่ชถ้งุยาง
อนามยั เพราะน่ีเป็นขอ้หา้มเชน่เดยีวกนั 
 

 

 

 

ท่านสามารถเลอืกชอ่งทางในการท าประกนัสขุ
ภาพไดต้ามแบบดงัตอ่ไปนี ้
a.) ประกนัสขุภาพ สว่นบุคคล 

กบัหน่ึงในบรษิทั 
ประกนัสขุภาพในเยอรมนี 

b.) ประกนัสขุภาพ  
ในประเทศบา้นเกดิของตนเอง 
กบัหน่ึงในบรษิทัประกนัสุขภาพในกลุ่มส
มาชกิของสหภาพยุโรป(ประกนัสขุภาพใ
นกลุม่ประเทศ EU) 

ส าหรบัทีก่รมสรรพากร 
ท่านจะไดร้บัเลขทะเบยีนภาษ ี
เพือ่ท่านจะไม่ไดร้บัปัญหาตามมา 
เราขอแนะน าใหท้่านยืน่แบบแสดงรายการภ
าษกีบัทางกรมสรรพากรทุกๆปี  

เมือ่ท่านตอ้งการเลกิท างานนีแ้ลว้ 
ท่านควรทีจ่ะไปแจง้กบัทางกรมสรรพากรทีม่อี า
นาจหนา้ที ่ใหร้บัทราบดว้ย 

 

Thai /ไทย 
 

FACHBEREICH SOZIALES UND GESUNDHEIT 

– G E S U N D H E I T S A M T – 
Hamburger Straße 226 
38114 Braunschweig 

 

ขอ้มูลตา่งๆเกีย่วกบั 

กฎหมายคุม้ครองผูค้า้ประเวณี 
 

 

____________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verlängerung der Bescheinigungen 
nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bei 

 

Anmeldungen bis zum 31.12.2017 
 

 

über 21 Jahre 
 

 

Gesundheitsamt Ordnungsamt 
 

24 Monate (2 Jahre) 
nach Erstanmeldung 

 

36 Monate (3 Jahre) 
nach Erstanmeldung 
 

 

unter 21 Jahren 
 

Gesundheitsamt Ordnungsamt 
 

alle 6 Monate (2 x Jahr)  
nach Erstanmeldung 

 

12 Monate (1 Jahr) 
nach Erstanmeldung 
 

 
 

Verlängerung der Bescheinigungen 
nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bei 

 

Anmeldungen ab dem 01.01.2018 
 

 

über 21 Jahre 
 

Gesundheitsamt Ordnungsamt 
 

12 Monate (1 Jahr) 
nach Erstanmeldung 
 

 

24 Monate (2 Jahre) 
nach Erstanmeldung 

 

unter 21 Jahre 
 

Gesundheitsamt Ordnungsamt 
 

alle 6 Monate (2 x Jahr) 
nach Erstanmeldung 

 

12 Monate (1 Jahr) 
nach Erstanmeldung 
 

 

 
 

อายุการใชส้ าหรบัใบรบัรองเกี่
ยวกบัดา้นสุขภาพและใบรบัร

องการแจง้ลงทะเบยีน  
ใชง้านไดถ้งึเมือ่ไหร?่ 

Gesundheitsamt:  
 
ใบรบัรองมอีายกุารใชง้าน 6 เดอืน 
หลงัจากน้ัน 
ตอ้งไปขอรบัการแนะน าดา้นสขุภาพใหม่ 

 

(แผนก) Abteilung Ordnungs- und 

Gewerbeangelegenheiten: 
 

ใบแจง้ลงทะเบยีนนี ้มอีาย ุ12 เดอีน (1 ปี)  
หลงัจากน้ัน ตอ้งไปท าการแจง้ลงมะเบยีนใหม่ 

 
 
 
 
 

Gesundheitsamt: 

 
ใบรบัรองนีม้อีายกุารใชง้าน 12 เดอีน (1 ปี) 
หลงัจากน้ัน 
ตอ้งไปขอรบัการแนะน าดา้นสขุภาพใหม่  
 

(แผนก) Abteilung Ordnungs- und 

Gewerbeangelegenheiten: 

ใบแจง้การลงทะเบยีนส าหรบัการท างานนี ้
มอีายกุารใชง้าน 24 เดอืน (2ปี) 
หลงัจากน้ัน ตอ้งไปท าการแจง้ลงทะเบยีนใหม่ 
 

 
 

ส าหรบับุคคลทีม่อีายุต า่

กวา่ 21 ปี  

ส าหรบับุคคลทีม่อีายุต ั้

งแต ่21 ปี  

เมือ่ท่านไม่ตอ้งการตอ่อายุ 
ใบรบัรองการแจง้ลงทะเบยีน 

กฎเกณฑอ์ืน่ๆ: 
หน้าทีใ่นการใชถุ้งยางอนามยั 

ในประเทศแยอรมนีตอ้ง 
ท าประกนัสุขภาพและช าระภาษี 


