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สถานภาพทางกฎหมายปัจจบัุนของผูค้า้ประเวณีในเยอรมนี (Die aktuelle rechtliche 

Situation von Prostituierten in Deutschland) 

ผูท้ีรู่ส้ทิธขิองตนเท่านัน้ทีส่ามารถใชส้ทิธเิหล่านี้ได ้ในเยอรมนกีฎหมายใหมส่ าหรับ ผู ้
คา้ประเวณีและสถานบรกิารทางเพศมผีลบังคับใชตั้ง้แต่ 1 กรกฎาคม 2017 วัตถปุระสงค์

ของกฎหมายใหมค่อื เพือ่ใหผู้ค้นไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกับสทิธขิองตนเองไดด้ขีึน้เมือ่บคุคล
เหล่านัน้ท างานเป็นผูค้า้ประเวณี และเพือ่สง่เสรมิการใชส้ทิธขิองตนและรอ้งขอความ
ชว่ยเหลอืหากมคีวามจ าเป็น 

ต่อไปนีจ้ะชีแ้จงกฎขอ้บังคับทีส่ าคัญทีส่ดุส าหรับผูค้า้ประเวณีใหท้ราบ  

ปกตแิลว้ในเยอรมนจีะอนุญาตใหป้ระกอบอาชพีคา้ประเวณีดว้ยความสมัครใจ การคา้
ประเวณีคอืการใหบ้รกิารทางเพศ คอืการกระท าทางเพศโดยไดรั้บค่าตอบแทน เมือ่มผีูอ้ ืน่
อยา่งนอ้ยหนึง่คนอยูด่ว้ย การคา้ประเวณีจะถกูเรยีกว่า  “ งานทางเพศ ”หรอื  “ งานเกีย่วกับ

เซ็กซ ์”ไดเ้ชน่กัน อายตุ ่าสดุตามกฎหมายส าหรับผูท้ าการคา้ประเวณีคอื 18 ปี ส าหรับ
เยาวชน การคา้ประเวณีเป็นสิง่ตอ้งหา้ม นอกจากนัน้แลว้ ท่ัวทัง้เยอรมนยัีงหา้มการจัดหา

และการแสวงหาผลประโยชน ์รวมทัง้การบังคับใหค้า้ประเวณี การคา้มนุษย ์และการละเมดิ
ทางเพศต่อเยาวชนอกีดว้ย ผูท้ีฝ่่าฝืนกฎหมายเหล่านีจ้ะถกูด าเนินคด ี 

กฎหมายการคา้ประเวณีและกฎหมายคุม้ครองผูค้า้ประเวณีฉบับใหมม่ผีลบังคับใชท่ั้วทัง้
เยอรมนสี าหรับผูค้า้ประเวณี ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิาร และผูป้ระกอบการสถานบรกิารทางเพศ มี

ขอ้มลูอยา่งละเอยีดเกีย่วกับกฎหมายทัง้สองที่ http://www.bmfsfj/prostschg.de 

กฎหมายและขอ้บังคับใดบา้ง ทีผู่ค้า้ประเวณีควรทราบและใหค้วามใสใ่จนัน้ ขึน้อยูก่ับว่า

ผูค้า้ประเวณีเป็นผูป้ระกอบการอสิระหรอืเป็นพนักงาน และท างานในรัฐใดหรอืในชมุชนใด 

ตัวอยา่งเชน่ อาจมกีารก าหนดในกฎหมายของรัฐหรอืในระเบยีบของต าบลวา่ไมอ่นุญาตให ้
ท าการคา้ประเวณีในชมุชนหรอืส่วนหนึง่ของพืน้ทีนั่น้ ในบางรัฐโดยท่ัวไปแลว้มกีารหา้ม
การคา้ประเวณีในเขตชมุชนทีม่ขีนาดเล็ก ผูค้า้ประเวณีควรสอบถามหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

ในพืน้ทีห่รอืสอบถามเงือ่นไขในภมูภิาคเมือ่ท าการลงทะเบยีนหรอืเมือ่ตอ้งการท างานใน
ชมุชนอืน่เป็นครัง้แรก  

กฎหมายการคา้ประเวณี (Das Prostitutionsgesetz) 

กฎหมายการคา้ประเวณีมผีลบังคับใชตั้ง้แต่ปี 2002 กฎหมายนีท้ าใหส้ถานภาพทาง
กฎหมายของผูค้า้ประเวณีดขีึน้อยา่งชัดเจน ตัง้แต่บัดนัน้เป็นตน้มา ผูค้า้ประเวณีมสีทิธิ

เรยีกรอ้งจากลูกคา้ในการเรยีกรอ้งค่าจา้งทีต่กลงกันไว ้และมสีทิธิย์ ืน่ฟ้องเรยีกรอ้งในศาล
ในกรณีทีจ่ าเป็น ลูกคา้ไมส่ามารถบ่ายเบีย่งการช าระเงินอกีต่อไปได ้ตัวอยา่งเชน่ ในกรณี
ทีลู่กคา้อา้งวา่ไมพ่อใจ  

รวมทัง้สัญญาจา้งงานและสัญญาอืน่ๆ ระหว่างผูค้า้ประเวณีและผูป้ระกอบการสถานบรกิาร 
เชน่ สถานคา้ประเวณี หรอื เอเย่นตเ์อสคอรต์สามารถท าโดยมผีลตามกฎหมายตัง้แตม่ี
กฎหมายนีไ้ด ้สัญญาจะมผีลต่อเมือ่ถกูตอ้งตามกฎหมาย และไมล่ะเมดิสทิธขิองผู ้
คา้ประเวณีเท่านัน้ 

สทิธใินการออกค าส่ังทีจ่ ากัด (Eingeschränktes Weisungsrecht) 

ผูป้ระกอบการสถานคา้ประเวณีสามารถก าหนดในสัญญาจา้งงาน วา่ผูค้า้ประเวณีควร
ท างานเมือ่ไรและทีใ่ด และผูป้ระกอบการยังสามารถก าหนด ตัวอยา่งเชน่ กฎการใชห้อ้งได ้

อกีดว้ย แต่ผูป้ระกอบการไมส่ามารถก าหนดว่าผูค้า้ประเวณีควรใหบ้รกิารทางเพศแกใ่คร
และอยา่งไร สิง่นีเ้รยีกว่า  “ สทิธใินการออกค าส่ังทีจ่ ากัด ” 

นอกจากนีผู้ค้า้ประเวณียังมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธหรอืยกเลกิการใหบ้รกิารทางเพศเสมอ 

ถงึแมว้า่ไดม้กีารตกลงไวอ้ยา่งนัน้กอ่นหนา้แลว้ ลูกคา้ไมส่ามารถเรยีกรอ้งใหบ้รกิาร แต่ไม่
จ าเป็นตอ้งช าระเงนิเมือ่ไม่ไดรั้บบรกิาร 

http://www.bmfsfj/prostschg.de
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กฎหมายคุม้ครองผูค้า้ประเวณี (Das Prostituiertenschutzgesetz) 

กฎหมายคุม้ครองผูค้า้ประเวณีมผีลบังคับใชตั้ง้แต่ 1 กรกฎาคม 2017   

หนา้ทีใ่นการแจง้ลงทะเบยีน (Anmeldepflicht) 

ผูค้า้ประเวณีตอ้งแจง้ลงทะเบยีนการท างานของตนดว้ยตัวเองตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2017 

เป็นตน้ไป 

ใครทีเ่ป็นผูเ้ริม่ท างานใหม ่จะไดรั้บอนุญาตใหท้ างานเมือ่ไดล้งทะเบยีนแลว้ ใครทีท่ างาน
เป็นผูค้า้ประเวณีในเยอรมนตัีง้แต่กอ่น 1 กรกฎาคม 2017 เป็นตน้มา มเีวลาส าหรับท าการ

ลงทะเบยีนจนถงึวันที ่31 ธันวาคม 2017 หนา้ทีใ่นการแจง้ลงทะเบยีนนีม้ผีลบังคับส าหรับ
ทุกคนทีใ่หบ้รกิารทางเพศ  

ในการลงทะเบยีน ผูค้า้ประเวณีจะไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกับสทิธแิละหนา้ที ่รวมทัง้ขอ้มลู
เกีย่วกับศูนยใ์หค้ าแนะน าดา้นสขุภาพและสังคม และการเขา้ถงึความชว่ยเหลอืใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน  

ซึง่การพดูคุยเพือ่ใหข้อ้มลูและใหค้ าปรกึษาระหวา่งการลงทะเบยีนก็เพือ่จดุประสงคน์ี้
เชน่กัน การพดูคุยจะท าในแบบเป็นการส่วนตัวและเก็บขอ้มลูเป็นความลับ การพดูคุยจะใช ้

ภาษาทีผู่รั้บการปรกึษาเขา้ใจ โดยทีห่น่วยงานสามารถใหบ้คุคลเขา้รว่มเพือ่การแแปลให ้
ได ้บคุคลอืน่จะสามารถเขา้รว่มสนทนาไดใ้นกรณีทีห่น่วยงานทีล่งทะเบยีนและบคุคลทีรั่บ

ค าปรกึษาเห็นชอบเท่านัน้ 

ผูท้ีรั่บผดิชอบคอืหน่วยงานราชการในพืน้ที ่ซึง่ผูค้า้บรกิารตอ้งการท างานเป็นสว่นใหญ ่

สว่นหน่วยงานใดทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบจรงินัน้ สามารถสอบถามไดท้ี ่เชน่ ทีว่า่การอ าเภอ 

ส านักงานสาธารณสขุ หรอืบนเว็บไซตอ์นิเทอรเ์น็ตของแต่ละเมอืงหรอืเขต หากตอ้งการ
คา้ประเวณีในหลายเมอืงหรอืหลายรัฐ ตอ้งระบคุวามตอ้งการนีใ้นการลงทะเบยีน สถานที่
ท างานจะระบุไวใ้นใบรับรองการลงทะเบยีน หากตอ้งการเพิม่สถานทีท่ างานใหมใ่น
ภายหลัง ตอ้งท าการกรอกขอ้มลูเพิม่เตมิในภายหลังดว้ย หากตอ้งการท างานในสถานที่

อืน่ ตัวอยา่งเชน่เนือ่งในโอกาสพเิศษ โดยทีไ่มไ่ดว้างแผนไวล้่วงหนา้ก็ไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้
สถานทีน่ีเ้พิม่เตมิในภายหลัง  

ในการลงทะเบยีน ผูค้า้ประเวณีจะไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกับสทิธแิละหนา้ที ่ขอ้มลูศูนยใ์ห ้
ค าปรกึษา และการเขา้ถงึความชว่ยเหลอืในสถานการณ์ฉุกเฉิน เชน่ หมายเลขโทรศัพท์

ฉุกเฉิน  

ใบรับรองการแจง้ลงทะเบยีน (Anmeldebescheinigung) 

ในการลงทะเบยีนจะมกีารออกใบรับรองให ้ผูค้า้ประเวณีจะตอ้งมใีบรับรองนีอ้ยูก่ับตัวเสมอ
ระหวา่งการท างาน เพือ่ยืน่แสดงต่อผูป้ระกอบการสถานคา้ประเวณี เจา้ของเอเยน่ต์
เอสคอรต์ หรอืเจา้หนา้ทีต่รวจสอบทางราชการ โดยท่ัวไปแลว้ใบรับรองการลงทะเบยีนจะ
ใชไ้ดท่ั้วทัง้เยอรมน ีแต่รัฐสามารถออกกฎของแตล่ะรัฐเพิม่เตมิได ้วา่การลงทะเบยีนจะมี

ผลใชไ้ดใ้นพืน้ทีใ่ดบา้ง  

ใบรับรองการลงทะเบยีนมอีายกุารใชง้านสองปีส าหรับบคุคลทีม่อีายตัุง้แต่ 21 ปีขึน้ไป 

และหนึง่ปีส าหรับผูท้ีม่อีายตุ ่ากวา่ 21 ปี นอกจากใบรับรองการลงทะเบยีนทีม่ชี ือ่จรงิแลว้ 

ยังสามารถขอใหห้น่วยงานออกใบรับรองทีเ่รยีกวา่  “ ใบรับรองนามแฝง ”ได ้ในใบรับรองนี้
แทนทีจ่ะระบชุือ่จรงิ กลับจะใสช่ือ่ทีเ่ลอืกไดอ้สิระหรอืนามแฝงแทน (เชน่ ชือ่ในการท างาน 

ฉายา)  และจะไมม่กีารระบทุีอ่ยูล่งในใบรับรองนี ้การใชใ้บรับรองนามแฝงนีท้ าใหส้ามารถ
ยนืยันไดว้า่มกีารแจง้ลงทะเบยีนแลว้ โดยทีผู่ป้ระกอบกจิการจะไมส่ามารถทราบไดว้่าผูค้า้

ประเวณีมชีือ่จรงิว่าอะไรหรอือยูท่ีไ่หน  

หน่วยงานลงทะเบยีนไมส่ามารถออกใบรับรองการลงทะเบยีนใหไ้ด ้หากผูค้า้ประเวณี  
- มอีายตุ ่ากวา่ 18 ปี  

- มอีายตุ ่ากวา่ 21 ปี และมบีคุคลอืน่สนับสนุนใหเ้ริม่การคา้ประเวณีหรอืท าการคา้ประเวณี
ต่อ 
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- อยูใ่นฐานะทีถ่กูบังคับ และถกูท าใหเ้ริม่การคา้ประเวณีหรอืท าการคา้ประเวณีต่อ  

- มคีรรภแ์ละก าลังจะคลอดภายในหกสัปดาห ์ 

การอบรมเกีย่วกับดา้นสขุภาพ (Gesundheitliche Beratung) 

กอ่นทีจ่ะสามารถลงทะเบยีนได ้ตอ้งเขา้อบรมเกีย่วกับดา้นสขุภาพเสยีกอ่น สว่นใหญก่าร
ใหค้ าปรกึษาอบรมจะด าเนนิการโดยส านักงานสาธารณสขุ แต่ในบางรัฐหน่วยงานอืน่
สามารถเป็นหน่วยงานทีรั่บผดิชอบได ้โดยผูค้า้ประเวณีควรสอบถามหน่วยงานสาธารณสขุ

ในพืน้ทีนั่น้ๆ  

ในการอบรมดา้นสขุภาพจะมเีนือ้หาเกีย่วกับการป้องกันโรค การตัง้ครรภ ์และการป้องกัน
การตัง้ครรภ ์รวมทัง้ความเสีย่งจากการดืม่แอลกอฮอลแ์ละเสพยาเสพตดิ ขอ้ส าคัญ: การ

พดูคุยจะเป็นการสว่นตัวและปิดเป็นความลับ จะไมม่กีารสง่ต่อขอ้มลู ผูรั้บค าปรกึษายัง
สามารถพดูคุยเกีย่วกับเรือ่งอืน่ๆ ไดอ้กีดว้ย เชน่ เมือ่ไมส่ามารถทราบไดด้ว้ยตัวเองตาม
ล าพังและตอ้งการค าปรกึษาและการชว่ยเหลอื หากผูค้า้ประเวณีไมรู่ภ้าษาเยอรมันหรอืรู ้

เพยีงเล็กนอ้ย ยังสามารถน าบคุคลอืน่เขา้รว่มการสนทนาเพือ่แปลไดด้ว้ย แต่เฉพาะใน
กรณีทีห่น่วยงานและผูรั้บค าปรกึษาใหก้ารยนิยอมเท่านัน้ แมแ้ต่ในกรณีนีเ้นือ้หาการพดูคุย
ก็จะปิดเป็นความลับ  

หลังจากไดรั้บการปรกึษาอบรมดา้นสขุภาพแลว้ ผูค้า้ประเวณีจะไดรั้บใบรับรองทีอ่อกโดย

ระบชุือ่และนามสกลุ ใบรับรองนีเ้ป็นสิง่จ าเป็นส าหรับการลงทะเบยีน การอบรมดา้นสขุภาพ
ตอ้งท าทุกๆ สบิสองเดอืน ผูค้า้บรกิารทีม่อีายตุ ่ากวา่ 21 ปี ตอ้งเขา้อบรมรับค าปรกึษาทุกๆ 

หกเดอืน  

ตอ้งเก็บใบรับรองเกีย่วกับการเขา้อบรมดา้นสขุภาพไวก้ับตัวเชน่กันขณะทีท่ างาน ผูใ้ดทีไ่ม่
ตอ้งการใหร้ะบชุือ่จรงิในใบรับรองนีเ้ชน่กัน สามารถขอรับใบรับรองเพิม่เตมิทีร่ะบนุามแฝง
ได ้นามแฝงในใบรับรองดา้นสขุภาพและการลงทะเบยีนตอ้งเป็นชือ่เดยีวกัน  

หนา้ทีใ่นการใชถ้งุยางอนามัย (Kondompflicht) 

การมสัีมพันธท์างเพศ ไมว่า่จะเป็นทางปาก ทางทวาร หรอืทางอวัยวะเพศ ตอ้งใชถ้งุยาง
อนามัยทุกครัง้ ผูค้า้บรกิารมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธมสัีมพันธท์างเพศทีไ่มใ่ชถ้งุยางอนามัย สถาน

คา้บรกิารตอ้งแจง้หนา้ทีใ่นการใชถ้งุยางอนามัยดว้ยการตดิประกาศใหท้ราบ ลูกคา้ทีไ่ม่
ตอ้งการใชถ้งุยางอนามัย ตอ้งตระหนักวา่อาจตอ้งเสยีค่าปรับ หา้มมใิหผู้ป้ระกอบกจิการ
และผูค้า้ประเวณีท าการโฆษณาขายบรกิารทางเพศโดยไมม่กีารป้องกัน  

การอนุญาตประกอบกจิการคา้ประเวณี (Erlaubnis für Prostitutionsgewerbe) 

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะประกอบกจิการคา้ประเวณีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ

กอ่น กจิการคา้ประเวณี คอื ตัวอยา่งเชน่ สถานคา้ประเวณี และสถานบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกัน 

(เชน่ คลับเซานา หรอื ผูน้ยิมเปลอืยกาย FKK สถานคา้บรกิารตามทีอ่ยูอ่าศัย หรอื  “ บา้น
โมเดล”) รถเคลือ่นทีค่า้บรกิาร (เช่น เลฟิโมไบล)์ งานรืน่เรงิเพือ่คา้บรกิาร (เชน่ เซ็กปารต์ี้

เชงิพาณิชย)์ และนายหนา้ตดิต่อส าหรับการคา้บรกิาร (เชน่ เอเย่นตเ์อสคอรต์)  

รวมทัง้กรณผีูค้า้บรกิารในทีอ่ยูอ่าศัยทีม่ผีูอ้ยูอ่าศัยรว่มหนึง่คนหรอืหลายคนทีท่ างาน

รว่มกัน ไม่วา่จะเป็นประจ าหรอืเป็นครัง้คราว ตามปกตทิีอ่ยูอ่าศัยนีจ้ะนับวา่เป็นสถานกจิการ
คา้ประเวณี ตอ้งไปตดิต่อขอรับใบอนุญาต และตอ้งมบีคุคลใดบคุคลหนึง่รับหนา้ทีเ่ป็นผู ้
ประกอบกจิการในการออกใบอนุญาต เจา้หนา้ทีจ่ะตรวจสอบวา่บุคคลดังหล่าวมคีุณสมบัติ
ความน่าเชือ่ถอืทีจ่ าเป็นส าหรับการประกอบกจิการคา้ประเวณีหรอืไม ่กจิการสถานบรกิาร

ตอ้งมลัีกษณะถกูตอ้งตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายก าหนดไว ้ตอ้งมรีะบบสขุาภบิาลทีเ่หมาะสม
ส าหรับผูค้า้ประเวณีและลูกคา้เป็นตน้ หอ้งทีใ่ชท้ างานใหบ้รกิารทางเพศตอ้งสามารถโทร
ฉุกเฉินได ้และตอ้งไมใ่ชห้อ้งท างานเป็นหอ้งนอนหรอืหอ้งใชส้อยดว้ย ส าหรับการประกอบ

กจิการคา้ประเวณีในทีอ่ยูอ่าศัย เจา้หนา้ทีส่ามารถยกเวน้ขอ้ก าหนดบางประการได  ้

หากมเีบาะแสเกีย่วกับการมคีนถกูเอารัดเอาเปรยีบ จะไมใ่หใ้บอนุญาต หรอืถอนใบอนุญาต
คนื ในการขอใบอนุญาตจะตอ้งน าเสนอคอนเซ็ปตก์ารบรกิารดว้ย ผูค้า้บรกิารมสีทิธขิอดู



   

 6 

รายละเอยีดคอนเซ็ปตน์ี ้ผูค้า้บรกิารจะสามารถเห็นไดว้า่สถานบรกิารไดรั้บอนุญาตและ

เป็นไปตามขอ้ก าหนดตามกฎหมายหรอืไม ่ 

นอกจากนัน้แลว้ผูป้ระกอบการยังตอ้งดูแลความปลอดภัยและสขุภาพของผูค้า้ประเวณี 
ลูกคา้ และผูอ้ ืน่ในสถานบรกิารอกีดว้ย ผูค้า้ประเวณีมสีทิธทิีจ่ะใหม้ถีงุยางอนามัย สารหล่อ

ลืน่ และอืน่ๆ อกีเป็นตน้ในหอ้งท างาน  

ผูป้ระกอบกจิการใหบ้รกิารสามารถอนุญาตผูค้า้ประเวณีทีม่ใีบรับรองการลงทะเบยีนที่
ถกูตอ้งแลว้เท่านัน้เขา้ท างานในสถานบรกิารของตนเอง นอกจากนียั้งตอ้งใหโ้อกาสแก่
ผูค้า้ประเวณีทุกเมือ่ เพือ่ไปขอรับค าปรกึษา แมแ้ต่ในเวลาท างาน ผูค้า้ประเวณีสามารถ

ยนืยันขอใหท้ าสัญญาจา้งงานและสัญญาอืน่ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรไวไ้ด ้โดยรวมถงึ
หลักฐานการช าระเงนิ เช่น ส าหรับค่าเชา่ดว้ย ผูป้ระกอบการไมส่ามารถเรยีกเก็บค่าเช่าที่
สงูผดิปกต ิ(ค่าเชา่ขูดเลอืด) รวมทัง้ไมส่ามารถเรยีกรอ้งราคาทีสู่งผดิปกตจิากผูค้า้ประเวณี 

การหา้มการออกค าส่ัง (Weisungsverbot) 

กฎหมายคุม้ครองผูค้า้ประเวณีและสทิธขิองผูค้า้ประเวณีในการตัดสนิใจดว้ยตัวเองเกีย่วกับ

การบรกิารทางเพศ ดว้ยกฎหมายทีเ่รยีกวา่การหา้มการออกค าส่ัง กฎหมายนีก้ าหนดไวว้า่ 
ผูป้ระกอบการไมส่ามารถตัง้ขอ้บังคับเกีย่วกับวธิกีารหรอืขอบเขตการใหบ้รกิารทางเพศ
ส าหรับผูค้า้ประเวณีได ้เรือ่งนีจ้ะเป็นการตกลงระหวา่งผูค้า้ประเวณีและลูกคา้เท่านัน้ ซึง่

สง่ผลใหร้าคาเป็นการตกลงระหวา่งผูค้า้ประเวณีและลูกคา้ดว้ยเชน่กัน ผูค้า้ประเวณีตอ้งไม่
ถกูจ ากัดสทิธสิว่นบคุคล ตัวอยา่งเชน่ ผูค้า้ประเวณีจะไมส่ามารถถกูบังคับใหเ้ปลอืยกาย
ท างาน และหา้มยดึเอกสารบัตรประจ าตัวของผูค้า้ประเวณี 
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การคุม้ครองทางสังคมส าหรับผูค้า้ประเวณีอสิระและ ผูค้า้ประเวณีทีเ่ป็นพนักงาน (Die 

soziale Absicherung von selbstständigen und angestellten Prostituierten) 

ผูค้า้ประเวณีสามารถเป็นผูค้า้ประเวณีอสิระหรอืเป็นพนักงานทีรั่บเงนิเดอืน หมายถงึเป็น
ลูกจา้งทีท่ างานกับผูว้า่จา้ง ผูว้่าจา้ง คอื เจา้ของสถานประกอบการคา้ประเวณีเป็นตน้ (เช่น 

คลับ สถานคา้ประเวณี เอเยน่ต)์ ผูค้า้ประเวณีสว่นใหญท่ างานอสิระ 

หากมกีารจา้งผูค้า้บรกิารเป็นพนักงาน ผูค้า้ประเวณีจะมสีทิธแิละหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกับลูกจา้ง
อืน่ๆ นอกจากนัน้แลว้ ส าหรับพวกเขายังมขีอ้ก าหนดท่ัวไปเกีย่วกับกฎหมายแรงงานและ

การคุม้ครองแรงงาน (เช่น การจ่ายเงนิในกรณีเจ็บป่วย การลาคลอด กฎเกณฑส์ าหรับเวลา
ท างานและการลาพักผอ่น ระยะเวลาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ส าหรับการเลกิจา้ง ฯลฯ) ทีผู่ว้่า

จา้งตอ้งปฏบัิตติามอกี 

นอกจากนีผู้ค้า้บรกิารยังมปีระกันสังคม ซึง่หมายถงึพวกเขาไดรั้บการลงทะเบยีน
ประกันสังคม และจา่ยเงนิประกันสขุภาพ ประกันการว่างงาน ประกันบ านาญ ประกันการ

ดูแลระยะยาว และประกันอบัุตเิหตุ ผูว้า่จา้งตอ้งลงทะเบยีนประกันสังคมของลูกจา้งตาม
กฎหมาย และยังตอ้งรับผดิชอบในการจา่ยเงนิประกันสังคมในสว่นของผูว้า่จา้งและสว่น
ของลกูจา้งใหแ้กห่น่วยงานประกันต่อไปดว้ย อัตราเบีย้ประกันจะขึน้อยูก่ับระดับรายไดแ้ละ
ผูว้า่จา้งพรอ้มทัง้ลูกจา้งจะตอ้งรับผดิชอบรว่มกัน 

ผูท้ีท่ างานอสิระสามารถเป็นสมาชกิในแต่ละสาขาของประกันสังคมไดด้ว้ยความสมัครใจ  

หากมคี าถามเกีย่วกับหนา้ทีใ่นการประกันสังคม สามารถสอบถามรายละเอยีดไดท้ี่
หน่วยงานประกันบ านาญเยอรมันที ่www.deutsche-rentenversicherung สามารถตดิต่อ

ศูนยบ์รกิารทางโทรศัพทไ์ดท้ี ่0800 1000 4800 กฎพเิศษมผีลส าหรับผูท้ีท่ างานเล็กๆ 

นอ้ยๆ เป็นตน้ (เช่น ส าหรับผูท้ ามนิจิอ๊บหรอืงาน 450 ยโูร)  

สามารถรับขอ้มลูเกีย่วกับประกันสังคมจากกระทรวงแรงงานและสังคมไดเ้ชน่กัน ดว้ยการ
ตดิต่อศูนยบ์รกิารทางโทรศัพท ์(ตดิตอ่ไดทุ้กวันจันทรถ์งึวันพฤหัส ระหวา่ง 8.00 และ 

20.00 น.) ที ่www.bmas.de/DE/Service/Buergertelefon/buergertelefon.html จะ
แสดงหัวขอ้สาระส าคัญทัง้หมดพรอ้มกันกับหมายเลขโทรศัพทส์ายตรงพเิศษทีส่ามารถ
ตดิต่อสอบถามได ้ภาพรวมดา้นขอ้มลูสามารถดูไดท้ีอ่ภธิานของกระทรวงแรงงาน: 

http://www.bmas.de/DE/Service/Glossar/Functions/glossar.html?cms_lv2=7590
6 

 

 

ประกันสขุภาพ (Krankenversicherung) 

ทุกคนสามารถตกอยูใ่นสถานการณ์ทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืทางการแพทยอ์ยา่งเรง่ด่วน

ได ้ดังนัน้ประกันสขุภาพจงึมคีวามส าคัญอย่างมาก แมก้ระท่ังเมือ่บคุคลอาศัยหรอืท างาน
ในเยอรมนเีพยีงช่ัวคราวก็ตาม  

ในเยอรมนใีชร้ะบบบังคับประกันสขุภาพท่ัวไป น่ันหมายความวา่: ทุกคนทีม่ทีีพ่ านักใน

เยอรมนตีอ้งท าประกันสขุภาพตามกฎหมายหรอืสว่นบคุคล 

ใบค าชีแ้จงแนะน าของสมาคมประกันสขุภาพตามกฎหมายและเอกชนสว่นบคุคลจะให ้
ขอ้มลูเป็นพเิศษเกีย่วกับประกันสขุภาพส าหรับผูค้า้ประเวณีในเยอรมน ีมกีารแปลขอ้มลูใน
หลายภาษาดว้ยเชน่กัน สามารถดูใบค าชีแ้จงแนะน าไดท้ี ่
https://www.bmfsfj.de/blob/117620/7007e01053f240b8f54dc1d200af6416/merk
blatt-krankenversicherung-thai-data.pdf 

สามารถสอบถามรายละเอยีดขอ้มลูโดยตรงไดท้ีส่ านักงานประกันสขุภาพในพืน้ที ่ 

http://www.deutsche-rentenversicherung/
http://www.deutsche-rentenversicherung/
http://www.bmas.de/DE/Service/Buergertelefon/buergertelefon.html
http://www.bmas.de/DE/Service/Glossar/Functions/glossar.html?cms_lv2=75906
http://www.bmas.de/DE/Service/Glossar/Functions/glossar.html?cms_lv2=75906
https://www.bmfsfj.de/blob/117620/7007e01053f240b8f54dc1d200af6416/merkblatt-krankenversicherung-thai-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/117620/7007e01053f240b8f54dc1d200af6416/merkblatt-krankenversicherung-thai-data.pdf
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ประกันการดูแลระยะยาว (Pflegeversicherung) 

ประกันการดูแลระยะยาวชว่ยเหลอืคุม้ครองบคุคลทีต่อ้งการการดแูลระยะยาว โดยเป็น
ประกันภาคบังคับในเยอรมน ีผูท้ าประกันสขุภาพตามกฎหมายทัง้หมดจะไดรั้บความ
คุม้ครองจากประกันการดูแลระยะยาวตามกฎหมายดว้ยโดยอัตโนมัต ิสว่นผูท้ีม่ปีระกันสว่น

บคุคลกับบรษัิทเอกชนจะตอ้งท าประกันการดูแลระยะยาวสว่นบคุคลเองต่างหาก 

ประกันการดูแลระยะยาวยังใหค้วามชว่ยเหลอืญาตขิองผูป่้วยอกีดว้ย ขอ้มลูเกีย่วกับเรือ่งนี้
ดูไดท้ี ่www.wege-zur-pflege.de  

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

ประกันการว่างงาน (Arbeitslosenversicherung) 

ประกันการว่างงานชว่ยดูแลใหบ้คุคลไมต่อ้งอยูโ่ดยไมม่เีงนิอยา่งกะทันหันเมือ่เขาตกงาน 

ผูท้ีม่ปีระกันภาคบังคับในเยอรมนนีีค้อื ลูกจา้ง และนักศกึษาวชิาชพีทุกคน ทีท่ างาน
มากกวา่การท างานเล็กๆ นอ้ยๆ  

สามารถดูขอ้มลูเพิม่เตมิทีศู่นยแ์รงงานในพืน้ทีแ่ละทีห่น่วยงานของรัฐส าหรับแรงงานที ่
www.arbeitsagentur.de รวมทัง้สถานทีใ่หค้ าปรกึษาหลายแหง่สามารถใหค้ าแนะน าใน
เรือ่งนีไ้ดเ้ป็นอย่างด ีและสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืในการกรอกแบบฟอรม์และตอบ

ค าถามอืน่ๆ อกีดว้ย 

จากกองทุนเงนิประกันการวา่งงานจะน าเงนิมาจ่ายเป็น เงนิทดแทนวา่งงาน และเงนิ
สง่เสรมิการหางาน จ านวนเงนิทดแทนวา่งงานจะคดิเป็นอัตราจากเงนิเดอืนทียั่งไมห่ักลบ

ภาษีทีเ่คยไดรั้บกอ่นหนา้นี ้ระยะเวลาในการจ่ายเงนิวา่งงานจะขึน้อยูก่ับระยะเวลาในการ
จา่ยประกันภาคบังคับกอ่นหนา้และอายขุองผูนั้น้  

นอกจากนัน้แลว้ผูท้ีต่กงานยังมสีทิธไิดรั้บความช่วยเหลอืสนับสนุนในการหางานใหม ่

หน่วยงานดา้นแรงงานของประเทศ และหน่วยงานดา้นแรงงานในพืน้ทีจ่ะจัดหาต าแหน่ง

งานวา่งและใหค้วามชว่ยเหลอืในรปูแบบต่างๆ เชน่ มาตรการสง่เสรมิพัฒนาฝีมอืแรงงาน
อาชพี แต่จะไมจั่ดหาต าแหน่งงานในสถานคา้ประเวณีหรอืงานที่คลา้ยคลงึกันทีเ่กีย่วกับ
การคา้กาม หา้มมใิหม้กีรณีทีผู่ใ้ดตอ้งจ ายอมท างานในสถานคา้ประเวณีหากผูนั้น้ไม่

ตอ้งการ และหา้มไมใ่หผู้ใ้ดตอ้งเสยีประโยชนห์ากผูนั้น้ไมรั่บต าแหน่งงานเชน่นี ้ 

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

ประกันพืน้ฐานส าหรับผูห้างาน 

(Grundsicherung für Arbeitssuchende) 

ผูใ้ดทีก่ าลังหางานท าแต่ไมม่สีทิธไิดรั้บเงนิทดแทนวา่งงาน และไมส่ามารถหาเลีย้งชพี
ตนเองโดยไมไ่ดรั้บความชว่ยเหลอืได ้หรอืมงีานท าแต่มรีายไดไ้มเ่พยีงพอต่อการใชช้วีติ
ส าหรับตนเองและ 

คนในครอบครัว มสีทิธไิดรั้บความชว่ยเหลอืพืน้ฐานส าหรับผูว้่างงานภายใตเ้งือ่นไขที่
ก าหนดในบางกรณี (หรอืทีเ่รยีกว่า  “ Hartz IV”) หน่วยงานทีรั่บผดิชอบคอืศูนยแ์รงงานใน
พืน้ที ่ 

ความชว่ยเหลอืพืน้ฐานนีป้ระกอบดว้ย ความชว่ยเหลอืค่าเลีย้งชพี (เงนิว่างงาน II, เงนิ
สังคม) รวมทัง้ความชว่ยเหลอืใหค้ าปรกึษา การจัดหาและสง่เสรมิมาตรการในการเขา้สู่

ตลาดแรงงาน ตัวอยา่งเชน่การจัดหาคนดูแลบตุร จงึท าใหส้ามารถไปท างาน หรอืไปศกึษา
วชิาชพี  หรอืการไปรับค าแนะน าปรกึษาทางจติสังคม โดยมเีป้าหมายใหบ้คุคลนัน้สามารถ
ท างานไดใ้นเวลาต่อมา ความชว่ยเหลอืพืน้ฐานและความชว่ยเหลอืในการหางานนี ้ผูท้ีเ่คย
ท างานอสิระมากอ่นก็มสีทิธไิดรั้บเช่นกัน  

http://www.wege-zur-pflege.de/
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-pflege.html
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-pflege.html
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/anspruch-hoehe-dauer-arbeitslosengeld
http://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/anspruch-hoehe-dauer-arbeitslosengeld
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ตัวอยา่งเชน่ ผูท้ีไ่มต่อ้งการท างานเป็นผูค้า้ประเวณีอกีต่อไป ภายใตเ้งือ่นไขบางประการ ก็

สามารถรับการช่วยเหลอืผา่นศูนยแ์รงงานได ้ทัง้ความชว่ยเหลอืค่าด ารงชพีส าหรับตัวเอง
และบตุร รวมทัง้ความชว่ยเหลอืต่างๆ ทีจ่ะท าใหบ้คุคลนัน้  “ พรอ้มส าหรับตลาดแรงงาน ”

ไมจ่ าเป็นตอ้งมเีหตุผลวา่ท าไมจงึไมต่อ้งการท างานดา้นการคา้ประเวณีอกีต่อไป 

ส าหรับแรงงานขา้มชาตจิะมขีอ้บังคับพเิศษ การเขา้ถงึความช่วยเหลอืพืน้ฐานจะขึน้อยูก่ับ
ประเภทของวซีา่และขึน้อยูก่ับระยะเวลาทีเ่คยท างานในเยอรมนกี่อนหนา้นี้ หรอืหาเลีย้ง
ชพีดว้ยตนเองมากอ่น เป็นตน้  

ดูขอ้มลูอยา่งละเอยีดที:่ 
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Arbei
tslosigkeit/Arbeitslosengeld/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI48
5758 

รวมทัง้สถานทีใ่หค้ าปรกึษาส าหรับผูค้า้ประเวณีหลายแหง่สามารถใหค้ าแนะน าในเรือ่งนี้
ไดเ้ป็นอยา่งด ีและสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืในการกรอกแบบฟอรม์และตอบค าถามอืน่ๆ 

ประกันบ านาญ (Rentenversicherung) 

ประกันบ านาญตามกฎหมายจะจา่ยเงนิบ านาญแกผู่ป้ระกันและเป็นประกันเพือ่ 

การเกษียณอายทุีส่ าคัญทีส่ดุในเยอรมน ีโดยยังสนับสนุนการคนืสูสั่งคมในชวีติการท างาน 

อกีทัง้ประกันนียั้งเสนอใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิกอ่นถงึอายุเกษียณ เมือ่บคุคลนัน้ไม่
สามารถท างานไดอ้กีต่อไปดว้ยเหตุผลดา้นสขุภาพ เมือ่คู่สมรสเสยีชวีติ หรอืเมือ่บคุคลทีม่ ี
อายนุอ้ยตอ้งเสยีบดิามารดาไป นอกจากนียั้งมกีารจา่ยเงินส าหรับการรักษาและมาตรการ

ในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นอาชพีอกีดว้ย ส าหรับผูเ้กษียณอายจุะมกีารจา่ยเงินสมทบใน
สว่นของผูว้า่จา้งส าหรับประกันสขุภาพและประกันการดูแลระยะยาว ลูกจา้งเกอืบทุกคน จะ
มหีนา้ทีใ่นการจา่ยเงนิสมทบประกัน ลูกจา้งและผูว้า่จา้งจะตอ้งจา่ยเงนิประกันคนละ

ครึง่หนึง่ 

ที ่www.deutsche-rentenversicherung.de มขีอ้มลูเพิม่เตมิ สามารถตดิต่อศูนยบ์รกิาร
ทางโทรศัพทไ์ดท้ี ่0800 1000 4800  

ประกันอบัุตเิหตุ (Unfallversicherung) 

ลูกจา้งทุกคนมปีระกันอบัุตเิหตุภาคบังคับ โดยประกันจะคุม้ครองภัยความเสยีหายทีเ่กดิ
จากอบัุตเิหตุขณะเดนิทางไปท างานและขณะท างาน และการเจ็บป่วยทีเ่กดิจากอาชพี อกี
ทัง้ชว่ยเหลอืฟ้ืนฟสูขุภาพหลังการเกดิอบัุตเิหตดุว้ยการรักษาโดยแพทยแ์ละ มาตรการ
ฟ้ืนฟสูขุภาพทางการแพทย ์ ในกรณีเรยีกสนิไหมทดแทน ประกันจะจา่ยเงนิทดแทนให ้

เชน่ เงนิทดแทนบาดเจ็บ เงนิบ านาญ รวมทัง้ค่าใชจ้า่ยส าหรับการอบรมเปลีย่นอาชพี เบีย้
ประกันอบัุตเิหตุผูว้า่จา้งจะเป็นผูจ้า่ยทัง้หมด  

กรณีผูค้า้ประเวณีไดรั้บบาดเจ็บจากอบัุตเิหตุระหวา่งการท างาน ประกันอบัุตเิหตุตาม

กฎหมายจะใหค้วามชว่ยเหลอื หากผูค้า้ประเวณีเป็นลูกจา้งอยูใ่นสถานคา้ประเวณีหรอืเป็น
พนักงานของเอเยน่ตเ์อสคอรท์ บางครัง้แมใ้นภายหลัง อาจเป็นเรือ่งส าคัญทีจ่ะตอ้งตัง้
ค าถามว่า ผูค้า้ประเวณีเป็นลูกจา้งหรอืท างานอสิระ ซึง่จะตอ้งท าใหก้ระจา่งอกีในเรือ่งนี:้ 

ตัวอยา่งเชน่เมือ่ผูค้า้ประเวณีท างานเหมอืนกับการท างานอสิระเมือ่ดูจากภายนอก แต่ใน
ความเป็นจรงิท างานเป็นลูกจา้ง ในกรณีนีผู้ว้่าจา้งจะตอ้งลงทะเบยีนประกันอบัุตเิหตุให ้แต่
ทวา่ผูค้า้ประเวณีก็สามารถเรยีกสนิไหมทดแทนจากประกันอบัุตเิหตุไดแ้มว้า่จะไมม่กีาร

ลงทะเบยีนกอ่นหนา้ก็ตาม 

 

https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Arbeitslosigkeit/Arbeitslosengeld/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI485758
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Arbeitslosigkeit/Arbeitslosengeld/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI485758
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Arbeitslosigkeit/Arbeitslosengeld/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI485758
http://www.deutsche-rentenversicherung/
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หนา้ทีใ่นการช าระภาษีของผูค้า้ประเวณี 

(Die Steuerpflichten von Prostituierten) 

ผูค้า้ประเวณีตอ้งช าระภาษี โดยไมข่ึน้อยูก่ับว่าผูค้า้ประเวณีจะท างานอสิระหรอืเป็นลูกจา้ง  

รายไดจ้ากการบรกิารทางเพศจะอยูใ่นหมวดภาษีเงนิได ้(ส าหรับงานอสิระ) หรอืภาษี
เงนิเดอืน (ส าหรับลูกจา้ง) ยังมรีปูแบบอืน่ของภาษีทีส่ าคัญส าหรับผูค้า้ประเวณี คอื ผูท้ี่

ท างานอสิระจะตอ้งจา่ยภาษีการคา้เป็นตน้ 

การทีก่ารประกอบอาชพีเป็นแบบอสิระหรอืไมนั่น้ขึน้อยูก่ับสถานการณ์ท างานจรงิ ชือ่เรยีก

ในสัญญาเพยีงล าพังไม่เพยีงพอส าหรับการจัดเขา้หมวดหมูไ่ด ้ตัวอยา่งเชน่ลูกจา้งตอ้งมี
เวลาท างานทีต่ายตัวและไดรั้บค่าตอบแทนพืน้ฐานทีค่งทีแ่มว้า่จะไมม่ลีูกคา้ก็ตาม อาชพี
อสิระจะรับความเสีย่งในการประกอบการดว้ยตนเอง มสีถานประกอบการเป็นของตนเอง 

พรอ้มทัง้มอีสิระในการก าหนดการท างานและเวลาการท างาน 

ผูท้ีต่อ้งการขอ้มลูสามารถสอบถามไดท้ีก่รมสรรพากรของแต่ละรัฐหรอืทีส่ านักงานภาษีใน
พืน้ที ่รวมทัง้สถานทีใ่หค้ าปรกึษาส าหรับผูค้า้ประเวณีสามารถช่วยเหลอืคุณไดต้่อไป 

หนา้ทีใ่นการจา่ยภาษีส าหรับลูกจา้ง (Steuerpflicht für Angestellte) 

ภาษีเงนิเดอืนในฐานะภาษีรายได ้(Lohnsteuer als Einkommenssteuer) 

ผูท้ีเ่ป็นลูกจา้ง เช่นในสถานคา้ประเวณี หรอืในบาร ์ในทางภาษีนับวา่เป็นผูรั้บจา้งงาน 

ลูกจา้งตอ้งลงทะเบยีนทีก่รมสรรพากรเมือ่เริม่การท างานกับผูว้า่จา้ง ผูว้า่จา้งจะเก็บภาษี
เงนิเดอืนไวแ้ละสง่ใหก้รมสรรพากรต่อไป เมือ่สิน้ปีและเมือ่การวา่จา้งสิน้สดุลง ลูกจา้งจะ
ไดรั้บใบรับรอง 

การจา่ยภาษีเงินเดอืน  

ค่าใชจ้า่ยในการประกอบอาชพีหารายได ้(Werbungskosten) 

ผูค้า้ประเวณีสามารถน าค่าใชจ้า่ยในการท างานของพวกเขาเชน่เดยีวกับลูกจา้งคนอืน่ๆ 

(เชน่ ค่าการเดนิทางไปยังทีท่ างาน และค่าใชจ้า่ยส าหรับการตรวจสขุภาพทีก่รมอนามัย) 

มานับเป็นค่าใชจ้า่ยในการประกอบอาชพีหารายไดเ้พือ่ค านวณลดหยอ่นภาษีได ้

 

หนา้ทีใ่นการจา่ยภาษีส าหรับอาชพีอสิระ 

(Steuerpflicht für Selbstständige) 

ภาษีรายได ้(Einkommenssteuer) 

ผูท้ีเ่ป็นผูค้า้ประเวณีอสิระ ท ารายไดท้ีต่อ้งน ามาคดิหักจา่ยภาษี ซึง่เรยีกรายไดน้ี้วา่เป็น
รายไดจ้ากการประกอบการเชงิพาณิชย ์โดยจะใชก้ฎเกณฑเ์ดยีวกันกับการประกอบการ

อืน่ๆ น่ันหมายความว่า: ตอ้งลงทะเบยีนเปิดกจิการและยืน่แบบฟอรม์การเสยีภาษีรายได ้
เป็นรายปี พืน้ฐานส าหรับระดับภาษีคอืก าไร ดังนัน้จงึตอ้งแสดงรายไดแ้ละรายจา่ยทัง้หมด  

หากมรีายไดต้ ่า จะใชร้ะเบยีบผอ่นผันรายไดขั้น้ต ่า และจงึไมต่อ้งจา่ยภาษีรายได ้ในปี 

2017 รายไดขั้น้ต ่าไดรั้บผอ่นผันจะอยูท่ีป่ระมาณ 8,800 ยโูร 

ในบางรัฐมวีธิกีารทีง่่ายขึน้ส าหรับผูค้า้ประเวณีส าหรับการยืน่ภาษี (เชน่ วธิกีารทีเ่รยีกว่า

วธิกีารดุสเซลดอรฟ์)  

ภาษีมลูค่าเพิม่ (Umsatzsteuer) 

ผูค้า้ประเวณีทีท่ างานอสิระตอ้งจา่ยภาษีมลูค่าเพิม่ตามความจ าเป็น ภาษีมลูค่าเพิม่  

(ปัจจบัุน 19 เปอรเ์ซ็นต)์ จะไมถ่กูเก็บหากรายไดใ้นปีทีผ่่านมามมีลูค่านอ้ยกวา่ 17,500 ยู

โร และในปีปัจจบัุนคาดวา่ไมเ่กนิ 50,000 ยโูร  
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ภาษีการคา้ (Gewerbesteuer) 

ฝ่ายปกครองเขตจะเรยีกเก็บภาษีการคา้ส าหรับผูป้ระกอบการทีม่ถีิน่ทีอ่ยูใ่นพืน้ที่นัน้ 

รวมทัง้ผูค้า้ประเวณีทีป่ระกอบกจิการเอง จะตอ้งจา่ยภาษีการคา้จากก าไรทีไ่ด ้อัตราภาษี

การคา้จะแตกต่างกันในแต่ละชมุชนและจะเริม่เก็บเมือ่มกี าไรถงึขดีก าไรทีก่ าหนดไว ้
(มากกวา่ประมาณ 24,500 ยโูรต่อปี)  

ภาษีบันเทงิ (Vergnügungssteuer) 

ในบางเมอืงและเขตจะมกีารเก็บภาษีบันเทงิส าหรับการคา้ประเวณี ซึง่สามารถมผีลต่อผู ้
คา้ประเวณีทีท่ างานอสิระดว้ยเช่นกัน ยอดภาษีทีจ่า่ยจะขึน้อยูก่ับ  “ จ านวนวันทีม่กีจิกรรม ”

หรอื  “ พืน้ทีใ่นการจัดกจิกรรม” 

 

การช าระภาษีล่วงหนา้/การยืน่แบบแสดงรายการภาษีเงนิได ้

(Steuervorauszahlung/Steuererklärung) 

ส านักงานภาษีจะก าหนดภาษีเงนิไดแ้ละภาษีการคา้ทีต่อ้งจา่ยล่วงหนา้ บนพืน้ฐานของ
ก าไรทีค่าดหวังไว ้หรอืก าไรที่ได ้ โดยตอ้งจา่ยภาษีทุกๆ สามเดอืน รวมทัง้ภาษีมลูค่าเพิม่
ตอ้งท าการจา่ยล่วงหนา้ดว้ยตามความจ าเป็น หลังจากสิน้ปีตอ้งท าการแสดงรายการภาษี
รายไดแ้ละภาษีมลูค่าเพิม่รวมทัง้ภาษีการคา้ เพิม่เตมิตามความจ าเป็น จากหลักฐานของ

การแสดงรายการนี้ส านักงานภาษีจะออกใบรับรองภาษีให ้หากไมไ่ดย้ืน่แบบฟอรม์ชีแ้จง
ภาษี ส านักงานภาษีจะประเมนิก าไรและรายได ้ 
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ศูนยใ์หค้ าปรกึษาและศูนยต์ดิต่อ (Beratungsangebote und Anlaufstellen) 

ในบางเมอืงในเยอรมนมีศีูนยใ์หค้ าปรกึษาพเิศษส าหรับผูค้า้ประเวณี ใหส้ามารถสอบถาม
เกีย่วกับสขุภาพและการระมัดระวังป้องกัน กฎเกณฑท์างกฎหมาย ประกันสังคม หรอื
ปัญหาดา้นการเงนิเป็นตน้ บคุคลใดอยูใ่นสถานการณ์วกิฤตหรอืประสบกับความรุนแรง จะ

ไดรั้บความชว่ยเหลอื รวมทัง้ผูท้ีต่อ้งการออกจากการคา้ประเวณีสามารถไดรั้บความ
ชว่ยเหลอืดว้ยเชน่กัน บอ่ยครัง้ทีม่กีารใหค้ าปรกึษาในหลายภาษา ไมม่คี่าใชจ้า่ย เป็น
ความลับเป็นส่วนตัว โดยส่วนมากแลว้จะใหค้ าปรกึษาเป็นแบบนิรนามได ้ผูใ้หค้ าปรกึษา

เป็นผูท้ีไ่ดรั้บการฝึกอบรมมาเป็นอย่างด ีและใหค้วามเคารพต่อบคุคลทีม่ารับค าปรกึษา 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบการลงทะเบยีนหรอืการใหค้ าปรกึษาดา้นสุขภาพสามารถให ้
ค าแนะน าเกีย่วกับศูนยใ์หค้ าปรกึษาและแหล่งขอ้มลูในภมูภิาคได ้ 

ภาพรวมศูนยต์ดิต่ออยูใ่นเครอืของสมาคมใหค้ าปรกึษาทางวชิาชพีส าหรับผูท้ีท่ างานทาง

เพศ (bufas e. V.) แสดงไวท้ี่นี:่ 

http://www.bufas.net/mitglieder 

http://www.prostituiertenschutzgesetz.info/beratungsstellen 

และยังมรีายชือ่ศูนยใ์หค้ าปรกึษาพเิศษส าหรับผูค้า้ประเวณีชายโดยเฉพาะเชน่กัน ทีแ่สดง
ไวท้ีน่ี:่ www.aksdwordpresscom.wordpress.com  

มศีูนยใ์หค้ าปรกึษาทีเ่ชีย่วชาญเป็นพเิศษเกีย่วกับการคุม้ครองและการใหค้ าปรกึษาแก่
ผูเ้กีย่วขอ้งเสยีหายจากการคา้มนุษย ์การแสวงหาผลประโยชน ์หรอืการบังคับให ้

คา้ประเวณี ขอ้มลูอยา่งละเอยีดและรายชือ่ของศูนยใ์หค้ าปรกึษาเหล่านีแ้สดงไวท้ีน่ี:่  

www.kok-gegen-menschenhandel.de/hilfsangebote/ บรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืผา่น

สายด่วน  “ การใชค้วามรุนแรงต่อสตร ี”ทีเ่บอรโ์ทร 08000 116 016 รับค าปรกึษาแบบนริ
นามฟรท่ัีวทัง้ประเทศและใน 17 ภาษา 

ค าแนะน าและความชว่ยเหลอืโดยเฉพาะส าหรับผูตั้ง้ครรภใ์นสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถ
โทรทีส่ายด่วน  “ ผูตั้ง้ครรภใ์นสถานการณ์ฉุกเฉิน ”ตลอด 24 ชม. เชน่เดยีวกันและใน 17 

ภาษา สามารถโทรตดิต่อไดท้ีห่มายเลข 0800 40 40 020 

Lola (www.lola-nrw.de) เป็นแอพและเว็บไซตส์ าหรับผูค้า้ประเวณีทีท่ างาน 

ในรัฐนอรท์ไรน ์- เว็สทฟ์าเลนิ มขีอ้มลูเกีย่วกับหัวขอ้เรือ่งทีส่ าคัญ ค าแนะน าเกีย่วกับศูนย์

ใหค้ าปรกึษาส าหรับผูค้า้ประเวณีใน NRW รวมทัง้ระบบน าทางไปยังทีอ่ยูท่ีส่ าคัญ 

ภาพรวมของศูนยใ์หค้ าปรกึษากวา่ 14,000 แหง่ในหัวขอ้เรือ่งต่างๆ ท่ัวทัง้ประเทศเยอรมน ี

มอียูท่ี ่www.dajeb.de  

 

ค าปรกึษาเกีย่วกับสขุภาพ (Beratung zur Gesundheit) 

หากมคี าถามเกีย่วกับเรือ่ง HIV/เอดส ์และโรคตดิต่อทางเพศอืน่ๆ สามารถสอบถามไดท้ี่

ศูนยช์ว่ยเหลอืดา้นเอดสท์ี ่www.aidshilfe-beratung.de บคุคลใดมคีวามกลัวทีจ่ะตดิเชือ้ 

หรอืเมือ่ตอ้งการทราบวา่จะป้องกันไดอ้ยา่งไร จะไดรั้บความชว่ยเหลอืแนะน า มกีารให ้
ค าปรกึษาฟรผีา่นทางอเีมล ในแชตสว่นบคุคล ทางโทรศัพท ์และในสถานที ่เจา้หนา้ที่

สาธารณสขุมบีรกิารตรวจเช็คทีไ่มม่คี่าใชจ้า่ยหรอืมคี่าธรรมเนยีมเพยีงเล็กนอ้ย โดย
สามารถท าแบบนรินาม คอืไมต่อ้งระบชุือ่ตนเองก็ได ้รายชือ่สถานทีรั่บตรวจสอบทัง้หมด
สามารถดูไดท้ีh่ttp://www.aidshilfe.de/adressen  

http://www.bufas.net/mitglieder
http://www.prostituiertenschutzgesetz.info/beratungsstellen
http://www.aksdwordpresscom.wordpress.com/
http://www.kok-gegen-menschenhandel.de/hilfsangebote/
http://www.lola-nrw.de/
http://www.dajeb.de/
http://www.aidshilfe-beratung.de/
http://www.aidshilfe.de/adressen
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การใหค้ าปรกึษาเกีย่วกับการตัง้ครรภ ์การป้องกัน และความสัมพันธ ์(Beratung zu 

Schwangerschaft, Verhütung und Beziehung) 

บนพอรทั์ลอนิเทอรเ์น็ต www.zanzu.de ซึง่ตัง้จดุมุง่หมายไปทีแ่รงงานขา้มชาต ิ

มขีอ้มลูหลายภาษาและสามารถท าความเขา้ใจไดอ้ยา่งง่ายดาย มขีอ้มลูทีชั่ดเจนเกีย่วกับ
หัวขอ้เรือ่ง เชน่ ความสัมพันธท์างเพศ การตัง้ครรภ ์การป้องกัน ความสัมพันธ ์และ
ความรูส้กึ  โรคตดิต่อทางเพศ รวมทัง้กฎหมายเกีย่วกับหัวขอ้เหล่านีใ้นเยอรมนี 

ส าหรับสตรทีีตั่ง้ครรภ ์มขีอ้มลูในอนิเทอรเ์น็ตที ่www.schwanger-und-viele-fragen.de 

พเิศษส าหรับผูตั้ง้ครรภท์ีม่อีายนุอ้ยมขีอ้มลูและค าปรกึษาที ่www.schwanger-unter-
20.de  

“มลูนธิแิมแ่ละเด็ก  – การคุม้ครองชวีติในครรภ ์”ใหค้วามชว่ยเหลอืสตรทีีม่คีรรภใ์นกรณี

ฉุกเฉิน พวกเขาจะไดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเงนิเพิม่เตมิ อยา่งไมม่ขัีน้ตอนยุง่ยาก 

เพือ่ทีจ่ะชว่ยใหพ้วกเขาตัดสนิใจเลอืกใหช้วีติเด็กและการตัง้ครรภต์่อไปไดง้่ายขึน้ มขีอ้มลู
อยา่งละเอยีดที ่www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de 

http://www.zanzu.de/
http://www.schwanger-und-viele-fragen.de/
http://www.schwanger-unter-20.de/
http://www.schwanger-unter-20.de/
http://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/
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ความชว่ยเหลอืในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(Hilfe in Notsituationen) 

 

หมายเลขฉุกเฉนิทีส่ าคญั 

ต ารวจ 110 

ส านกังานดบัเพลงิและกูภ้ยั  112 

สายดว่น  “ การใชค้วามรนุแรงตอ่สตร ี”

(ท ัว่ท ัง้เยอรมน ีไมม่คีา่ใชจ้า่ย นรินาม 

17 ภาษา ตลอด 24 ชม.)  

08000 116 016  

สายดว่น  “ สตรมีคีรรภใ์นสถานการณ์

ฉุกเฉนิ ”(ท ัว่ท ัง้เยอรมน ีไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

นรินาม 17 ภาษา ตลอด 24 ชม.) 

0800 40 40 020 

การอภบิาลและบรรเทาทกุขท์างจติใจ

ทางโทรศพัท ์(ไมม่คีา่ใชจ้า่ย ตลอด 24 

ชม.)  

0800 111 0 111  

0800 111 0 222  

 

ต ารวจ ส านักงานดับเพลงิและกูภ้ัย 
(Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst) 

ในสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถโทรหาต ารวจไดท้ีห่มายเลข 110 ต ารวจจะท าทุกอยา่งเพือ่
ชว่ยคุม้ครองบคุคลทีเ่ป็นเหยือ่ของอาชญากรรม  

สามารถตดิต่อต ารวจดับเพลงิและหน่วยกูภ้ัยไดท้ีห่มายเลข 112  

สายด่วน  “ การใชค้วามรุนแรงต่อสตร”ี 

(Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“) 

สายด่วน  “ การใชค้วามรุนแรงต่อสตร ี”เป็นศูนยใ์หค้ าปรกึษาท่ัวทัง้ประเทศส าหรับสตรทีี่
เคยมชีวีติอยูก่ับความรนุแรงหรอืมชีวีติอยูก่ับความรนุแรง ทีน่ีม่คี าปรกึษาอยา่งละเอยีด

เกีย่วกับหัวขอ้ความรนุแรงและการเอารัดเอาเปรยีบในการคา้ประเวณี และหัวขอ้การคา้
มนุษย ์ทีห่มายเลข 08000 116 016 และผา่นการใหค้ าปรกึษาทางออนไลน ์ผูไ้ดรั้บความ
เสยีหายจะไดรั้บความช่วยเหลอื 365 วันต่อปี ตลอด 24 ชม. ในภาษาเยอรมันและภาษา

อืน่ๆ อกี 17 ภาษา (อัลบาเนยี อาหรับ บัลกาเรยี จนี อังกฤษ ฝร่ังเศส อติาล ีเคริด์ 

โปแลนด ์เปอรเ์ซยี โปรตุเกส โรมาเนยี รัสเซยี เซอรเ์บยี สเปน ตุรก ีและเวยีดนาม) รวมทัง้

ญาต ิเพือ่น พรอ้มทัง้ผูเ้ชีย่วชาญจะไดรั้บค าแนะน าแบบนรินามและไมม่คี่าใชจ้า่ย 

นอกจากนัน้แลว้ สายด่วนยังใหค้ าปรกึษาเกีย่วกับหัวขอ้ความรนุแรงและการเอารัดเอา
เปรยีบในการคา้ประเวณี และหัวขอ้การคา้มนุษยด์ว้ยเชน่กัน  

สายด่วน  “ สตรมีคีรรภใ์นสถานการณ์ฉุกเฉิน” 
(Hilfetelefon „Schwangere in Not“) 

โดยเฉพาะในสถานการณ์คับขันพเิศษ สายด่วน  “ สตรมีคีรรภใ์นสถานการณ์ฉุกเฉิน ”ที่

หมายเลข 0800 40 40 020 จะใหค้ าปรกึษาท่ัวทัง้ประเทศโดยไมม่คี่าใชจ้า่ยแบบนรินาม 
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สามารถตดิต่อสายด่วน  “ สตรมีคีรรภใ์นสถานการณ์ฉุกเฉิน ”ไดต้ลอด 24 ชม. และให ้

ค าปรกึษาใน 17 ภาษา (อัลบาเนยี อาหรับ บัลกาเรยี จนี อังกฤษ ฝร่ังเศส อติาล ีเคริด์ 

โปแลนด ์เปอรเ์ซยี โปรตุเกส โรมาเนยี รัสเซยี เซอรเ์บยี สเปน ตุรก ีและเวยีดนาม) มี

ขอ้มลูในอนิเทอรเ์น็ตที ่www.schwanger-und-viele-fragen.de  

การอภบิาลและบรรเทาทุกขท์างจติใจทางโทรศัพท ์(Telefonseelsorge) 

ใหค้ าปรกึษาอภบิาลและบรรเทาทุกขท์างจติใจทางโทรศพัทส์ าหรับทุกคนตลอด 

24 ชม. และไมม่คีา่ใชจ้า่ย ซึง่ตดิตอ่ไดท้ีห่มายเลข 0800 111 0 111 และ 
0800 111 0 222  
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