กฎหมายคุ้มครองผู้ค้าประเวณี

1. การแนะนาด้ านสุ ขภาพ

หมายถึงอะไรบ้ าง?

การค้าบริ การในรู ปแบบต่างๆ เช่นการนวดแบบ
เอโรติค หรื อการนวดแบบตันตระ ตลอดจนการทางาน
ประเภทโดมิน่าหรื อ เอสคอร์ ท
จาเป็ นต้ องแจ้ งลงทะเบียน ด้ วยเช่ นกัน
ส่ วนการทางานทีไ่ ม่ ต้องแจ้ งลงทะเบียนเช่ น:
การถ่ายหนังเซ็กซ์, พีปโชว์, การเต้นโชว์บนโต๊ะ,
การบริ การผ่านเว็ปแคม และการคุยเรื่ องเซ็กซ์ทาง
โทรศัพท์
ถ้ าไม่ มีใบแจ้ งลงทะเบียนนี้ ผูป้ ระกอบกิจการไม่ สามารถ
ให้ ท่านเช่ าห้ องเพื่อทางานได้ ดังนั้นถ้าหาก
ไม่ มีใบรับรองการแจ้งลงทะเบียน ท่านจะไม่ ได้รับ
อนุญาตให้ทางานได้
บุคคลใดทางานโดยไม่ มีการแจ้ งลงทะเบียน (ใบรับรอง
การแจ้งลงทะเบียน) ต้องจ่ายค่ าโทษปรับ
ใบรับรองการแจ้ งลงทะเบียน และใบรับรองเกีย่ วกับ
คาแนะนาด้ านสุ ขภาพเป็ นเอกสารที่สาคัญเพื่อการ
ตรวจสอบ ซึ่งท่านจะต้องมีติดตัวในเวลาทางานเสมอ

1. Gesundheitliche

เมื่อท่านทางานที่เกี่ยวข้องใน การค้ าประเวณี
การทางานในแบบนี้ จาเป็ นต้องแจ้ งลงทะเบียน

Stadt Braunschweig
Gesundheitsamt
Hamburger Straße 226
38114 Braunschweig
: 1
2
: Gesundheitsamt/Wasserwelt

รถลางสาย
ลงที่สถานี

หรื อสาย

ก่อนที่จะทาการแจ้ งลงทะเบียนได้น้ นั ท่านจะต้องไปรับ
คาแนะนาในหัวข้อเรื่ องต่างๆเกี่ยวกับด้านสุ ขภาพ ที่
Gesundheitsamt ณ เมือง Braunschweig
การให้คาแนะนาในเรื่ องสุ ขภาพนั้นไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
Frau Kinel:

หรื อทางอีเมล์

เบอร์ โทร: 0531 / 470 7260

manuela.kinel@braunschweig.de
Frau Talhofer:
0531 / 470 7269
หรื อทางอีเมล์ anne.talhofer@braunschweig.de

เบอร์ โทร:

ก่อนถึงเวลานัดหมาย กรุ ณาเดินไปแจ้งรายงานตัวก่อน ที่

ห้ อง E.34
เอกสารที่ท่านตัองนาติดตัวไปด้วย ในวันนัด:
-หลักฐานที่แสดงตัวตนของท่าน
หลังจาก ได้รับการปรึ กษาอบรมด้านสุ ขภาพแล้ว ท่านจะ
ได้รับใบรับรองเกี่ยวกับคาแนะนาด้ านสุ ขภาพ ซึ่งท่าน
จาเป็ นต้องใช้นาไปยืน่ เพื่อขอแจ้งลงทะเบียนได้ ที่(แผนก)
Abteilung Ordnungs- und Gewerbeangelegenheit

สามารถขอนัดเวลาก่อน เพื่อแจ้ งการลงทะเบียนได้ที่
(แผนก) Abteilung Ordnungs- und
Gewerbeangelegenheit

2. การแจ้ งลงทะเบียน ได้ ที่ (แผนก)
Abteilung Ordnungs- und
Gewerbeangelegenheiten
Stadt Braunschweig
Fachbereich Bürgerservice,
Öffentliche Sicherheit
Abteilung Ordnungs- und
Gewerbeangelegenheiten
Richard-Wagner-Straße 1
38106 Braunschweig

(ถนน)

ติดต่ อเวลานัดหมาย
Herr Grotrian
Herr Dießner

เบอร์ โทร: 0531/ 4 70 57 36
(ห้ อง 2.08)
เบอร์ โทร: 0531/ 4 70 57 37
(ห้ อง 2.09)

เอกสารการลงทะเบียนที่ท่านจะต้องนามาด้วย
มีดงั ต่อไปนี้ :
- เอกสารแสดงตัวตนของท่ าน
- รู ปถ่ ายแบบไบโอเมตริ ก 1 ใบ
- ใบรั บรองจากการรั บคาแนะนาเกีย
่ วกับด้ าน
สุ ขภาพ
ถ้าหากท่านไม่ ใช่ ประชากรในประเทศสมาชิ กในกลุ่ม
EU ท่านต้องนาหลักฐานยืนยันสิ ทธิในการทางานมาด้วย
( Arbeitsberechtigung)

ข้ อมูลทีจ่ าเป็ นต้ องระบุในการแจ้ งลงทะเบียน:
1. ชื่ อตัวและนามสกุล
2. วันเดือนปี -เกิ ด และสถานที่เกิด
3. สัญชาติ
ั สานักงานไปรษณี ย ์
4. ที่อยู่ ที่แจ้งไว้กบ
หรื อที่อยู่ ที่แจ้งไว้กบั สานักทะเบียนราษฎร์
5. สถานที่ ที่ท่านต้องการทางาน
ค่ าธรรมเนียม 15 € สาหรับการขอใบรับรองการแจ้ งลง
ทะเบียนและขอต่ ออายุการแจ้ งลงทะเบียน
ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากต้องการให้ระบุชื่อทีต่ ้ังเอง
(นามแฝง) เพิ่มในใบแจ้งลงทะเบียน

อายุการใช้ สาหรับใบรับรองเกีย่ วกับด้ าน
สุ ขภาพและใบรับรองการแจ้ งลงทะเบียน
ใช้งานได้ ถงึ เมื่อไหร่ ?
สาหรับบุคคลทีม่ อี ายุต่ากว่ า 21 ปี

Verlängerung der Bescheinigungen
nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bei
Gesundheitsamt:

Anmeldungen bis zum 31.12.2017

ใบรับรองมีอายุการใช้งาน 6 เดือน
überบ21
Jahre าด้านสุ ขภาพใหม่
หลังจากนั้น ต้องไปขอรั
การแนะน
Gesundheitsamt

Ordnungsamt

(แผนก

) Abteilung
Ordnungsund
24 Monate
(2 Jahre)
36 Monate
(3 Jahre)
nach
Erstanmeldung
nach Erstanmeldung
Gewerbeangelegenheiten:

ใบแจ้งลงทะเบียนนีunter
เดีอน (1 ปี )
้ มีอายุ2112Jahren
หลั
งจากนั้น ต้องไปทาการแจ้Ordnungsamt
งลงมะเบียนใหม่
Gesundheitsamt
alle 6 Monate (2 x Jahr)
nach Erstanmeldung

12 Monate (1 Jahr)
nach Erstanmeldung

สาหรับบุคคลทีม่ อี ายุต้งั แต่ 21 ปี

Verlängerung der Bescheinigungen
Gesundheitsamt:

nach Ablauf der Gültigkeitsdauer bei

Anmeldungen
ab 12
dem
ใบรับรองนี
เดีอ01.01.2018
น (1 ปี )
้ มีอายุการใช้งาน
หลังจากนั้น ต้องไปขอรับการแนะนาด้านสุ ขภาพใหม่
über 21 Jahre

(แผนก)

Gesundheitsamt
Ordnungsamt
Abteilung Ordnungsund
12 Monate (1 Jahr)
24 Monate (2 Jahre)
Gewerbeangelegenheiten:
nach Erstanmeldung
nach Erstanmeldung

ใบแจ้งการลงทะเบียนสาหรับการทางานนี้ มีอายุการ
ใช้งาน 24 เดือน (2ปี )
unter 21 Jahre
หลังจากนั้น ต้องไปท
าการแจ้งลงทะเบียนใหม่
Gesundheitsamt

Ordnungsamt

alle 6 Monate (2 x Jahr)
nach Erstanmeldung

12 Monate (1 Jahr)
nach Erstanmeldung

เมื่อท่ านไม่ ต้องการต่ ออายุ
ใบรับรองการแจ้ งลงทะเบียน
เมื่อท่านต้องการเลิกทางานนี้ แล้ว ท่านต้องแจ้งกับทาง
Ordnungsamt - (แผนก) Abteilung
Gewerbeangelegenheiten- ให้ทราบ ข้อมูลที่เก็บ
บันทึกไว้ของท่าน จะถูกลบออก หลังจากใบแจ้ง
ลงทะเบียนหมดอายุ อย่ างช้ าสุ ด 3 เดีอน

ข้ อมูลต่ างๆเกีย่ วกับ
กฎหมายคุม้ ครองผูค้ า้ ประเวณี
____________________________

กฎเกณฑ์ อื่นๆ:
หน้ าทีใ่ นการใช้ ถุงยางอนามัย
ห้ ามมีเซ็กซ์โดยไม่ ใช้ ถุงยางอนามัย ถึงแม้วา่ ลูกค้า
เรี ยกร้องให้มีเซ็กซ์กบั ท่านโดยไม่ ใช้ ถุงยางอนามัย เขา
จะถูกลงโทษปรับเป็ นเงินจานวนที่สูงมาก
ไม่ อนุญาตให้ท่านทาการโฆษณาว่า ท่านเสนอขายบริ การ
ทางเพศโดยไม่ ใช้ ถุงยางอนามัย เพราะนี่เป็ นข้อห้ าม
เช่นเดียวกัน

ในประเทศแยอรมนีต้อง
ทาประกันสุ ขภาพและชาระภาษี
ท่านสามารถเลือกช่องทางในการทาประกันสุ ขภาพได้
ตามแบบดังต่อไปนี้
a.) ประกันสุ ขภาพ ส่ วนบุคคล กับหนึ่ งในบริ ษท
ั
ประกันสุ ขภาพในเยอรมนี
b.) ประกันสุ ขภาพ ในประเทศบ้ านเกิดของตนเอง กับ
หนึ่งในบริษัทประกันสุ ขภาพในกลุ่มสมาชิ กของ
สหภาพยุโรป(ประกันสุ ขภาพในกลุ่มประเทศ EU)

–GESUNDHEITSAMT–

สาหรับที่กรมสรรพากร ท่านจะได้รับเลขทะเบียนภาษี

Hamburger Straße 226
38114 Braunschweig

FACHBEREICH SOZIALES UND GESUNDHEIT

เพื่อท่านจะไม่ได้รับปั ญหาตามมา เราขอแนะนาให้ท่าน
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีกบั ทางกรมสรรพากรทุกๆปี
เมื่อท่านต้องการเลิกทางานนี้ แล้ว ท่านควรที่จะไปแจ้งกับ
ทางกรมสรรพากรที่มีอานาจหน้าที่ ให้รับทราบด้วย

Thai

/ไทย

