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วิธีโฆษณาต ัวเอง -สวยแต่ปลอดภ ัย 
 
1.เม�ือถ่ายภาพพยายามท�ีจะเน ้นไปท�ีรา่งกายและแสดงให ้เหน็ใบหน ้าของคุณเพียงเล็กน ้อยเท่านั�นหรือสวมหน ้ากากหรือคลุมหน ้าด ้ว

ยผ ้าคลุมหน ้า เพ�ิมความเบลอเพ�ือทาให ้รู้ส ึกว่าล ึกลับ  
2. หากคุณมีเคร�ืองหมาย/สัญลักษณบ์นตัวของคุณเช่น ไฝ รอยสัก รอยแผลเป็นหรือปาน  ฯลฯ 

พยายามซ่อนพวกมนัให ้มากท�ีสุดเท่าท�ีคุณสามารถซ่อนได ้เพ�ือเล�ียงการระบุตัว 
3. วิกจะช่วยเสริมรายละเอียดของใบหน ้าคุณให ้ดีข�ึน  
4. วาดไฝเพ�ือให ้คุณดูเซ็กซ�ีข�ึน  
5. การใส่แว่นจะทาให ้คุณดูน่ารัก  
 
โฆษณาบนเว็บไซต :์ 
 
1. ถ ้าภาพท�ีจะถูกโพสข�ึนบนหน ้าเว็บจะถูกปิดทับด ้วยโมเสค 

ให ้ใส่แว่นกันแดดและสวมหน ้ากากเม�ือถ่ายภาพเพ�ือหลีกเล�ียงการถูกถอดรหัสและใช ้เพ�ือวัตถุประสงค์อ�ืน  

2. ลูกค ้าเป็นเพียงแค่ลูกค ้า อย่าส่งรปูถ่ายของคุณเป็นของที�ระลึกไปให ้พวกเขา  

3. ใช ้รปูหน ้าท�ีมีความละเอียดต่าอัปโหลดผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ 

อย่าโพสต์รปูถ่ายแนววิถีช ีว ิตเพ�ือหลีกเล�ียงการถูกนาไปใช ้โดยไม่ได ้รับอนุญาตในอินเทอร์เน็ต  

4. ใช ้หมายเลขโทรศัพท์สาหรับงานและส่วนตัวแยกต่างหาก เพ�ือหลีกเล�ียงการถูกแฮ็กและเปิดเผยข ้อมูลส่วนบุคคล  

5. การแสดงข ้อมูลโฆษณาท�ีเก�ียวข ้องกับงานบริการทางเพศในเวทีของรัฐหรือสาธารณะ (เช่น  

ข ้อมูลเก�ียวกับการบริการและราคา ฯลฯ ) อาจถูกพิจารณาว่าเป็นอาชญากรรมในการชักชวนเพื�อวัตถุประสงค์ท�ีผิดศีลธรรม  
 

แม้ว่าหน้าตาและรปูร่างของเราเป็นเครื�องมือสาหร ับการทาธุรกิจ 
แต่การป้องก ันต ัวเองเป็นสิ �งสาค ัญเป็นอ ันด ับแรก 

9 6 6 9 81 0 8 

AF RO2 7 7 0 1 0 0 2 

 สวัสดีครับ! ผมคือหุ่นยนต์อัจฉริยะ 
AFROหมายเลข 27701002 

คุณเปิดไฟล์ท�ีติดตั�งในตัวผมและคุณจะพบ
คู่มือการใช ้งาน 
คู่มือการใช ้งานจัดเป็นเอกสาร 
ตราบใดท�ีคุณทางานอยู ่
ในวงการบันเทิง 
คุณจะพบอาวุธลับสาหรับท�ีทางานของคุณ
ท�ีน�ี 
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ทางานเพื�อเง ิน: ค่าเช่า = $; ถุงยางอนาม ัย = $; อาหาร = $;  
การศึกษา = $, $$$$$$ ............ วิธีการใช้เง ินอย่างชาญฉลาด? 
 

 
1. คิดอีกครั�งก่อนจะซ�ือ คุณจาเป็นต ้องใช ้มนัหรือคุณเพียงแค่ต ้องการมนั?  

2. สารองเงินไว ้สาหรับส�ิงจาเป็นในชีว ิตประจาวัน (เช่น ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภคและค่าเด ินทาง เป็นต ้น) 

เก็บเงินไว ้สาหรับอนาคตและกรณีฉุกเฉิน  

3. เงินไม่ได ้หาได ้ง่าย  ๆอย่าใช ้เงินท�ีหามาได ้อย่างยากลาบากไปกับการเล่นการพนัน  

 
หากคุณจาเป็นต้องแบ่งรายได้ก ับเจ้าของสถานท�ีที�ใช้ทางาน 
  
1. พยายามอย่าให ้เงินเป็นรายวันแก่บุคคลท�ีดูแลรับผิดชอบเพ�ือหลีกเล�ียงการท�ีเขา / เธอเดินหนีไป  

2. ตัวเงินไม่สามารถใช ้ระบุตัวตนได ้ หากคุณจาเป็นต ้องส่งเงินให ้แก่ผู้ท�ีดูและรับผิดชอบ 

ให ้บุคคลนั�นลงนามเพ�ือยืนยันจานวนเงินและลงนามในใบเสร็จรับเงินเพ�ือหลีกเล�ียงการโต ้แย ้งในอนาคต  

 

หากคุณจาเป็นต้องหลอกลวง : 
 
ปกติแล ้วการยืมและให ้ยืมเงินระหว่างเพ�ือนจะทาข ้อตกลงกันด ้วยวาจา 
แต่ก็มกัจะปรากฏว่าผู้ให ้ยืมมกัจะไม่ได ้รับเงินท�ังหมดคืนหรือผู้ขอยืมปฏิเสธท�ีจะคืน 

ไม่เพียงแต่ก่อให ้เก ิดการสูญเสียเงิน แต่ยังเส�ียงต่อการเสียมิตรภาพ อีกด ้วย 
ควรทาสัญญากูย้ืมเงินข�ึนเพ�ือหลีกเล�ียงสถานการณ์น 
 
หน�ึงในข ้อดีของการมีสัญญากู้ยืมเงินเป็นลายลักษณอ์ักษรคือมีรายละเอียดข ้อตกลงและเง�ือนไขระ
บุไว ้ไม่มีรปูแบบท�ีแน่นอนของสัญญาเงินกู ้แต่ข ้อตกลงและเง�ือนไขบางอย่างจาเป็นต ้องม ี    

ตัวอย่างเช่น: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
ข ้าพเจ ้า ________________ (ช�ือ)หมายเลขบัตร HKID_________________ เม�ือ ______________  

(วันท�ี) ยืมเงินจาก ____________________(ช�ือ)หมายเลขบัตร HKID)_______________จานวนเงินดอลล่าร์ฮ่องกง 

_______________ในรปูแบบของ (เงินสด/เช็ค)และจะชาระเงินคืนในวันท�ี ___________ (วันท�ี)[หากมีดอกเบ�ีย 

ให ้ใส่เป็นร ้อยละ] 

 
___________     ____________     _____________- 

ลายเซ็นผู้ขอยืม   ลายเซ็นผู้ให ้ยืม     ลายเซ็นพยาน  

หมายเลขบัตร HKID:  

วันท�ี 
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เพ�ือปกป้องทั �งผู้กู้และผู้ให ้กู้ จะดีกว่าน�ีหากสามารถหาคนมาเป็นพยานและลงนามในสัญญาเงินกู้ได ้

พยานควรจะเป็นคนที�คุณสามารถไว ้ใจได ้ และเขา / เธออาจจะเป็นบุคคลหลักหากเกิดกรณีที�จะต ้องมีการจัดการกันในศาล 
 
ตามกฎหมาย ข ้อพิพาทเก�ียวกับการกู้ยืมเงินสามารถตกลงกันได ้หรือไม่นั�นข�ึนอยู่กับหลายปัจจัย อย่างไรกต็าม 

การทาสัญญากู้ยืมเงินมกัจะช่วยปกป้องท�ังสองฝ่าย  

 

 

หลุมพรางในการเช่าและให้เช่า 
 
เม�ือเช่าห ้องพัก เพ�ือนๆ 

หลายคนเพียงทาข ้อตกลงกันด ้วยวาจากับเจ ้าของห ้องพักและบ่อยครั�งท�ีมกัจะละเลยราย
ละเอียดของสัญญาเช่า 
 

เราแนะนาให ้กาหนดเง�ือนไขท�ีชัดเจนกับเจ ้าของห ้องพักในเร�ืองดังต่อไปน�ี: 
 
1. จานวนเงินค่าเช่าท�ีแน่นอน  

2. ระยะเวลาการเช่า  

3. เง�ือนไขการคืนเงินมดัจาเม�ือหมดระยะเวลาเช่า  

4. การชาระเงินค่าสาธารณูปโภคและการคานวณ  

5. ความรับผิดชอบต่อความเสียหายและการบารงุรักษาของเคร�ืองใช ้ไฟฟ้าและของประดับตกแต่งห ้องได ้ถูกรวมอยู่ในค่าเช่า  

 
ทั�งคุณและเจ ้าของห ้องพักจะต ้องปฏิบัต ิตามข ้อตกลงและเง�ือนไขท�ีตกลงกันไว ้

ข ้อตกลงทางวาจาเองก็ได ้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เพ�ือปกป้องผลประโยชน์ของทั �งสองฝ่าย  

คุณอาจเลือกท�ีจะบันทึกการสนทนาไว ้
 
เพ�ือนบางคนเลือกท�ีจะหยุดทางานในระหว่างท�ีมีประจาเดือน แทนท�ีจะจ่ายค่าเช่าสาหรับห ้องว่าง พวกเธอจะปล่อยให ้เพ�ือนคนอ�ืน ๆ 

ทางานในห ้องพักของพวกเธอ บางคนอาจโฆษณาบนท ้องถนนเพ�ือรับสมคัรผู้เช่า ตามกฎหมายอาญาบทท�ี 200ระเบียบข ้อ 

145"ผู้เช่าราย อ�ืน ๆ สถานท�ีหรือเรือท�ีได ้รับอนุญาตให ้ใช ้เพ�ือการค ้าประเวณ"ี 

การให ้เช่าช่วงหรือการให ้ห ้องพักของคุณแก่เพ�ือนคนอ�ืน ๆ สาหรับทางานบริการทางเพศ 

ไม่ว่าคุณจะได ้รับเงินหรือไม่ก็ตามถือว่าผิดกฎหมาย เรามาเพ�ือเตือนเพ�ือนๆ 

ของเราว่าอย่าโฆษณาว่ามีห ้องพักของคุณสาหรับค ้าบริการให ้เช่า! 
 

นอกจากน�ี ในกรณีท�ีมีก ิจกรรมท�ีผิดกฎหมาย เช่น ให ้คนใช ้ยาเสพติดในห ้องพัก 
เจ ้าของหรือผู้เช่าอาจจะต ้องรับผิดชอบต่อการกระทาท�ีผิดกฎหมายเหล่าน 
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เพื�อให้สายตรวจพบท�ีอยู่บ้านของคุณ? 
 
เจ ้าหน ้าท�ีตารวจขอให ้เพ�ือนๆ แสดง ID และท�ีอยู่ในระหว่างท�ี "ตรวจสอบใบอนุญาต" 

โดยไม่ให ้เหตุผลใด ๆ ! AFRO ได ้ยกประเด็นน�ีข�ึนในท�ีประชุมกบัสานักป้องกันอาชญากรรม (The 

Crime Prevention Bureau) ในปี 2014 

 

สานักป้องกันอาชญากรรมชี�แจงว่าถ ้าเป็นเพียง "การตรวจใบอนุญาต" 

ตามปกติและไม่ได ้เก�ียวข ้องกับการสืบสวนคดีอาชญากรรมใด ๆ 

ผู้ให ้บริการทางเพศไม่จาเป็นต ้องให ้ท�ีอยู่ท�ีบ ้านของตน ผู ้
ให ้บริการทางเพศสามารถปฏิเสธได ้อย่างสุภาพ หากเจ ้าหน ้าท�ีตารวจยืนยันว่าต ้องได ้ 

ให ้ถามหาเหตุผลจากเขา / เธอหรือติดต่อไปท�ีกองสถานีตารวจและขอความช่วยเหลือทนัท ี
 

อานาจของตารวจในการหยุดและการตรวจค้น 
 

เพ�ือนท�ีค ้าบริการตามถนนบางคนแจ ้งว่ามีเจ ้าหน ้าท�ีตารวจนอกเคร�ืองแบบเอาโทรศัพท์มือถือของพวกเธอไปเพ�ือตรวจสอบการบันทึ
กการสนทนาในขณะท�ีทาการตรวจสอบ ID 

เจ ้าหน ้าท�ีตารวจบางคนทากระทั�งโทรหาผู้ท�ีโทรเข ้ามาตามบันทึกในโทรศัพท์ของพวกเธอ เพ�ือนๆ 

รู้ส ึกว่าพวกเธอถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว 
 
ภายใต ้มาตรา 54 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาตารวจนครบาล (บทท�ี 232) เจ ้าหน ้าท�ีตารวจอาจหยุดคนท�ีพวกเขาสงสัยว่าได ้ทา 
หรือกาลังจะทา หรือมีเจตนาจะกระทาความผิดกฎหมาย 

เจ ้าหน ้าท�ีตารวจสามารถตรวจค ้นบุคคลนั�นสาหรับสิ�งท�ีมีแนวโน ้มว่าจะมีค่าต่อการสืบสวนการกระทาผิดท�ีน่าสงสัย 

รวมถึงโทรศัพท์มือถือ 
 
อย่างไรกต็าม เจ ้าหน ้าท�ีตารวจจะต ้องมีเหตุผลท�ีถูกต ้องในการดาเนินการหยุดและตรวจค ้น 
และยังต ้องพิจารณาถึงศักด�ิศรีและความเป็นส่วนตัวของบุคคลด ้วย 
 
ถ้าเพ�ือนๆ ถูกให้หยุดและถูกทาการตรวจค้นโดยเจ้าหน้าท�ีตารวจ ต่อไปน�ีคือส�ิงท�ีควรต�ังข้อส ังเกต: 

1. นาบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารการเดินทางท�ีถูกต ้องเม�ือออกไปข ้างนอก  

2. ให ้ความรว่มมือและใจเย็นไว ้ หลีกเล�ียงการต่อสู้ตอบโต ้ท�ีไม่จาเป็น  

อย่าเคล�ือนไหวอย่างกะทันหนัและใกล ้ช ิดเจ ้าหน ้าท�ีตารวจจนเกินไป  

3. คุณมีส ิทธิท�ีจะขอดูบัตรประจาตัวเจ ้าหน ้าท�ีตารวจและโทรไปยังสถานีตารวจท�ีเก�ียวข ้องเพ�ือการตรวจสอบตัวตนของเขา/เธอได ้

แต่พึงจาไว ้ว่าคุณไม่สามารถสัมผัสบัตรประจาตัวเจ ้าหน ้าท�ีได ้  

4. คุณมีส ิทธิท�ีจะไม่พูดแต่ต ้องให ้ข ้อมูลท�ีถูกต ้อง เช่น ชื�อและท�ีอยู่เพ�ือระบุตัวตน  

5. หากคุณถูกจับกุม คุณมีส ิทธิท�ีจะขอทราบเหตุผลการจับกุมจากเจา้หน ้าท�ีตารวจ  

6. บุคคลสามารถถูกตรวจค ้นโดยเจ ้าหน ้าท�ีตารวจเพศเดียวกันเท่านั�น ถ ้าไม่มีเจ ้าหน ้าท�ีตารวจหญิงในบริเวณใกล ้เคียง 
คุณสามารถไปท�ีสถานีตารวจท�ีใกล ้ท�ีสุดและการตรวจค ้นสามารถดาเนินการได ้โดยเจ ้าหน ้าท�ีตารวจหญิง  
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ร ักษาระยะห่างจากตารวจ? 
 
คุณเคยพบว่าตวัเองอยู่ในสถานการณ์ท�ีการรายงานอาชญากรรมให ้ตารวจดูเ
หมือนเป็นส ิ�งจาเป็น  

แต่คุณลังเลท�ีจะให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ ้าหน ้าท�ีตารวจหรือไม?่ 

 

เพ�ือช่วยในการตรวจสอบ 

บุคคลท�ีแจ ้งเก�ียวกับความผิดทางอาญาจะต ้องให ้ข ้อมูลส่วนบุคคลพ�ืนฐานแต่
สาคัญเช่น ช�ือของเขา/เธอ หมายเลข ID 

ตามท�ีปรากฏในบัตรประจาตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์และท�ีอยู ่เขา / 

เธออาจได ้รับเช ิญให ้ไปท�ีสถานีตารวจเพ�ือการสอบสวนเพ�ิมเติม เช่น การสัมภาษณห์รือการเรียงแถวเพ�ือช�ีตัว เขา / 

เธอยังอาจถูกเรียกตัวเป็นพยานในศาล  หากไม่มีข ้อมูลส่วนบุคคลน�ี ตารวจจะยังคงลงบันทึกไว ้

แต่พวกเขาจะไม่ดาเนินการสอบสวนด ้วยตนเองหรือต�ังข ้อหา 
 
ตารวจมีหน ้าท�ีในการเก็บข ้อมูลส่วนบุคคลท�ังหมดเป็นความลบั  เม�ือเกิดอาชญากรรมข�ึนเพ�ือนๆ 

โปรดอย่าลังเลท�ีจะแจ ้งไปยังเจ ้าหน ้าท�ีตารวจ อย่าเพิกเฉยต่อเร�ืองท�ีเก ิดข�ึน 

การกระทาของคุณสามารถป้องกันไม่ให ้ผู้อ�ืนตกเป็นเหยื�อได!้ 

 

ลูกค้าสามารถวางบ ัตรประจาต ัว HK 
เป็นของค้าประก ันไว้ก ับผู้ให้บร ิการทางเพศเม�ือเขามีเง ินในมือไม่เพียงพอได้หรือไม่? 
คุณเคยเจอสถานการณ์แบบน�ีหรือไม?่ คุณจะจ ัดการก ับม ันอย่างไร? 
 
ลูกค ้าสามารถวางบัตรประจาตวั HK เป็นของค ้าประกันไว ้กับผู้ให ้บริการทางเพศเม�ือเขามีเงินในมือไม่เพียงพอได ้หรือไม?่ 

คุณเคยเจอสถานการณ์แบบน�ีหรือไม?่ คุณจะจัดการกบัมนัอย่างไร? 

 

เพ�ือนๆ ท�ีเจอกับสถานการแบบน�ี หลงัจากท�ีให ้บริการ 
ลูกค ้าอ ้างว่ามีเงินสดในมือไม่พอและขอไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็มท�ีอยู่บริเวณใกล ้เคียง เพ�ือนๆ 

กลัวว่าเขาอาจจะไม่กลับมาและอยากจะแจ ้งตารวจ ลูกค ้าไม่ต ้องการท�ีจะให ้เป็นเร�ืองราวใหญโ่ต 

เขาเลยวางบัตรประจาตัว HK และโทรศัพท์มือถือไว ้เป็นของค ้าประกัน 
 
ถึงสถานการณ์ดังกล่าวข ้างต ้นดูไม่เป็นปัญหา อย่างไรกต็าม อ ้างถึงกฎหมายการข�ึนทะเบียนบุคคล หมวด 

7A หมวดย่อย 1 (A)ผู้ใดก็ตามโดยไม่มีซ�ึงอานาจท�ีชอบด ้วยกฎหมายหรือเหตุอันควร 
ได ้ใช ้หรือเก็บรักษาหรือมีอยู่ในการครอบครองซ�ึงบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารอ�ืน ๆ 

ท�ีออกภายใต ้กฎหมายเก�ียวกับบุคคล ซ�ึงเป็นของอีกคน  เขาหรือเธอได ้กระทาความผิด 
แม ้วา่ลูกค ้าสมคัรใจท�ีจะวางบัตรประจาตัวประชาชนไว ้เป็นของค ้าประกันแต่น�ียังคงเป็นความผิด 

นอกจากน�ีลูกค ้ายังสามารถอ ้างว่าบัตรประจาตัว HK ถูกขโมย โดยไม่ต ้องมีพยานใด ๆ 

คุณอาจจะถูกกล่าวหาได ้ ถ ้าคุณเจอสถานการณ์แบบน�ีไม่ว่าจะด ้วยเหตุผลใดก็ตาม 
พวกเขาได ้กระทาความผิดโดยการละเม ิดข ้อตกลง คุณควรโทรเรียกตารวจเพ�ือขอความช่วยเหลือ 
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การล่วงละเม ิดทางโทรศ ัพท์จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 
 
โทรศัพท์เป็นหนึ�งในวิธีสาหรับเพ�ือนๆในการส�ือสารกบัลูกค ้า อย่างไรกต็าม 

การล่วงละเมิดทางโทรศัพท์จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเป็นส�ิงท�ีน่าราคาญ 

คนโทรโทรเย ้ามาในเวลากลางคืนหรือในขณะท�ีเพ�ือนของเรากาลังทางาน 

บางคนใช ้ภาษาหยาบคายและบางคนไม่พูดอะไรเลย คนโทรใช ้เบอร์ท�ีต่างกันในการโทร 
อาจจะมาจากโทรศัพท์แบบเติมเงินซ�ึงไม่จาเป็นต ้องลงทะเบียนล่วงหน ้า 
 
การให ้หมายเลขติดต่อแก่ผู้ท�ีมีโอกาสกลายเป็นลูกค ้าเป็นวิธีท�ีมีประส ิทธภิาพในการได ้ธุรก ิจมากข�ึน 

แต่ให ้ระวังเร�ืองความเป็นส่วนตัวของคุณและพยายามหลีกเล�ียงการล่วงละเม ิด 
 
1. ใช ้หมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขแยกกันเป็นสัดส่วนหมายเลขหน�ึงสาหรับการทางาน อีกหมายเลขสาหรับครอบครัวและเพ�ือน 

เม�ือคุณไม่ได ้ทางานให ้ปิดเคร�ืองซะเพ�ือชีว ิตส่วนตวัของคุณจะได ้ไม่ถูกรบกวน  

2. หากคุณมีข ้อสงสัยเก�ียวกับลูกค ้าหรือผู้ท�ีเด ินผ่านไปมาขอหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ให ้ขอหมายเลขติดต่อของเขาแทน 
เพ�ือหลีกเล�ียงการล่วงละเมิดทางโทรศัพท์โดยไม่จาเป็น ไม่มีความจาเป็นที�จะต ้องรีบให ้หมายเลขติดต่อของคุณทันท  

 
กฎหมายท�ีเก�ียวข้อง: 

 
ตามสรปุความผิดตามกฎหมายบทท�ี 228 ระเบียบข ้อท�ี 20 

"อาชญากรรมท�ีเก�ียวข ้องกับโทรศัพท์ ข ้อความหรือโทรเลข"  

โทษสาหรับการกระทาดังต่อไปน�ีสามารถปรับได ้1,000 $ และจาคุก 2 เดือน 

 

(a) ส่งข ้อความทางโทรเลข โทรศัพท ์วิทยุโทรเลขหรือโทรศัพท์ไร ้สายซ�ึงเป็นที�น่ารังเกียจหรืออนาจาร 

หยาบคายหรือข่มขู ่หรือ  

(b) ส่งข ้อความใด โดยวิธีดังกล่าวซ�ึงเขารู้ว่าเป็นเทจ็  เพ�ือวัตถุประสงค์ในการก่อให ้เก ิดความราคาญ 

ความไม่สะดวกหรือความวิตกกังวลต่อคนอ�ืนๆ หรือ  

(c) ทาการโทรศัพท์โดยไม่ทราบสาเหตุท�ีเหมาะสมและเพ�ือวัตถุประสงค์ใด ๆ ดังกล่าวดังกล่าว  

 

ถ ้าคุณได ้รับข ้อความใด ๆ ดังกล่าวข ้างต ้น 
อย่าลืมท�ีจะภาพถ่ายและเก็บรปูไว ้เพ�ืออนาคตหรือเป็น  หลกัฐานในศาล 
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เหยื�อ? คนที�ข่มเหง?  
 
 
 
 
 
 

 
 

คุณเคยพบสถานการณ์แบบน�ีในท�ีสาธารณะหรือไม?่ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนหนึ�งท�ีถูกโจมตีหรือโจมต ีทั�งสองอย่างจะถูกจับด ้วยข ้อหา 
"การทะเลาะวิวาทในสถานท�ีสาธารณะ" ตามมาตรา 25 ของกฎหมายประชาชน 

(บทท�ี245)"บุคคลใดก็ตามท�ีมีส่วนรว่มในการทะเลาะวิวาทท�ีไม่ชอบด ้วยกฎหมายในสถานท�ีสาธารณะ 

จะมีความผิดจากการกระทาผิด"  

 

ส�ิงท�ีถือว่าเป็นความผิดไม่ได ้ข�ึนอยู่กับว่าใครเป็นผู้เร�ิมการทะเลาะวิวาท หรือใครท�ียั�วยุให ้เก ิดข ้อพิพาท 
หรือใครได ้รับบาดเจ็บสาหสักว่ากัน ตราบใดท�ีบุคคลอยู่ในสถานท�ีสาธารณะ ไม่ว่าจะอยู่ในล็อบบ�ี ลิฟต ์ทางเดิน 

ประตูหลงัหรือบนรถขนส่งสาธารณะ เป็นต ้น การเร�ิมต ้นการต่อสู้หรือการโจมตีในสถานการณ์เพ�ือป้องกันตัวอาจจะถือว่าเป็น  

"การทะเลาะวิวาทในท�ีสาธารณะ" ท�ีส่งผลกระทบต่อประชาชน และบุคคลนั�นอาจถูกจับได ้
 
กระทรวงยุต ิธรรมอาจใช ้ปัจจัยต่าง  ๆเข ้าสู่การพิจารณา ถ ้าคดีเล็กน ้อยและเป็นความผิดครั�งแรก มนัอาจจะ "ไม่มีหลกัฐาน" 

และกาหนดโทษตามความผิดท�ีควรได ้รับ การกาหนดโทษไมไ่ด ้เป็นความผิดทางอาญาอย่างเป็นทางการ 

ผู้กระทาความผิดจะต ้องทาสัญญาในศาลว่าเขา / เธอจะไม่กระทาความผิดภายในระยะเวลาหน�ึง 

และในกรณีนั�นจะไม่มีการบันทึกความผิดทางอาญา อย่างไรกต็ามใช่ว่าจะได ้รับการตัดส ินการกาหนดโทษตามความผิดเสมอไป 
 
AFROอยากจะเตือนเพ�ือนๆ ทุกคนวา่ให ้หายใจเข ้าล ึก  ๆและใจเย็นๆ ในกรณีท�ีมีข ้อพิพาท 

ถ ้ามีคนเร�ิมต ้นการต่อสู้และต�ังใจท�ีจะโจมตีคุณ ให ้ว�ิงหนีไปจากท�ีเก ิดเหต ุ

ขอความช่วยเหลือจากคนท�ีอยู่บริเวณใกล ้เคียงและ / 

หรือเรียกตารวจเพ�ือขอความช่วยเหลือโดยเร็วท�ีสุดเท่าท�ีจะเป็นไปได  ้

อย่าพยายามท�ีจะกลับมาต่อสู้เพราะแม ้เป็นการป้องกันตัวเอง 

มนัอาจจะทาให ้คุณอยู่ในสถานการณ์ท�ีไม่เป็นไปตามหวังนัก  

 
 
 
 
 

"ฉันเป็นเหยื �อ 

ไม่ใช่ผู้ท�ีไม่ทาร ้าย!

" 

"ทาไมฉันจึงถูกจับ? ฉันไม่ได ้ทาร ้ายเธอ 
เธอทาร ้ายฉันและฉันก็ผลักเธอออกไป 

มนัเป็นเพียงการป้องกันตัวเอง !" 

"เธอเป็นคนเร�ิมมนั!" 
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ประว ัต ิอาชญากรรมคืออะไร? 
 
ประวัต ิอาชญากรรมเป็นบันทึกของประวัต ิทางอาญาของบุคคล 

ถ ้าบุคคลถูกต�ังข ้อหาความผิดทางอาญาและได ้รับการตัดส ินโทษโดยศาลในฮ่องกง ไม่วา่จะเป็นโทษปรับ  

จาคุกหรือรอลงอาญาก็ตาม เขา / เธอจะมีประวัต ิทางอาชญากรรม ประวัต ิอาชญากรรมน�ีจะถูกเก็บไว ้ท�ีตารวจและศาลและไม่สามารถ 

"ลบ" ได ้
 
อย่างไรกต็าม ตามมาตรา 2 ของการฟื�นฟูผู้กระทาผิดกฎหมาย (บทท�ี 297 ของกฎหมายฮ่องกง) 

บันทึกความผิดทางอาญาของบุคคลสามารถมองได ้ว่า “ชดใช ้ความผิดแล ้ว” และเขา / เธอสามารถอ ้างได ้ว่าเขา / 

เธอไม่ประวัต ิอาชญากรรม 
 
i) เขา / เธอได ้รับการตัดส ินโทษในฮ่องกงสาหรับการกระทาผิดในแง่ท�ีเขา / เธอไม่ได ้ถูกตัดส ินให ้จาคุกเกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เก ิน 

10,000 $ 

ii) เขา / เธอยังไม่ได ้รับการตัดส ินโทษในฮ่องกงก่อนหน ้าการกระทาผิด และ 
iii) ระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา เขา / เธอไม่ได ้ถูกตัดส ินว่ากระทาผิดอีกครั�งในฮ่องกง 
 

มีการตั�งข ้อสังเกตว่าเม�ือมีคนสมคัรสาหรับ “ใบรับรองว่าไม่มีประวัต ิอาชญากรรม” 

ซ�ึงออกโดยตารวจเพ�ือขอวีซ่าไปเย�ียมชมหรืออาศัยอยู่ในประเทศอ�ืน หรอืการขอรับเด็กมาเล�ียง 

ประวัต ิอาชญากรรมจะยังสามารถพบได ้ในใบรับรอง แต่มีหมายเหตุว่าได ้ชดใช ้ความผิดแล ้ว 
 
การใช ้กฎหมายน�ียังมีการจากัด ถ ้าบุคคลน�ีตั�งใจท�ีจะเป็นนิต ิกร ทนายความหรือนักบัญชีท�ีมีใบอนุญาต 

มีตาแหน่งใดตาแหน่งหน�ึงในสานักงานที�กาหนดไว ้ตามกฎหมาย ผู้รับประกันท�ีได ้รับ 
 

อนุญาต สถาบันการศึกษาท�ีได ้รับอนุญาต ธนาคารหรือผู้จัดการทรัพย์ส ินท�ีได ้รับอนุญาต 

ธนาคารกลาง สานักงานคณะกรรมการการประกอบธุรก ิจประกันภยั 

กองทุนสารองล�ียงชีพตามแผนบังคับ ฯลฯ หรือจะทางานให ้กับสานักงานการพิจารณาคดี 
สานักงานบริการด ้านวินัย และสานักงานที�ครอบครองหรือจะได ้รับการครอบครองโดยเจ ้าหน ้าท�ีบนขั�นหรือสูงกว่าข�ัน 27 

ในระดับค่าตอบแทนหลัก ฯลฯ 
 

 

Afro ให ้การตรวจคัดกรองฟรีสําหรับเอชไอว ีSyphillis หนองในหนองในเทียมและการทดสอบการตรวจ Pap 
smear ไม่มีความจําเป็นที�จะให ้เอกสารแสดงตนของคุณอยู่และข ้อมลูทั�งหมดจะถูกเก็บไว ้เป็นความลับ 
 


