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สถานภาพทางกฎหมาย
ปจัจบุนัของผู้คา้ประเวณใีนเยอรมนี
(Die aktuelle rechtliche Situation  
von Prostituierten in Deutschland)

ผู้ที่รู้สทิธขิองตนเทา่นั้นที่สามารถใชส้ทิธเิหลา่นี้ได ้ในเยอรมนกีฎหมายใหมส่ำหรบัผู้คา้
ประเวณแีละสถานบรกิารทางเพศมผีลบงัคบัใชต้ั้งแต ่1 กรกฎาคม 2017 วตัถปุระสงค์
ของกฎหมายใหมค่อื เพื่อใหผู้้คนไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัสทิธขิองตนเองไดด้ขีึ้นเมื่อบคุคลเหลา่
นั้นทำงานเปน็ผู้คา้ประเวณแีละเพื่อสง่เสรมิการใชส้ทิธขิองตนและรอ้งขอความชว่ยเหลอื
หากมคีวามจำเปน็

ตอ่ไปนี้จะชี้แจงกฎ ขอ้บงัคบัที่สำคญัที่สดุสำหรบัผู้คา้ประเวณใีหท้ราบ

ปกตแิลว้ในเยอรมนจีะอนญุาตใหป้ระกอบอาชพีคา้ประเวณดีว้ยความสมคัรใจ การคา้
ประเวณคีอืการใหบ้รกิารทางเพศ คอืการกระทำทางเพศโดยไดร้บัคา่ตอบแทน เมื่อมผีู้อื่น
อยา่งนอ้ยหนึ่งคนอยู่ดว้ยการคา้ประเวณจีะถกูเรยีกวา่ "งานทางเพศ" หรอื "งานเกี่ยว
กบัเซก็ซ"์ ไดเ้ชน่กนั อายตุำ่สดุตามกฎหมายสำหรบัผู้ทำการคา้ประเวณคีอื 18 ปี
สำหรบัเยาวชน 
การคา้ประเวณเีปน็สิ่งตอ้งหา้ม 
นอกจากนั้นแลว้ทั่วทั้งเยอรมนยีงัหา้มการจดัหาและการแสวงหาผลประโยชน์
รวมทั้งการบงัคบัใหค้า้ประเวณกีารคา้มนษุยแ์ละการละเมดิทางเพศตอ่เยาวชนอกีดว้ย
ผู้ที่ฝา่ฝนืกฎหมายเหลา่นี้จะถกูดำเนนิคดี

กฎหมายการคา้ประเวณแีละกฎหมายคุ้มครองผู้คา้ประเวณฉีบบัใหมม่ผีลบงัคบัใช้
ทั่วทั้งเยอรมนสีำหรบัผู้คา้ประเวณลีกูคา้ที่ใชบ้รกิาร
และผู้ประกอบการสถานบรกิารทางเพศ มขีอ้มลูอยา่งละเอยีดเกี่ยวกบักฎหมายทั้งสองที่
www.bmfsfj/prostschg.de

กฎหมายและขอ้บงัคบัใดบา้ง 
ที่ผู้คา้ประเวณคีวรทราบและใหค้วามใสใ่จนั้น ขึ้นอยู่กบัวา่
ผู้คา้ประเวณเีปน็ผู้ประกอบการอสิระหรอืเปน็พนกังาน และทำงานในรฐัใดหรอืในชมุชนใด
ตวัอยา่งเชน่ อาจมกีารกำหนดในกฎหมายของรฐัหรอืในระเบยีบของตำบลวา่ไมอ่นญุาตให้
ทำการคา้ประเวณใีนชมุชนหรอืสว่นหนึ่งของพื้นที่นั้น ในบางรฐัโดยทั่วไปแลว้
มกีารหา้มการคา้ประเวณใีนเขตชมุชนที่มขีนาดเลก็ ผู้คา้ประเวณคีวรสอบถาม
หนว่ยงานที่รบัผดิชอบในพื้นที่หรอืสอบถามเงื่อนไขในภมูภิาค
เมื่อทำการลงทะเบยีนหรอืเมื่อตอ้งการทำงานในชมุชนอื่นเปน็ครั้งแรก
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สำหรบัไมนซก์ไ็มอ่นญุาตใหท้ำการคา้ประเวณใีนสว่นหนึ่งของพื้นที่ไมนซ ์พื้นที่นั้นที่
กำหนดไวค้อื Goethestraße (เกอเธช่ตราสเซ)่, Nahestraße (นาเฮชตราสเซ)่, Rheinallee
(ไรนอ์ลัเล), Am Zollhafen (อมั ฃอ็ลลฮ์าเฟน่), Adenauer-Ufer (อาเดนาวร-์อเูฟอร)์,
Stresemann-Ufer (ชเตรสเฃอมนัน-์อเูฟอร)์, Am Winterhafen (อมั วนิเทอะฮาเฟน่), 
An der Nikolausschanze (อนั เดอร ์นโิคเลาสช์านเฃ), Auf der Steig (เอาฟ เดอร ์ชไทก),
Drususwall (ดรสุฃสุวาลล)์, Neumannstraße (นอยมนันช์ตราสเซ)่, Friedrich-Schneider-
Straße (ฟรดีรชิ-ชไนเดอร-์ชตราสเซ)่, Adelungstraße (อเดลงุชตราสเซ)่,
Rudolf-Diesel-Straße (รดูอลฟ์-ดเีฃล-ชตราสเซ)่, Geschwister-Scholl-Straße
(เกชวสิเทร-์โชลล-์ชตราสเซ)่, Pariser Straße (ปารเีสอร ชตราสเซ)่, Albert-Stohr-Straße
(อลัเบริต์-สโตหร-์ชตราสเซ)่,Mühlweg (มลูหเ์วก), Am Wildgraben 
(อมั วลิดก์ราเบน), Untere Zahlbacher Straße (อนุเทเรอ ฃาลบคัเคอรช์ตราสเซ)่,
Binger Straße (บนิเกอร ชตราสเซ)่,Mombacher Straße (โมมบคัเคอร ์ชตราสเซ)่
คณุสามารถดดพูื้นที่ที่กำหนดไวว้า่ไมอ่นญุาตใหท้ำการคา้ประเวณไีดใ้นหนา้สดุทา้ยของ
โบรชวัร ์

กฎหมายการคา้ประเวณี(Das Prostitutionsgesetz)
กฎหมายการคา้ประเวณมีผีลบงัคบัใชต้ั้งแตป่ ี2002 กฎหมายนี้ทำใหส้ถานภาพทาง
กฎหมายของผู้คา้ประเวณดีขีึ้นอยา่งชดัเจน ตั้งแตบ่ดันั้นเปน็ตน้มา
ผู้คา้ประเวณมีสีทิธเิรยีกรอ้ง
จากลกูคา้ในการเรยีกรอ้งคา่จา้งที่ตกลงกนัไว ้และมสีทิธิ์ยื่นฟอ้งเรยีกรอ้งในศาลในกรณทีี่
จำเปน็ ลกูคา้ไมส่ามารถบา่ยเบี่ยงการชาระเงนิอกีตอ่ไปไดต้วัอยา่งเชน่ ในกรณทีี่ลกูคา้อา้ง
วา่ไมพ่อใจ

รวมทั้งสญัญาจา้งงานและสญัญาอื่นๆ ระหวา่งผู้คา้ประเวณแีละผู้ประกอบการ
สถานบรกิาร เชน่ สถานคา้ประเวณ ีหรอื
เอเยน่ตเ์อสคอรต์สามารถทำโดยมผีลตามกฎหมายตั้ง
แตม่กีฎหมายนี้ไดส้ญัญาจะมผีลตอ่เมื่อถกูตอ้งตามกฎหมาย และไมล่ะเมดิสทิธขิอง
ผู้คา้ประเวณเีทา่นั้น

สทิธใินการออกคำสั่งที่จำกดั (Eingeschränktes Weisungsrecht)

ผู้ประกอบการสถานคา้ประเวณสีามารถกำหนดในสญัญาจา้งงาน วา่ผู้คา้ประเวณคีวร
ทำงานเมื่อไรและที่ใดและผู้ประกอบการยงัสามารถกำหนด ตวัอยา่งเชน่ กฎการใชห้อ้งได้
อกีดว้ย แตผู่้ประกอบการไมส่ามารถกำหนดวา่ ผู้คา้ประเวณคีวรใหบ้รกิารทางเพศแกใ่คร
และอยา่งไร สิ่งนี้เรยีกวา่ "สทิธใินการออกคำสั่งที่จำกดั"
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นอกจากนี้ผู้คา้ประเวณยีงัมสีทิธทิี่จะปฏเิสธหรอืยกเลกิการใหบ้รกิารทางเพศเสมอ
ถงึแมว้า่ไดม้กีารตกลงไวอ้ยา่งนั้นกอ่นหนา้แล ้วลกูคา้ไมส่ามารถเรยีกรอ้งใหบ้รกิาร
แตไ่มจ่ำเปน็ ตอ้งชำระเงนิเมื่อไมไ่ดร้บับรกิาร

กฎหมายคุ้มครองผู้คา้ประเวณี
(Das Prostituiertenschutzgesetz)
กฎหมายคุ้มครองผู้คา้ประเวณมีผีลบงัคบัใชต้ั้งแต ่1 กรกฎาคม 2017

หนา้ที่ในการแจง้ลงทะเบยีน (Anmeldepflicht)
ผู้คา้ประเวณตีอ้งแจง้ลงทะเบยีนการทำงานของตนดว้ยตวัเองตั้งแต ่1 กรกฎาคม 2017
เปน็ตน้ไป ใครที่เปน็ผู้เริ่มทำงานใหม ่จะไดร้บัอนญุาตใหท้ำงานเมื่อไดล้งทะเบยีนแลว้
หนา้ที่ในการแจง้ลงทะเบยีนนี้มผีลบงัคบัสำหรบัทกุคนที่ใหบ้รกิารทางเพศ

ในการลงทะเบยีน ผู้คา้ประเวณจีะไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัสทิธแิละหนา้ที่ รวมทั้งขอ้มลู
เกี่ยวก ับศนูยใ์หค้ำแนะนำดา้นสขุภาพและสงัคมและการเขา้ถงึความชว่ยเหลอื
ในสถานการณฉ์กุเฉนิ

ซึ่งการพดูคยุเพื่อใหข้อ้มลูและใหค้ำปรกึษาระหวา่งการลงทะเบยีนกเ็พื่อจดุประสงคน์ี้เชน่
กนั การพดูคยุจะทำในแบบเปน็การสว่นตวัและเกบ็ขอ้มลูเปน็ความลบั การพดูคยุจะใช้
ภาษาที่ผู้รบัการปรกึษาเขา้ใจ โดยที่หนว่ยงานสามารถใหบ้คุคลเขา้รว่มเพื่อการแแปลใหไ้ด้
บคุคลอื่นจะสามารถเขา้รว่มสนทนาไดใ้นกรณทีี่หนว่ยงานที่ลงทะเบยีนและบคุคลที่
รบัคำปรกึษาเหน็ชอบเทา่นั้น

ผู้ที่รบัผดิชอบคอืหนว่ยงานราชการในพื้นที่ ซึ่งผู้คา้บรกิารตอ้งการทำงานเปน็สว่นใหญ่
สว่นหนว่ยงานใดที่มหีนา้ที่รบัผดิชอบจรงินั้น สามารถสอบถามไดท้ี่ เชน่
ที่วา่การอำเภอสำนกั งานสาธารณสขุ หรอืบนเวบ็ไซตอ์นิเทอรเ์นต็ของแตล่ะเมอืงหรอืเขต
หนว่ยงานที่รบัผดิชอบที่ไมนฃค์อื
สำนกัทะเบยีนและสำนกัเกี่ยวขอ้งกบัสทิธิ์และความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชนที่:

Standes-, Rechts- und Ordnungsamt
(สำนกัทะเบยีนและสำนกัเกี่ยวขอ้งกบัสทิธิ์และความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน)
Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

(หนว่ย ความปลอดภยัสาธารณะ และความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน)
Kaiserstraße 3 – 5
55116 Mainz

โทรศพัท์0 61 31 / 12 32 36



หากตอ้งการคา้ประเวณใีนหลายเมอืงหรอืหลายรฐั ตอ้งระบคุวามตอ้งการนี้ในการ
ลงทะเบยีน สถานที่ทำงานจะระบไุวใ้นใบรบัรองการลงทะเบยีนหากตอ้งการ
เพิ่มสถานที่ทำงานใหมใ่นภายหลงั ตอ้งทำการกรอกขอ้มลูเพิ่มเตมิในภายหลงัดว้ย
หากตอ้งการทำงานในสถานที่อื่น ตวัอยา่งเชน่เนื่องในโอกาสพเิศษ
โดยที่ไมไ่ดว้างแผนไวล้ว่งหนา้กไ็มจ่ำเปน็ตอ้ง
แจง้สถานที่นี้เพิ่มเตมิในภายหลงั

ในการลงทะเบยีน ผู้คา้ประเวณจีะไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัสทิธแิละหนา้ที่
ขอ้มลูศนูยใ์หค้ำปรกึษา และการเขา้ถงึ
ความชว่ยเหลอืในสถานการณฉ์กุเฉนิ เชน่ หมายเลขโทรศพัทฉ์กุเฉนิ

ใบรบัรองการแจง้ลงทะเบยีน (Anmeldebescheinigung)
ในการลงทะเบยีนจะมกีารออกใบรบัรองให้ผู้คา้ประเวณจีะตอ้งมใีบรบัรองนี้อยู่กบั
ตวัเสมอระหวา่งการทำงานเพื่อ ยื่นแสดงตอ่ผู้ประกอบการสถานคา้ประเวณี
เจา้ของเอเยน่ตเอสคอรต์ หรอืเจา้หนา้ที่ตรวจสอบทำงราชการ
โดยทั่วไปแลว้ใบรบัรองการลงทะเบยีน
จะใชไ้ดท้ั่วทั้งเยอรมนีแตร่ฐัสามารถออกกฎของแตล่ะรฐัเพิ่มเตมิไดว้า่ การลงทะเบยีน
จะมผีลใชไ้ดใ้นพื้นที่ใดบา้ง

ใบรบัรองการลงทะเบยีนมอีายกุารใชง้านสองปสีำหรบับคุคลที่มอีายตุั้งแต่21 ปี
ขึ้นไปและหนึ่งปสีำหรบัผู้ที่มอีายตุำ่กวา่ 21 ปี
นอกจากใบรบัรองการลงทะเบยีนที่มชีื่อจรงิแลว้ยงัสามารถขอใหห้นว่ยงานออกใบรบัรอง
ที่เรยีกวา่ "ใบรบัรองนามแฝง" ได้ในใบรบัรองนี้แทนที่จะระบชุื่อจรงิ
กลบัจะใสช่ื่อที่เลอืกไดอ้สิระหรอืนามแฝงแทน (เชน่ ชื่อในการทำงานฉายา)
และจะไมม่กีารระบทุี่อยู่ลงในใบรบัรองนี้
การใชใ้บรบัรองนามแฝงนี้ทำใหส้ามารถยนืยนัไดว้า่มกีารแจง้ลงทะเบยีนแลว้
โดยที่ผู้ประกอบกจิการจะไมส่ามารถทราบไดว้า่ผู้คา้ประเวณมีชีื่อจรงิวา่อะไรหรอื
อยู่ที่ไหน

หนว่ยงานลงทะเบยีนไมส่ามารถออกใบรบัรองการลงทะเบยีนใหไ้ด้หากผู้คา้ประเวณี
• มอีายตุำ่กวา่ 18 ปี
• มอีายตุำ่กวา่ 21 ปี
   และมบีคุคลอื่นสนบัสนนุใหเ้ริ่มการคา้ประเวณหีรอืทำการคา้ประเวณตีอ่
• อยู่ในฐานะที่ถกูบงัคบั และถกูทำใหเ้ริ่มการคา้ประเวณหีรอืทำการคา้ประเวณตีอ่
• มคีรรภแ์ละกำลงัจะคลอดภายในหกสปัดาห์
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การอบรมเกี่ยวกบัดา้นสขุภาพ (Gesundheitliche Beratung)
กอ่นที่จะสามารถลงทะเบยีนได ้ตอ้งเขา้อบรมเกี่ยวกบัดา้นสขุภาพเสยีกอ่น
สว่นใหญก่ารใหค้ำปรกึษาอบรมจะดำเนนิการโดยสำนกังานสาธารณสขุ
แตใ่นบางรฐัหนว่ยงานอื่นสามารถเปน็หนว่ยงานที่รบัผดิชอบได้
โดยผู้คา้ประเวณคีวรสอบถามหนว่ยงานสาธารณสขุในพื้นที่นั้นๆ
สถานที่ที่ใหค้ำปรกึษาที่ไมนฃค์อื:

Amt für Veterinär- und Gesundheitswesen (Gesundheitsamt)
(สำนกังานสาธารณสขุ)
Kreisverwaltung Mainz-Bingen (เทศบาลตำบล ไมนฃ-์บนิเกน็)
Große Langgasse 29
55116 Mainz
โทรศพัท์0 61 31 / 6 93 33 42 70

ในการอบรมดา้นสขุภาพจะมเีนื้อหาเกี่ยวกบัการปอ้งกนัโรค การตั้งครรภ์
และการปอ้งกนัการตั้งครรภ ์รวมทั้ง
ความเสี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอลแ์ละเสพยาเสพตดิ ขอ้สำคญั:
การพดูคยุจะเปน็การสว่นตวัและปดิเปน็ความลบัจะไมม่กีารสง่ตอ่ขอ้มลู
ผู้รบัคำปรกึษายงัสามารถพดูคยุเกี่ยวกบัเรื่องอื่นๆ ไดอ้กีดว้ย เชน่
เมื่อไมส่ามารถทราบไดด้ว้ยตวัเองตามลำพงัและตอ้งการคำปรกึษาและการชว่ยเหลอื
หากผู้คา้ประเวณไีมรู่้ภาษาเยอรมนัหรอืรู้เพยีงเลก็นอ้ยยงัสามารถนำบคุคลอื่นเขา้
รว่มการสนทนาเพื่อแปลไดด้ว้ย แตเ่ฉพาะในกรณทีี่หนว่ยงานและผู้รบัคำปรกึษาให้
การยนิยอมเทา่นั้น แมแ้ตใ่นกรณนีี้เนื้อหาการพดูคยุกจ็ะปดิเปน็ความลบั

หลงัจากไดร้บัการปรกึษาอบรมดา้นสขุภาพแลว้
ผู้คา้ประเวณจีะไดร้บัใบรบัรองที่ออกโดยระบชุื่อและนามสกลุใบรบัรองนี้เปน็สิ่งจำเปน็
สำหรบัการลงทะเบยีน การอบรมดา้นสขุภาพตอ้งทำทกุๆ สบิสองเดอืน
ผู้คา้บรกิารที่มอีายตุำ่กวา่ 21 ป ีตอ้งเขา้อบรมรบัคำปรกึษาทกุๆหกเดอืน 

ตอ้งเกบ็ใบรบัรองเกี่ยวกบัการเขา้อบรมดา้นสขุภาพไวก้บัตวัเชน่กนัขณะที่ทำงาน
ผู้ใดที่ไมต่อ้งการใหร้ะบชุื่อจรงิในใบรบัรองนี้เชน่กนั
สามารถขอรบัใบรบัรองเพิ่มเตมิที่ระบนุามแฝงได ้นามแฝงในใบรบัรองดา้นสขุภาพและ
การลงทะเบยีนตอ้งเปน็ชื่อเดยีวกนั 
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หนา้ที่ในการใชถ้งุยางอนามยั (Kondompflicht)
การมสีมัพนัธท์างเพศ ไมว่า่จะเปน็ทางปาก ทางทวาร หรอืทางอวยัวะเพศ
ตอ้งใชถ้งุยางอนามยัทกุครั้ง
ผู้คา้บรกิารมสีทิธทิี่จะปฏเิสธมสีมัพนัธท์างเพศที่ไมใ่ชถ้งุยางอนามยั
สถานคา้บรกิารตอ้งแจง้หนา้ที่ในการใชถ้งุยางอนามยัดว้ยการตดิประกาศใหท้ราบ
ลกูคา้ที่ไมต่อ้งการใชถ้งุยางอนามยั ตอ้งตระหนกัวา่อาจตอ้งเสยีคา่ปรบั หา้มมใิห้
ผู้ประกอบกจิการและผู้คา้ประเวณทีำการโฆษณาขายบรกิารทางเพศโดยไมม่กีารปอ้งกนั

การอนญุาตประกอบกจิการคา้ประเวณี
(Erlaubnis für Prostitutionsgewerbe)
ผู้ที่ประสงคจ์ะประกอบกจิการคา้ประเวณจีำเปน็ตอ้งไดร้บัการอนญุาตจากหนว่ยงาน
ของรฐักอ่น กจิการคา้ประเวณ ีคอื ตวัอยา่งเชน่ สถานคา้ประเวณี
และสถานบรกิารที่คลา้ยคลงึกนั (เชน่ คลบัเซานา หรอื ผู้นยิมเปลอืยกาย FKK
สถานคา้บรกิารตามที่อยู่อาศยั หรอื "บา้นโมเดล") รถเคลื่อนที่คา้บรกิาร (เชน่
เลฟิโมไบล)์ งานรื่นเรงิเพื่อคา้บรกิาร (เชน่ เซก็ปารต์ี้เชงิพาณชิย)์
และนายหนา้ตดิตอ่สำหรบัการคา้บรกิาร (เชน่ เอเยน่ตเ์อสคอรต์)

รวมทั้งกรณผีู้คา้บรกิารในที่อยู่อาศยัที่มผีู้อยู่อาศยัรว่มหนึ่งคนหรอืหลายคนที่ทำงาน
รว่มกนั ไมว่า่จะเปน็ประจำหรอืเปน็ครั้งคราว
ตามปกตทิี่อยู่อาศยันี้จะนบัวา่เปน็สถานกจิการคา้ประเวณ ีตอ้งไปตดิตอ่ขอรบัใบอนญุาต
และตอ้งมบีคุคลใดบคุคลหนึ่งรบัหนา้ที่เปน็ผู้ประกอบกจิการในการออกใบอนญุาต 

เจา้หนา้ที่จะตรวจสอบวา่บคุคลดงัหลา่วมคีณุสมบตัคิวามนา่เชื่อถอืที่จำเปน็สาหรบั
การประกอบกจิการคา้ประเวณหีรอืไม่
กจิการสถานบรกิารตอ้งมลีกัษณะถกูตอ้งตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้
ตอ้งมรีะบบสขุาภบิาลที่เหมาะสมสำหรบัผู้คา้ประเวณแีละลกูคา้เปน็ตน้
หอ้งที่ใชท้ำงานใหบ้รกิารทางเพศตอ้งสามารถโทรฉกุเฉนิได้
และตอ้งไมใ่ชห้อ้งทำงานเปน็หอ้งนอนหรอืหอ้งใชส้อยดว้ย
สำหรบัการประกอบกจิการคา้ประเวณใีนที่อยู่อาศยั
เจา้หนา้ที่สามารถยกเวน้ขอ้กำหนดบางประการได้

หากมเีบาะแสเกี่ยวกบัการมคีนถกูเอารดัเอาเปรยีบ จะไมใ่หใ้บอนญุาต
หรอืถอนใบอนญุาตคนื ในการขอใบอนญุาตจะตอ้งนำเสนอคอนเซป็ตก์ารบรกิารดว้ย
ผู้คา้บรกิารมสีทิธขิอดรูายละเอยีดคอนเซป็ตน์ี้
ผู้คา้บรกิารจะสามารถเหน็ไดว้า่สถานบรกิารไดร้บัอนญุาตและเปน็ไปตามขอ้กำหนดตาม
กฎหมายหรอืไม ่
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นอกจากนั้นแลว้ผู้ประกอบการยงัตอ้งดแูลความปลอดภยัและสขุภาพของ
ผู้คา้ประเวณลีกูคา้ และผู้อื่นในสถานบรกิารอกีดว้ย
ผู้คา้ประเวณมีสีทิธทิี่จะใหม้ถีงุยางอนามยั สารหลอ่ลื่น และอื่นๆ อกีเปน็ตน้ในหอ้งทำงาน

ผู้ประกอบกจิการใหบ้รกิารสามารถอนญุาตผู้คา้ประเวณทีี่มใีบรบัรองการลงทะเบยีน
ที่ถกูตอ้งแลว้เทา่นั้นเขา้ทำงาในสถานบรกิารของตนเอง
นอกจากนี้ยงัตอ้งใหโ้อกาสแกผู่้คา้ประเวณทีกุเมื่อ เพื่อไปขอรบัคำปรกึษา
แมแ้ตใ่นเวลาทำงาน ผู้คา้ประเวณสีามารถยนืยนัขอใหท้ำสญัญาจา้งงานและสญัญาอื่นๆ
เปน็ลายลกัษณอ์กัษรไวไ้ด ้โดยรวมถงึหลกัฐานการชำระเงนิ เชน่ สำหรบัคา่เชา่ดว้ย
ผู้ประกอบการไมส่ามารถเรยีกเกบ็คา่เชา่ที่สงูผดิปกต ิ(คา่เชา่ขเูลอืด)
รวมทั้งไมส่ามารถเรยีกรอ้งราคาที่สงูผดิปกตจิากผู้คา้ประเวณี

การหา้มการออกคำสั่ง (Weisungsverbot)
กฎหมายคุ้มครองผู้คา้ประเวณแีละสทิธขิองผู้คา้ประเวณใีนการตดัสนิใจดว้ยตวัเอง
เกี่ยวกบัการบรกิารทางเพศ ดว้ยกฎหมายที่เรยีกวา่การหา้มการออกคำสั่ง
กฎหมายนี้กำหนดไวว้า่ ผู้ประกอบการไมส่ามารถตั้งขอ้บงัคบั
เกี่ยวกบัวธิกีารหรอืขอบเขตการใหบ้รกิารทางเพศสำหรบัผู้คา้ประเวณไีด้
เรื่องนี้จะเปน็การตกลงระหวา่งผู้คา้ประเวณแีละลกูคา้เทา่นั้น
ซึ่งสง่ผลใหร้าคาเปน็การตกลงระหวา่งผู้คา้ประเวณแีละลกูคา้ดว้ยเชน่กนั
ผู้คา้ประเวณตีอ้งไมถ่กูจำกดัสทิธสิว่นบคุคล ตวัอยา่งเชน่
ผู้คา้ประเวณจีะไมส่ามารถถกูบงัคบัใหเ้ปลอืยกายทำงาน
และหา้มยดึเอกสารบตัรประจำตวัของผู้คา้ประเวณ

การคุ้มครองทางสงัคมสำหรบั
ผู้คา้ประเวณอีสิระและผู้คา้ประเวณี
ที่เปน็พนกังาน
(Die soziale Absicherung von selbstständigen
und angestellten Prostituierten)

ผู้คา้ประเวณสีามารถเปน็ผู้คา้ประเวณอีสิระหรอืเปน็พนกังานที่รบัเงนิเดอืน
หมายถงึเปน็ลกูจา้งที่ทำงานกบัผู้วา่จา้ง ผู้วา่จา้ง คอื
เจา้ของสถานประกอบการคา้ประเวณเีปน็ตน้ (เชน่ คลบั สถานคา้ประเวณ ีเอเยน่ต)์
ผู้คา้ประเวณสีว่นใหญท่ำงานอสิระ
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หากมกีารจา้งผู้คา้บรกิารเปน็พนกังาน
ผู้คา้ประเวณจีะมสีทิธแิละหนา้ที่เชน่เดยีวกบัลกูจา้งอื่นๆ นอกจากนั้นแลว้
สำหรบัพวกเขายงัมขีอ้กำหนดทั่วไปเกี่ยวกบักฎหมายแรงงานและการคุ้มครองแรงงาน
(เชน่ การจา่ยเงนิในกรณเีจบ็ปว่ย การลาคลอด
กฎเกณฑส์ำหรบัเวลาทำงานและการลาพกัผอ่น
ระยะเวลาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้สำหรบัการเลกิจา้ง ฯลฯ) ที่ผู้วา่จา้งตอ้งปฏบิตัติามอกี

นอกจากนี้ผู้คา้บรกิารยงัมปีระกนัสงัคม
ซึ่งหมายถงึพวกเขาไดร้บัการลงทะเบยีนประกนัสงัคม และจา่ยเงนิประกนัสขุภาพ
ประกนัการวา่งงาน ประกนับำนาญ ประกนัการดแูลระยะยาว และประกนัอบุตัเิหตุ
ผู้วา่จา้งตอ้งลงทะเบยีนประกนัสงัคมของลกูจา้งตามกฎหมาย
และยงัตอ้งรบัผดิชอบในการจา่ยเงนิประกนัสงัคมในสว่นของผู้วา่จา้งและสว่นของ
ลกูจา้งใหแ้กห่นว่ยงานประกนัตอ่ไปดว้ย
อตัราเบี้ยประกนัจะขึ้นอยู่กบัระดบัรายไดแ้ละผู้วา่จา้งพรอ้มทั้งลกูจา้งจะตอ้ง
รบัผดิชอบรว่มกนั

ผู้ที่ทำงานอสิระสามารถเปน็สมาชกิในแตล่ะสาขาของประกนัสงัคมไดด้ว้ยความสมคัรใจ

หากมคีำถามเกี่ยวกบัหนา้ที่ในการประกนัสงัคม
สามารถสอบถามรายละเอยีดไดท้ี่หนว่ยงานประกนับำนาญเยอรมทัี่ 
www.deutsche-rentenversicherung.de สามารถตดิตอ่ศนูยบ์รกิารทางโทรศพัทไ์ดท้ี่ 
0800 1000 4800 กฎพเิศษมผีลสำหรบัผู้ที่ทำงานเลก็ๆ นอ้ยๆ เปน็ตน้ 
(เชน่ สำหรบัผู้ทำมนิจิอ๊บหรอืงาน 450 ยโูร)

ประกนัสขุภาพ (Krankenversicherung)

ทกุคนสามารถตกอยู่ในสถานการณท์ี่ตอ้งการความชว่ยเหลอืทางการแพทยอ์ยา่งเรง่ดว่น
ไดด้งันั้นประกนัสขุภาพจงึมคีวามสำคญัอยา่งมาก
แมก้ระทั่งเมื่อบคุคลอาศยัหรอืทำงานในเยอรมนเีพยีงชั่วคราวกต็าม

ในเยอรมนใีชร้ะบบบงัคบัประกนัสขุภาพทั่วไป นั่นหมายความวา่:
ทกุคนที่มทีี่พำนกัในเยอรมนตีอ้งทำประกนัสขุภาพตามกฎหมายหรอืสว่นบคุคล

ใบคำชี้แจงแนะนำของสมาคมประกนัสขุภาพตามกฎหมายและเอกชนสว่นบคุคลจะใหข้อ้มู
ลเปน็พเิศษเกี่ยวกบัประกนัสขุภาพสำหรบัผู้คา้ประเวณใีนเยอรมนี
มกีารแปลขอ้มลูในหลายภาษาดว้ยเชน่กนั สามารถดใูบคำาชี้แจงแนะนำไดท้ี่:

www.bmfsfj.de/merkblatt-krankenversicherung
สามารถสอบถามรายละเอยีดขอ้มลูโดยตรงไดท้ี่สำนกังานประกนัสขุภาพในพื้นที่
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ประกนัการดแูลระยะยาว (Pflegeversicherung)

ประกนัการดแูลระยะยาวชว่ยเหลอืคุ้มครองบคุคลที่ตอ้งการการดแูลระยะยาว
โดยเปน็ประกนัภาคบงัคบัในเยอรมนี
ผู้ทำประกนัสขุภาพตามกฎหมายทั้งหมดจะไดร้บัความคุ้มครองจากประกนัการดแูล
ระยะยาวตามกฎหมายดว้ยโดยอตัโนมตัิ
สว่นผู้ที่มปีระกนัสว่นบคุคลกบับรษิทัเอกชนจะตอ้งทำประกนัการดแูลระยะยาว
สว่นบคุคลเองตา่งหาก

ประกนัการดแูลระยะยาวยงัใหค้วามชว่ยเหลอืญาตขิองผู้ปว่ยอกีดว้ย
ขอ้มลูเกี่ยวกบัเรื่องนี้ดไูดท้ี่ www.wege-zur-pflege.de.

กระทรวงสาธารณสขุเผยแพรข่อ้มลูเกี่ยวกบัประกนัการดแูลระยะยาวที่
www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-
ratgeber-pflege.html

ประกนัการวา่งงาน (Arbeitslosenversicherung)

ประกนัการวา่งงานชว่ยดแูลใหบ้คุคลไมต่อ้งอยู่โดยไมม่เีงนิอยา่งกะทนัหนัเมื่อเขาตกงาน
ผู้ที่มปีระกนัภาคบงัคบัในเยอรมนนีี้คอื ลกูจา้ง และนกัศกึษาวชิาชพีทกุคน
ที่ทำงานมากกวา่การทำงานเลก็ๆ นอ้ยๆ

สามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิที่ศนูยแ์รงงานในพื้นที่และที่หนว่ยงานของรฐัสาหรบัแรงงานที่
www.arbeitsagentur.de

รวมทั้งสถานที่ใหค้ำปรกึษาหลายแหง่สามารถใหค้ำแนะนำในเรื่องนี้ไดเ้ปน็อยา่งดี
และสามารถใหค้วามชว่ยเหลใืนการกรอกแบบฟอรม์และตอบคำถามอื่นๆ อกีดว้ย

จากกองทนุเงนิประกนัการวา่งงานจะนำเงนิมาจา่ยเปน็ เงนิทดแทนวา่งงาน
และเงนิสง่เสรมิการหางาน
จำนวนเงนิทดแทนวา่งงานจะคดิเปน็อตัราจากเงนิเดอืนที่ยงัไมห่กัลบภาษทีี่เคยไดร้บักอ่น
หนา้นี้ ระยะเวลาในการจา่ยเงนิวา่งงานจะขึ้นอยู่กบัระยะเวลาในการจา่ยประกนัภาค
บงัคบักอ่นหนา้และอายขุองผู้นั้น

นอกจากนั้นแลว้ผู้ที่ตกงานยงัมสีทิธไิดร้บัความชว่ยเหลอืสนบัสนนุในการหางานใหม่
หนว่ยงานดา้นแรงงานของประเทศ
และหนว่ยงานดา้นแรงงานในพื้นที่จะจดัหาตำแหนง่งานวา่งและใหค้วามชว่ยเหลอืในรปู
แบบตา่งๆ เชน่ มาตรการสง่เสรมิพฒันาฝมีอืแรงงานอาชพี
แตจ่ะไมจ่ดัหาตำแหนง่งานในสถานคา้ประเวณหีรอืงานที่คลา้ยคลงึกนัที่เกี่ยวกบัการคา้
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กาม หา้มมใิหม้กีรณทีี่ผู้ใดตอ้งจำยอมทำงานในสถานคา้ประเวณหีากผู้นั้นไมต่อ้งการ
และหา้มไมใ่หผู้้ใดตอ้งเสยีประโยชนห์ากผู้นั้นไมร่บัตำแหนง่งานเชน่นี้

กรณุาอา่นขอ้มลูอยา่งละเอยีดที่:
www.arbeitsagentur.de

ประกนัพื้นฐานสำหรบัผู้หางาน
(Grundsicherung für Arbeitssuchende)

ผู้ ใดที่กำลงัหางานทำแตไ่มม่สีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนวา่งงาน
และไมส่ามารถหาเลี้ยงชพีตนเองโดยไมไ่ดร้บั ความชว่ยเหลอืได้
หรอืมงีานทำแตม่รีายไดไ้มเ่พยีงพอตอ่การใชช้วีติสำหรบัตนเองและคนในครอบครวั
มสีทิธไิดร้บัความชว่ยเหลอืพื้นฐานสำหรบัผู้วา่งงานภายใตเ้งื่อนไขที่กำหนดในบางกรณี
(หรอืที่ เรยีกวา่ "Hartz IV") หนว่ยงานที่รบัผดิชอบคอืศนูยแ์รงงานในพื้นที่ 

Jobcenter Mainz (ศนูยแ์รงงานไมนฃ)์
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 19
55130 Mainz

โทรศพัท์0 61 31 / 88 08-0

ความชว่ยเหลอืพื้นฐานนี้ประกอบดว้ย ความชว่ยเหลอืคา่เลี้ยงชพี 
(เงนิวา่งงาน II, เงนิสงัคม) รวมทั้งควาชว่ยเหลอืใหค้ำปรกึษา
การจดัหาและสง่เสรมิมาตรการในการเขา้สู่ตลาดแรงงาน
ตวัอยา่งเชน่การจดัหาคนดแูลบตุร จงึทำใหส้ามารถไปทำงาน หรอืไปศกึษาวชิาชพี
หรอืการไปรบัคำแนะนำปรกึษาทางจติสงัคม
โดยมเีปา้หมายใหบ้คุคลนั้นสามารถทำงานไดใ้นเวลาตอ่มา 
ความชว่ยเหลอืพื้นฐานและความชว่ยเหลอืในการหางานนี้
ผู้ที่เคยทำงานอสิระมากอ่นกม็สีทิธไิดร้บัเชน่กนั
ตวัอยา่งเชน่ ผู้ที่ไมต่อ้งการทำงานเปน็ผู้คา้ประเวณอีกีตอ่ไป ภายใตเ้งื่อนไขบางประการ
กส็ามารถรบัการชว่ยเหลอืผา่นศนูยแ์รงงานได้
ทั้งความชว่ยเหลอืคา่ดำรงชพีสำหรบัตวัเองและบตุร รวมทั้งความชว่ยเหลอืตา่งๆ
ที่จะทำใหบ้คุคลนั้น "พรอ้มสำหรบัตลาดแรงงาน"
ไมจ่ำเปน็ตอ้งมเีหตผุลวา่ทำไมจงึไมต่อ้งการทำงานดา้นการคา้ประเวณอีกีตอ่ไป 

สำหรบัแรงงานขา้มชาตจิะมขีอ้บงัคบัพเิศษ
การเขา้ถงึความชว่ยเหลอืพื้นฐานจะขึ้นอยู่กบัประเภทของวซีา่และขึ้นอยู่กบัระยะเวลา
ที่เคยทำงานในเยอรมนกีอ่นหนา้นี้ หรอืหาเลี้ยงชพีดว้ยตนเองมากอ่น เปน็ตน้
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รวมทั้งสถานที่ใหค้ำปรกึษาสำหรบัผู้คา้ประเวณหีลายแหง่สามารถใหค้ำแนะนำในเรื่องนี้
ไดเ้ปน็อยา่งด ีและสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืในการกรอกแบบฟอรม์และตอบคำถามอื่นๆ

ประกนับำนาญ (Rentenversicherung)
ประกนับำนาญตามกฎหมายจะจา่ยเงนิบำนาญแกผู่้ประกนัและเปน็ประกนัเพื่อการ
เกษยีณอายทุี่สำคญัที่สดุในเยอรมนี
โดยยงัสนบัสนนุการคนืสู่สงัคมในชวีติการทำงานอกีทั้งประกนันี้ยงัเสนอใหค้วามชว่ยเหลอื
ทางการเงนิกอ่นถงึอายเุกษยีณ
เมื่อบคุคลนั้นไมส่ามารถทำงานไดอ้กีตอ่ไปดว้ยเหตผุลดา้นสขุภาพ เมื่อคู่สมรสเสยีชวีติ
หรอืเมื่อบคุคลที่มอีายนุอ้ยตอ้งเสยีบดิามารดาไป
นอกจากนี้ยงัมกีารจา่ยเงนิสำหรบัการรกัษาและมาตรการในการฟื้นฟสูมรรถภาพดา้น
อาชพีอกีดว้ย สำหรบัผู้เกษยีณอายจุะมกีารจา่ยเงนิสมทบในสว่นของผู้
วา่จา้งสำหรบัประกนัสขุภาพและประกนัการดแูลระยะยาว
ลกูจา้งเกอืบทกุคนจะมหีนา้ที่ในการจา่ยเงนิสมทบประกนั
ลกูจา้งและผู้วา่จา้งจะตอ้งจา่ยเงนิประกนัคนละครึ่งหนึ่ง

ที่ www.deutsche-rentenversicherung.de มขีอ้มลูเพิ่มเตมิ
สามารถตดิตอ่ศนูยบ์รกิารทางโทรศพัทไ์ดท้ี่ 0800 1000 4800.

ประกนัอบุตัเิหตุ(Unfallversicherung)
ลกูจา้งทกุคนมปีระกนัอบุตัเิหตภุาคบงัคบั
โดยประกนัจะคุ้มครองภยัความเสยีหายที่เกดิจากอบุตัเิหตขุณะเดนิทางไปทำงานและขณะ
ทำงาน และการเจบ็ปว่ยที่เกดิจากอาชพี
อกีทั้งชว่ยเหลอืฟื้นฟสูขุภาพหลงัการเกดิอบุตัเิหตดุว้ยการรกัษาโดยแพทยแ์ละ
มาตรการฟื้นฟสูขุภาพทางการแพทย ์ในกรณเีรยีกสนิไหมทดแทน
ประกนัจะจา่ยเงนิทดแทนให ้เชน่ เงนิทดแทนบาดเจบ็ เงนิบำนาญ
รวมทั้งคา่ใชจ้า่ยสำหรบัการอบรมเปลี่ยนอาชพี
เบี้ยประกนัอบุตัเิหตผุู้วา่จา้งจะเปน็ผู้จา่ยทั้งหมด

กรณผีู้คา้ประเวณไีดร้บับาดเจบ็จากอบุตัเิหตรุะหวา่งการทำงาน
ประกนัอบุตัเิหตตุามกฎหมายจะใหค้วามชว่ยเหลอื
หากผู้คา้ประเวณเีปน็ลกูจา้งอยู่ในสถานคา้ประเวณหีรอืเปน็พนกังานของ
เอเยน่ตเ์อสคอรท์ บางครั้งแมใ้นภายหลงั อาจเปน็เรื่องสำคญัที่จะตอ้งตั้งคำถามวา่
ผู้คา้ประเวณเีปน็ลกูจา้งหรอืทำงานอสิระ ซึ่งจะตอ้งทำใหก้ระจา่งอกีในเรื่องนี้
ตวัอยา่งเชน่เมื่อผู้คา้ประเวณทีำงานเหมอืนกบัการทำงานอสิระเมื่อดจูากภายนอก
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แตใ่นความเปน็จรงิทำงานเปน็ลกูจา้ง
ในกรณนีี้ผู้วา่จา้งจะตอ้งลงทะเบยีนประกนัอบุตัเิหตใุห้
แตท่วา่ผู้คา้ประเวณกีส็ามารถเรยีกสนิไหมทดแทนจากประกนัอบุตัเิหตไุดแ้มว้า่จะไมม่กีาร
ลงทะเบยีนกอ่นหนา้กต็าม

หนา้ที่ในการชำระภาษขีองผู้คา้ประเวณี
(Die Steuerpflichten von Prostituierten)

ผู้คา้ประเวณตีอ้งชำระภาษี
โดยไมข่ึ้นอยู่กบัวา่ผู้คา้ประเวณจีะทำงานอสิระหรอืเปน็ลกูจา้ง

รายไดจ้ากการบรกิารทางเพศจะอยู่ในหมวดภาษเีงนิได ้(สำหรบังานอสิระ)
หรอืภาษเีงนิเดอืน (สำหรบัลกูจา้ง) ยงัมรีปูแบบอื่นของภาษทีี่สำคญัสำหรบัผู้คา้ประเวณี
คอื ผู้ที่ทำงานอสิระจะตอ้งจา่ยภาษกีารคา้เปน็ตน้

การที่การประกอบอาชพีเปน็แบบอสิระหรอืไมน่ั้นขึ้นอยู่กบัสถานการณท์ำงานจรงิ
ชื่อเรยีกในสญัญาเพยีงลำพงัไมเ่พยีงพอสำหรบัการจดัเขา้หมวดหมู่
ไดต้วัอยา่งเชน่ลกูจา้งตอ้งมเีวลาทำงานที่ตายตวัและไดร้บัคา่ตอบแทนพื้นฐานที่คงที่
แมว้า่จะไมม่ลีกูคา้กต็าม อาชพีอสิระจะรบัความเสี่ยงในการประกอบการดว้ยตนเอง
มสีถานประกอบการเปน็ของตนเองพรอ้มทั้งมอีสิระในการกำหนดการทำงานและ
เวลาการทำงาน

ผู้ที่ตอ้งการขอ้มลูสามารถสอบถามไดท้ี่กรมสรรพากรของแตล่ะรฐัหรอืที่สำนกังานภาษี
ในพื้นที่ รวมทั้งสถานที่ใหค้ำปรกึษาสำหรบัผู้คา้ประเวณสีามารถชว่ยเหลอืคณุไดต้อ่ไป
หนว่ยงานที่รบัผดิชอบที่ไมนฃค์อืสำนกังานภาษไีมนฃ ์ที่:

Finanzamt Mainz (สำนกังานภาษไีมนฃ)์
Emy-Roeder-Straße 3
55129 Mainz

โทรศพัท์0 61 31 / 55 20
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หนา้ที่ในการจา่ยภาษสีำหรบัลกูจา้ง
(Steuerpflicht für Angestellte)

ภาษเีงนิเดอืนในฐานะภาษรีายได้
(Lohnsteuer als Einkommenssteuer)
Iผู้ที่เปน็ลกูจา้ง เชน่ในสถานคา้ประเวณ ีหรอืในบาร์
ในทางภาษนีบัวา่เปน็ผู้รบัจา้งงานลกูจา้งตอ้งลงทะเบยีนที่กรมสรรพากรเมื่อเริ่มการ
ทำงานกบัผู้วา่จา้ง ผู้วา่จา้งจะเกบ็ภาษเีงนิเดอืนไวแ้ละสง่ใหก้รมสรรพากรตอ่ไป
เมื่อสิ้นปแีละเมื่อการวา่จา้งสิ้นสดุลง ลกูจา้งจะไดร้บัใบรบัรองการจา่ยภาษเีงนิเดอืน

คา่ใชจ้า่ยในการประกอบอาชพีหารายได้(Werbungskosten)
ผู้คา้ประเวณสีามารถนำคา่ใชจ้า่ยในการทำงานของพวกเขาเชน่เดยีวกบัลกูจา้งคนอื่นๆ
(เชน่ คา่การเดนิทางไปยงัที่ทำงาน และคา่ใชจ้า่ยสำหรบัการตรวจสขุภาพที่กรมอนามยั)
มานบัเปน็คา่ใช ้จา่ยในการประกอบอาชพีหารายไดเ้พื่อคำนวณลดหยอ่นภาษไีด้

หนา้ที่ในการจา่ยภาษสีำหรบัอาชพีอสิระ
(Steuerpflicht für Selbstständige)

ภาษรีายได้(Einkommenssteuer)
ผู้ที่เปน็ผู้คา้ประเวณอีสิระ ทำรายไดท้ี่ตอ้งนำมาคดิหกัจา่ยภาษี
ซึ่งเรยีกรายไดน้ว้า่เปน็รายไดจ้ากการประกอบ การเชงิพาณชิย์
โดยจะใชก้ฎเกณฑเ์ดยีวกนักบัการประกอบการอื่นๆ นั่นหมายความวา่:
ตอ้งลงทะเบยีนเปดิกจิการและยื่นแบบฟอรม์การเสยีภาษรีายไดเ้ปน็รายปี
พื้นฐานสำหรบัระดบัภาษคีอืกำไร ดงันั้นจงึตอ้งแสดงรายไดแ้ละรายจา่ยทั้งหมด

หากมรีายไดต้ำ่ จะใชร้ะเบยีบผอ่นผนัรายไดข้ั้นตำ่ และจงึไมต่อ้งจา่ยภาษรีายได ้ในป ี2017
รายไดข้ั้นตำ่ไดร้บัผอ่นผนัจะอยู่ ที่ ประมาณ 8,800 ยโูร

ในบางรฐัมวีธิกีารที่งา่ยขึ้นสำหรบัผู้คา้ประเวณสีำหรบัการยื่นภาษ ี
(เชน่ วธิกีารที่เรยีกวา่วธิกีารดสุเซลดอรฟ์)

ภาษมีลูคา่เพิ่ม (Umsatzsteuer)
ผู้คา้ประเวณทีี่ทำงานอสิระตอ้งจา่ยภาษมีลูคา่เพิ่มตามความจำเปน็ ภาษมีลูคา่เพิ่ม
(ปจัจบุนั 19 เปอรเ์ซน็ต)์ จะไมถ่กูเกบ็หากรายไดใ้นปทีี่ผา่นมามมีลูคา่นอ้ยกวา่ 17,500 ยโูร
และในปปีจัจบุนัคาดวา่ไมเ่กนิ 50,000 ยโูร
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ภาษกีารคา้ (Gewerbesteuer)
ฝา่ยปกครองเขตจะเรยีกเกบ็ภาษกีารคา้สำหรบัผู้ประกอบการที่มถีิ่นที่อยู่ในพื้นที่นั้น
รวมทั้งผู้คา้ประเวณทีี่ประกอบกจิการเอง จะตอ้งจา่ยภาษกีารคา้จากกำไรที่ได้
อตัราภาษกีารคา้จะแตกตา่งกนัในแตล่ะชมุชนและจะเริ่มเกบ็เมื่อมกีำไรถงึขดีกำไร
ที่กำหนดไว ้(มากกวา่ประมาณ 24,500 ยโูรตอ่ป)ี

ภาษบีนัเทงิ (Vergnügungssteuer)
ในบางเมอืงและเขตจะมกีารเกบ็ภาษบีนัเทงิสำหรบัการคา้ประเวณี
ซึ่งสามารถมผีลตอ่ผู้คา้ประเวณทีี่ทำงานอสิระดว้ยเชน่กนั ยอดภาษทีี่จา่ยจะขึ้นอยู่กบั
"จำนวนวนัที่มกีจิกรรม" หรอื "พื้นที่ในการจดักจิกรรม"

การชำระภาษลีว่งหนา้/การยื่นแบบแสดงรายการภาษเีงนิได้
(Steuervorauszahlung/Steuererklärung)
สำนกังานภาษจีะกำหนดภาษเีงนิไดแ้ละภาษกีารคา้ที่ตอ้งจา่ยลว่งหนา้
บนพื้นฐานของกำไรที่คาดหวงัไว ้หรอืกำไรที่ได ้โดยตอ้งจา่ยภาษทีกุๆ สามเดอืน
รวมทั้งภาษมีลูคา่เพิ่มตอ้งทำการจา่ยลว่งหนา้ดว้ยตามความจำเปน็
หลงัจากสิ้นปตีอ้งทำการแสดงรายการภาษรีายไดแ้ละภาษมีลูคา่เพิ่มรวมทั้งภาษกีารคา้
เพิ่มเตมิตามความจำเปน็
จากหลกัฐานของการแสดงรายการนี้สำนกังานภาษจีะออกใบรบัรองภาษใีห้
หากไมไ่ดย้ื่นแบบฟอรม์ชี้แจงภาษ ีสำนกังานภาษจีะประเมนิกำไรและรายได้
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ศนูยใ์หค้ำปรกึษาและศนูยต์ดิตอ่
(Beratungsangebote und Anlaufstellen)

ในบางเมอืงในเยอรมนมีศีนูยใ์หค้ำปรกึษาพเิศษสำหรบัผู้คา้ประเวณี
ใหส้ามารถสอบถามเกี่ยวกบัสขุภาพและ การระมดัระวงัปอ้งกนั กฎเกณฑท์างกฎหมาย
ประกนัสงัคม หรอืปญัหาดา้นการเงนิเปน็ตน้
บคุคลใดอยู่ในสถานการณว์กิฤตหรอืประสบกบัความรนุแรง จะไดร้บัความชว่ยเหลอื
รวมทั้งผู้ที่ตอ้งการออกจากการคา้ประเวณสีามารถไดร้บัความชว่ยเหลอืดว้ยเชน่กนั
บอ่ยครั้งที่มกีารใหค้ำปรกึษาในหลายภาษา ไมม่คีา่ใชจ้า่ย
เปน็ความลบัเปน็สว่นตวัโดยสว่นมากแลว้จะใหค้ำปรกึษาเปน็แบบนรินามได้
ผู้ใหค้ำปรกึษาเปน็ผู้ที่ไดร้บัการฝกึอบรมมาเปน็อยา่งดและใหค้วามเคารพตอ่บคุคล
ที่มารบัคำปรกึษาหนว่ยงานที่รบัผดิชอบการลงทะเบยีนหรอืการใหค้ำปรกึษาดา้นสขุภาพ
สามารถใหค้ำแนะนำเกี่ยวกบัศนูยใ์หค้ำปรกึษาและแหลง่ขอ้มลูในภมูภิาคได้

ภาพรวมศนูยต์ดิตอ่อยู่ในเครอืของสมาคมใหค้ำปรกึษาทางวชิาชพีสำหรบัผู้ที่ทำงาน
ทางเพศ (bufas e. V.) แสดงไวท้ี่นี่:

www.bufas.net/mitglieder

www.prostituiertenschutzgesetz.info/beratungsstellen 

และยงัมรีายชื่อศนูยใ์หค้ำปรกึษาพเิศษสำหรบัผู้คา้ประเวณชีายโดยเฉพาะเชน่กนัที่แสดงไว้
ที่นี่: 

www.aksdwordpresscom.wordpress.com

มศีนูยใ์หค้ำปรกึษาที่เชี่ยวชาญเปน็พเิศษเกี่ยวกบัการคุ้มครองและการใหค้ำปรกึษาแก่
ผู้เกี่ยวขอ้งเสยีหายจากการคา้มนษุย ์การแสวงหาผลประโยชน์
หรอืการบงัคบัใหค้า้ประเวณี
ขอ้มลูอยา่งละเอยีดและรายชื่อของศนูยใ์หค้ำปรกึษาเหลา่นี้แสดงไวท้ี่นี่:

www.kok-gegen-menschenhandel.de/hilfsangebote



Yบรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืผา่นสายดว่น „Gewalt gegen Frauen“/
"การใชค้วามรนุแรงตอ่สตร"ี ที่เบอรโ์ทร 08000 116 016
รบัคำปรกึษาแบบนรินามฟรทีั่วทั้งประเทศและใน 17 ภาษา 

คำแนะนำและความชว่ยเหลอืโดยเฉพาะสำหรบัผู้ตั้งครรภใ์นสถานการณฉ์กุเฉนิสามารถ
โทรที่สายดว่น „Schwangere in Not“/"ผู้ตั้งครรภใ์นสถานการณฉ์กุเฉนิ" ตลอด 24 ชม.
เชน่เดยีวกนัและใน 17 ภาษา สามารถโทรตดิตอ่ไดท้ี่หมายเลข 0800 40 40 020.

Lola เปน็แอพและเวบ็ไซตส์ำหรบัผู้คา้ประเวณทีี่ทำงานในรฐันอรท์ไรน ์- เวส็ทฟ์าเลนิ
มขีอ้มลูเกี่ยวกบัหวัขอ้เรื่องที่สำคญั
คำแนะนำเกี่ยวกบัศนูยใ์หค้ำปรกึษาสำหรบัผู้คา้ประเวณใีน NRW
รวมทั้งระบบนำทางไปยงัที่อยู่ที่สำคญั: 

www.lola-nrw.de

ภาพรวมของศนูยใ์หค้ำปรกึษากวา่ 14,000 แหง่ในหวัขอ้เรื่องตา่งๆ
ทั่วทั้งประเทศเยอรมนมีอียู่ที่: www.dajeb.de.

คำปรกึษาเกี่ยวกบัสขุภาพ (Beratung zur Gesundheit)

หากมคีำถามเกี่ยวกบัเรื่อง HIV/เอดส ์และโรคตดิตอ่ทางเพศอื่นๆ
สามารถสอบถามไดท้ี่ศนูยช์ว่ยเหลอืดา้นเอดสท์ี่ www.aidshilfe-beratung.de
บคุคลใดมคีวามกลวัที่จะตดิเชื้อหรอืเมื่อตอ้งการทราบวา่จะปอ้งกนัไดอ้ยา่งไร
จะไดร้บัความชว่ยเหลอืแนะนำ มกีารใหค้ำปรกึษาฟรผีา่นทางอเีมล ในแชตสว่นบคุคล
ทางโทรศพัท ์และในสถานที่
เจา้หนา้ที่สาธารณสขุมบีรกิารตรวจเชค็ที่ไมม่คีา่ใชจ้า่ยหรอืมคีา่ธรรมเนยีมเพยีงเลก็นอ้ย
โดยสามารถทำ แบบนรินาม คอืไมต่อ้งระบชุื่อตนเองกไ็ด้
รายชื่อสถานที่รบัตรวจสอบทั้งหมดสามารถดไูดท้ี่: www.aidshilfe.de/adressen.

ศนูยใ์หค้ำปรกึษาที่ไมนฃ ์คอื สมาคม 
"ศนูยช์ว่ยเหลอืดา้นเอดส"์ที่: ไมนฃ ์(AIDS-Hilfe Mainz e. V.)

AIDS-Hilfe Mainz e. V. (สมาคม "ศนูยช์ว่ยเหลอืดา้นเอดส"์ ไมนฃ)์
Mönchstraße 17
55130 Mainz
โทรศพัท์0 61 31 / 22 22 75
www.aidshilfemainz.de

21



สำนกังานสาธารณสขุที่ไมนฃไ์มเ่พยีงใหค้ำปรกึษาอบรมเทา่นั้น 
แตก่ท็ดสอบเอชไอว ีแอนตบิอด:ี 

Amt für Veterinär- und Gesundheitswesen (สำนกังานสาธารณสขุ)
Kreisverwaltung Mainz-Bingen (เทศบาลตำบล ไมนฃ-์บนิเกน็)
Große Langgasse 29
55116 Mainz

โทรศพัท์0 61 31 / 69 33 30

การใหค้ำปรกึษาเกี่ยวกบัการตั้งครรภ์การปอ้งกนั
และความสมัพนัธ์
(Beratung zu Schwangerschaft, Verhütung 
und Beziehung)

บนพอรท์ลัอนิเทอรเ์นต็ www.zanzu.de
ซึ่งตั้งจดุมุ่งหมายไปที่แรงงานขา้มชาตมิขีอ้มลูหลายภาษาและสามารถทำความเขา้ใจ
ไดอ้ยา่งงา่ยดาย มขีอ้มลูที่ชดัเจนเกี่ยวกบัหวัขอ้เรื่อง เชน่ ความสมัพนัธท์างเพศ
การตั้งครรภ ์การปอ้งกนั ความสมัพนัธ ์และ ความรู้สกึ โรคตดิตอ่ทางเพศ
รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกบัหวัขอ้เหลา่นี้ในเยอรมนี

สำหรบัสตรทีี่ตั้งครรภ ์มขีอ้มลูในอนิเทอรเ์นต็ที่:
www.schwanger-und-viele-fragen.de.
พเิศษสำหรบัผู้ตั้งครรภท์ี่มอีายนุอ้ยมขีอ้มลูและคำปรกึษาที่:
www.schwanger-unter-20.de.

"มลูนธิแิมแ่ละเดก็ - การคุ้มครองชวีติในครรภ"์
ใหค้วามชว่ยเหลอืสตรทีี่มคีรรภใ์นกรณฉีกุเฉนิ
พวกเขาจะไดร้บัความชว่ยเหลอืทางการเงนิเพิ่มเตมิ
อยา่งไมม่ขีั้นตอนยุ่งยากเพื่อที่จะชว่ยใหพ้วกเขาตดัสนิใจเลอืกใหช้วีติเดก็และ
การตั้งครรภต์อ่ไปไดง้า่ยขึ้น มขีอ้มลูอยา่งละเอยีดที่:
www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de.
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ผู้ที่ตอ้งการออกจากการคา้ประเวณี
(Ausstieg aus der Prostitution)
SISTERS e.V. – für den Ausstieg aus der Prostitution 
(สมาคม ฃสิเตอรส์ – สำหรบัผู้ที่ตอ้งการออกจากการคา้ประเวณ)ี 
Postfach 150134
70075 Stuttgart
อเีมล: mail@sisters-ev.de
www.sisters-ev.de

ความชว่ยเหลอืในสถานการณฉ์กุเฉนิ
(Hilfe in Notsituationen)

หมายเลขฉกุเฉนิที่สำคญ

ตำรวจ                                                                                               110
สำนกังานดบัเพลงิและกู้ภยั                                                                112
สายดว่น "การใชค้วามรนุแรงตอ่สตร"ี
(ทั่วทั้งเยอรมนีไมม่ีคา่ใชจ้า่ย นรินาม                                                08000 116 016
17 ภาษา ตลอด 24 ชม.)                                                                   
สายดว่น "สตรมีคีรรภ์ในสถานการณฉ์กุเฉนิ"
(ทั่วทั้งเยอรมนีไมม่คีา่ใชจ้า่ย นรินาม                                                 800 40 40 020
17 ภาษา ตลอด 24 ชม.)                                                                   
การอภบิาลและบรรเทาทกุขท์างจติใจ                                              0800 111 0 111
ทางโทรศพัท์(ไมม่คีา่ใชจ้า่ย ตลอด 24 ชม.)                                       0800 111 0 222

ตำรวจ สำนกังานดบัเพลงิและกู้ภยั
(Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst)
ในสถานการณฉ์กุเฉนิสามารถโทรหาตำรวจไดท้ี่หมายเลข 110
ตำรวจจะทำทกุอยา่งเพื่อชว่ยคุ้มครองบคุคลที่เปน็เหยื่อของอาชญากรรม
สามารถตดิตอ่ตำรวจดบัเพลงิและหนว่ยกู้ภยัไดท้ี่หมายเลข 112.
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สายดว่น "การใชค้วามรนุแรงตอ่สตร"ี
(Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“)

สายดว่น "Gewalt gegen Frauen"/"การใชค้วามรนุแรงตอ่สตร"ี
เปน็ศนูยใ์หค้ำปรกึษาทั่วทั้งประเทศสำหรบัสตรทีี่เคยมชีวีติอยู่กบัความรนุแรงหรอืมชีวีติ
อยู่กบัความรนุแรง
ที่นี่มคีำปรกึษาอยา่งละเอยีดเกี่ยวกบัหวัขอ้ความรนุแรงและการเอารดัเอาเปรยีบ
ในการคา้ประเวณ ีและหวัขอ้การคา้มนษุยท์ี่หมายเลข 08000 116 016
และผา่นการใหค้ำปรกึษาทางออนไลน ์ผู้ไดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัความชว่ยเหลอื 365
วนัตอ่ป ีตลอด 24 ชม. ในภาษาเยอรมนัและภาษาอื่นๆ อกี 17 ภาษา 
(อลับาเนยี อาหรบั บลักาเรยี จนี องักฤษ ฝรั่งเศส อติาล ีเคริด์ โปแลนด ์เปอรเ์ซยี โปรตเุกส
โรมาเนยี รสัเซยี เซอรเ์บยี สเปน ตรุก ีและเวยีดนาม) 
รวมทั้ง ญาต ิเพื่อน
พรอ้มทั้งผู้เชี่ยวชาญจะไดร้บัคำแนะนำแบบนรินามและไมม่คีา่ใชจ้า่ยนอกจากนั้นแลว้
สายดว่นยงัใหค้ำปรกึษาเกี่ยวกบัหวัขอ้ความรนุแรงและการเอารดัเอาเปรยีบ
ในการคา้ประเวณ ีและหวัขอ้การคา้มนษุยด์ว้ยเชน่กนั

สายดว่น "สตรมีคีรรภใ์นสถานการณฉ์กุเฉนิ" 
(Hilfetelefon „Schwangere in Not“)
Iโดยเฉพาะในสถานการณค์บัขนัพเิศษ สายดว่น "Schwangere in
Not"/"สตรมีคีรรภใ์นสถานการณฉ์กุเฉนิ" ที่หมายเลข 0800 40 40 020
จะใหค้ำปรกึษาทั่วทั้งประเทศโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยแบบนรินาม

สามารถตดิตอ่สายดว่น „Schwangere in Not“/"สตรมีคีรรภใ์นสถานการณฉ์กุเฉนิ"
ไดต้ลอด 24 ชม. และใหค้ำปรกึษาใน 17 ภาษา 
(อลับาเนยี อาหรบั บลักาเรยี จนี องักฤษ ฝรั่งเศส อติาล ีเคริด์ โปแลนด ์เปอรเ์ซยี โปรตเุกส
โรมาเนยี รสัเซยี เซอรเ์บยี สเปน ตรุก ีและเวยีดนาม) 
มขีอ้มลูในอนิเทอรเ์นต็ที่ www.schwanger-und-viele-fragen.de



การอภบิาลและบรรเทาทกุขท์างจติใจทางโทรศพัท์
(Telefonseelsorge)

ใหค้ำปรกึษาอภบิาลและบรรเทาทกุขท์างจติใจทางโทรศพัทส์ำหรบัทกุคนตลอด 24 ชม.
และไมม่คีา่ใชจ้า่ย ซึ่งตดิตอ่ไดท้ี่หมายเลข 0800 111 0 111 และ 0800 111 0 222

"บา้นหญงิ" ที่ไมนฃ์(Frauenhaus in Mainz)

"บา้นหญงิ" ไมนฃ ์(Frauenhaus Mainz)
ใหก้ารคุ้มครองและความชว่ยเหลอืสำหรบัสตรแีละบตุร ที่ประสบภยั ทางจติใจ
ทางรา่งกาย และ/หรอื ถกูคกุคามทางเพศหรอืการละเมดิทางเพศ
รวมทั้งใหโ้อกาสไดม้ทีี่อยู่อาศยัชั่วคราว

สตรทีี่ประสบกบัความรนุแรงในความสมัพนัธ ์หรอืคกุคามความรนุแรงในความสมัพนัธ์
แตไ่มต่อ้งการที่อยู่อาศยั ไดร้บัคำปรกึษาและความชว่ยเหลอืที่ศนูยใ์หค้ำปรกึษา

Frauenhaus Mainz und 
Fachberatungsstelle bei Gewalt in engen Beziehungen
("บา้นหญงิ" ไมนฃ์
และศนูยต์ดิตอ่ที่ใหค้ำปรกึษาแกผู่้ที่ประสบกบัความรนุแรงในความสมัพนัธ)์ 
Römerwall 67
55131 Mainz
โทรศพัท 0 61 31 / 27 92 92
อเีมล: kontakt@frauenhaus-mainz.de
www.mainzer-frauenhaus.de
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สมาคม ฃอลโวด่ีRLP -
"ความสามคัคกีบัสตรใีนสถานการณฉ์กุเฉนิ"
(SOLWODI RLP e. V. – Solidarität mit Frauen in Not)

ฃอลโวด่ ี(Solwodi)
เปน็องคก์รสทิธมินษุยชนและองคก์รชว่ยเหลอืระหวา่งประเทศที่ใหค้ำปรกึษาและ
ดแูลแกบ่คุคลที่เปน็เหยื่อของการคา้มนษุย ์การบงัคบัใหค้า้ประเวณ ีหรอื
ที่ประสบกบัความรนุแรงในความสมัพนัธ์

SOLWODI Rheinland-Pfalz e. V. Solidarität mit Frauen in Not 
(สมาคม ฃอลโวด่ีไรนล์นัทฟ์ลัทฃ์ความสามคัคกีบัสตรใีนสถานการณฉ์กุเฉนิ)
Postfach 3741
55027 Mainz

โทรศพัท์0 61 31 / 67 07 95
อเีมล:mainz@solwodi.de
www.solwodi.de
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พื้นที่ของไมนฃท์ี่กำหนดไวว้า่ไมอ่นญุาตใหท้ำการคา้ประเวณี
(Sperrgebiet Mainz)
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