
กฏหมายค ุม้ครองผูค้า้ประเวณ ี

หน่วยงานใหค้  าแนะน าเกีย่วกบัสขุภาพส าหรบัผ ูค้า้ประเวณ ี

7 มิถุนายน 2021 

 

เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน ค.ศ.2017 

„กฏหมายว่าด้วยการปกป้องและคุ้มครองบุคคลท่ีประกอบการคา้บริการทางเพศ“ หรือเรียกว่า 

ฏกหมายคุ้มครองผู้คา้ประเวณี (ProstSchG) มีผลบงัคบัใช้ 

ในหน้าน้ีจะแจ้งเก่ียวกับการให้ค าแนะน าเรื่องสุขภาพของผู้ประกอบการ -GESAH14-ในฮัมบวร์ก 

 

เนื้อหาสารบบ 

 

- เวลาเปิดท าการของการให้ค าแนะน าของ GESAH14 

- อะไรคือสิ่งจ าเป็น ท่ีฉันจะสามารถรับค าแนะน าเป็นภาษาอื่น 

-ใครคือบุคคลท่ีรับผิดชอบส าหรับการให้ค าแนะน าเรื่องสุขภาพ 

- ท่ีไหนท่ีฉันจะไปหาสถานท่ีให้การรับแนะน าเรื่องสุขภาพได ้

- ท าไมบุคคลท่ีท างานเก่ียวกับการคา้ประเวณีจะตอ้งไปให้การรับแนะน าเรื่องสุขภาพ 

- มีหัวข้อเรื่องอะไรบ้าง เก่ียวกับการให้ค าแนะน าเรื่องสุขภาพ 

- เอกสารอะไรท่ีฉันต้องน ามาด้วยส าหรับการรับค าแนะน าเรื่องสุขภาพ 

- ฉันจะได้รับใบรับรองการรับค าแนะน าเรื่องสุขภาพส าหรับผูค้้าประเวณีได้อย่างไร 

- บ่อยแค่ไหนท่ีจะต้องไปรับค าแนะน าเก่ียวกับเรื่องสุขภาพ 

 

 

เวลาเปดิท าการของการใหค้  าแนะน าของ GASAH14 

 

นัดหมายส าหรับการให้ค าแนะน าเรื่องสุขภาพ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ 

กรุณาติดต่อภายใต้เบอร์โทรศัพท์ Tel.: (040) 42837-4120 

 

กรุณาสงัเกต เวลาเปดิท าการใหม!่ 

 

จันทร์      09.00 ถึง 12.00 น. และ 13.00 ถึง 17.00 น. 

อังคาร     09.00 ถึง 12.00 น. และ 13.00 ถึง 17.00 น. 

พุธ                                              13.00 ถึง 16.00 น. 

พฤหัส      09.00 ถึง 12.00 น. และ 13.00 ถึง 16.00 น. 

ศุกร์         09.00 ถึง 12.00 น. 



  

คุณสามารถติดต่อเราไดอ้ีกช่องทางคอืทางอีเมล์ : gesah@soziales.hamburg.de 

 

 

 

อะไรคอืสิง่จ  าเปน็ ทีฉ่นัจะสามารถรบัค  าแนะน าเปน็ภาษาอืน่? 

 

กรุณาระบุในการนัดหมาย ถ้าคุณต้องการรับค าแนะน าเปน็ภาษาอื่น 

ส าหรับการนัดหมายท่ีต้องการใช้ภาษาอื่น เรามีล่ามแปลภาษาไว้ให้บริการ 

เราไม่แนะน าให้ผู้ท่ีมาด้วย/เพื่อน เป็นล่ามหรือช่วยสื่อสารแทน ขอความกรุณาท าความเข้าใจด้วยคะ่ 

 

 

ใครเปน็ผ ูร้บัผดิชอบในการใหค้  าแนะน า? 

 

หน่วยงานทางด้านสวัสดิการสังคม มีศูนย์ให้ค าปรึกษาส าหรับค าแนะน าทางดา้นสุขภาพ: 

ค าแนะน าทางด้านสุขภาพส าหรับผู้ให้บริการทางเพศในฮัมบวร์ก ตามมาตรา 10 

ของกฏหมายผู้ค้าประเวณี กล่าวโดยย่อ: GESAH14 คุณจะได้รับค าแนะน าจากนักสังคมสงเคราะห์ 

ซึ่งสามารถได้รับการสนับสนุนจากแพทย์ ท่ีมีค าถามพเิศษ  

  

  

ที่ไหนทีฉ่นัจะไปหาสถานทีใ่หก้ารรบัแนะน าเร ือ่งสขุภาพได?้ 

 

-GESAH14- 

 

Große Reichenstraße 14 

3. Etage (ช้ัน3) 

20457  Hamburg  

  

  

ท าไมบคุคลทีท่  างานเกีย่วกบัการคา้ประเวณจีะตอ้งไปใหก้ารรบัแนะน าเร ือ่งสขุภาพ?  

 

บุคคลใดท่ีอยู่ในฮัมบวร์ก และต้องการท างานเก่ียวกับการคา้ประเวณี ตั้งแต่วันท่ี 01 กรกฎาคม 

ค.ศ.2017 จะต้องมาลงทะเบียน ส าหรับ การลงทะเบยีน คุณจะต้องมีเอกสารตา่งๆ ท่ีจะน ามาย่ืน 

หากไม่มีหลักฐานบัตรใบรับรองจากการให้ค าแนะน าเก่ียวกับเรื่องสุขภาพ 

คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ นอกจากน้ีบัตรใบรับรองเก่ียวกับการให้ค าแนะน าเรื่องสขุภาพท่ีแรก 

จะมีอายุไม่เกินสามเดือน 

 

  

mailto:gesah@soziales.hamburg.de


มีหัวขอ้เร ือ่งอะไรบา้ง เกีย่วกบัการใหค้  าแนะน าเร ือ่งสขุภาพ? 

 

การให้ค าแนะน าเก่ียวกับข้อมูลต่างๆ ในหัวข้อต่อไปน้ี 

 

-การป้องกันโรคตดิตอ่ทางการตดิเช้ือ และโรคอื่นๆ 

-การตั้งครรภ์ และป้องกันการตั้งครรภ์ 

-การละเมิดสิทธิเรื่องเหล้า และยาเสพติด 

-การคุ้มครองในกรณีฉุกเฉิน 

-การคุ้มครองสถานการณ์ในชีวิตในกรณีพิเศษ 

  

บุคคลของหน่วยงานท่ีมาให้ค าแนะน า มีหน้าท่ีรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ 

และมีหน้าท่ีให้ข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ ล่ามภาษาท่ีมาแปลให้ค าแนะน าก็มีหน้าท่ีเช่นเดยีวกัน 

จะไม่มีการตรวจสอบใดๆ เกิดข้ึน 

 

  

เอกสารอะไรทีฉ่นัตอ้งน ามาดว้ยส าหรบัการรบัค  าแนะน าเร ือ่งสขุภาพ? 

 

ส าหรับท่ีแรกคือหน่วยงานให้ค าแนะน าเรื่องสุขภาพ กรุณาน าบัตรประจ าตวัประชาชน 

หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางมาดว้ย 

 

ส าหรับการรับค าแนะน าเรื่องสุขภาพข้ันตอนถัดไป กรุณาน าเอกสารท่ีเหมือนกับข้างตน้ 

คือบัตรประจ าตวัประชาชน/ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารแทนหนังสือเดนิทางมาด้วย 

คุณสามารถเลือกท่ีจะใช้ช่ือสมมุติ/ช่ือแฝง ในการลงทะเบียน หรือบัตรช่ือสมมุต/ิช่ือแฝง 

ตามกฏหมายคุ้มครองผูค้้าประเวณี 

 

  

ฉันจะไดใ้บรบัรองการรบัค  าแนะน าเร ือ่งสขุภาพส าหรบัผ ูค้า้ประเวณไีดอ้ยา่งไร? 

 

หลังจากการรับค าแนะน าเรื่องสุขภาพแบบส่วนบคุคลแล้ว คุณจะได้ใบรับรอง 

ท่ีคุณจะสามารถน าไปลงทะเบียนได้ ใบรับรองน้ีจะมีช่ือ และ วัน เดือน ปี เกิด ของคุณ 

หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนครั้งแรก คุณสามารถตัง้ช่ือสมมุติ/ช่ือแฝง(ช่ือแฟนตาซ)ี 

ตามท่ีคุณต้องการได ้

 

บุคคลท่ีท างานเก่ียวกับการคา้ประเวณี คุณต้องพกบัตรประจ าตวัติดตวัในเวลาท างานเสมอ 

บัตรท่ีมีการยืนยันจากส านักงานลงทะเบียน และบัตรใบรับรองของให้การแนะน าเรื่องสุขภาพล่าสุด 



 

  

บ ่อยแคไ่หนทีจ่ะตอ้งไปรบัค  าแนะน าเกีย่วกบัเร ือ่งสขุภาพ? 

 

-ส าหรับบุคคลท่ีมีอายุต ากว่า 21 ปี จะต้องมาให้ค าแนะน าทุกๆ 6 เดือน 

-ส าหรับบุคคลท่ีมีอายุเกิน 21 ปี จะต้องมาให้ค าแนะน าทุกๆ 12 เดือน (ทุกๆ 1 ปี)  

  

  

  

  

  

 


