
REPORT A MUG (THAI)
Did you know you can also report an ugly mug online?

Visit: swop.org.au/report-a-mug

‘Ugly mug’ คืออะไร?
Ugly mug (อั๊กกี้ มัก) คือลูกค้าชั้นเลว ซ่ึงคุณต้องการจะเตือนผู้ให้บริการทางเพศให้รับทราบ โดยอาจจะหมายถึงลูกค้าที่: 

กดดันผู้ให้บริการทางเพศให้ทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการจะทำ•	
ใช้วาจาที่หยาบคายหรือข่มขู่•	
ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าบริการ และ/หรือขโมยเงินจากผู้ให้บริการทางเพศ•	
พยายามที่จะถอดถุงยางอนามัยออก หรือปฏิเสธที่จะสวมถุงยางอนามัย•	
สะกดรอยติดตามผู้ให้บริการทางเพศ•	
ทำร้าย – ทางร่างกาย หรือทางเพศ.•	

ผู้ให้บริการทางเพศมีสิทธิในการทำมาหาเลี้ยงชีพและได้รับความปลอดภัยในขณะที่ทำงาน
คุณสามารถช่วยเหลือในการควบคุมดูแลและป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อผู้ให้บริการทางเพศได้โดยการส่งรายงานมาถึง 
SWOP  เราจะใช้ข้อมูลนี้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เราจะนำข้อมูล
บางส่วนของรายงานนี้ไปแจ้งให้ผู้ให้บริการทางเพศรายอื่นๆ ได้ทราบเพื่อช่วยให้ชุมชนของเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
หากต้องการส่งรายงาน Ugly mug มาถึง SWOP กรุณากรอกแบบฟอร์มข้างใต้  ทุกๆ รายละเอียดจะเป็นประโยชน์แก่เรา.

รายละเอียดของเหตุการณ์

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อใด?

วัน:  วันที่:  เวลา:  เช้า/บ่าย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใด?
   สถานอาบอบนวด / โรงโสเภณี / ร้านค้า   โรงแรม / โมเต็ล
   บ้านของลูกค้า       บ้านของผู้ให้บริการ
   ถนน       คลับ
   รถยนต์        อื่นๆ

บริเวณท้องที่ เมือง หรือ ถนน ที่เกิดเหตุการณ์? 

เพศของผู้ให้บริการทางเพศ?
   หญิง         ผู้แปลงเพศ 
   ชาย        ไม่ระบุ

มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในเหตุการณ์จำนวนกี่คน?  

 
เกิดอะไรขึ้น?

พวกเขาได้กระทำหรือพูดอะไร?



 

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้ามีรูปพรรณสัณฐานเป็นอย่างไร?  กรอกทุกสิ่งเท่าที่คุณจำได้.

เพศ:    อายุ:   

ส่วนสูง:    น้ำหนัก / รูปร่าง:   

สีผิว:    ตา (สี, หรือ สวมแว่นตา):

ผม (สี, ความยาว หรือทรงผม):

ลักษณะที่โดดเด่น: 

 

 

มีสิ่งใดซึ่งทำให้ลูกค้ามีลักษณะที่โดดเด่นบ้างหรือไม่? อาจจะเป็น รอยสัก รอยแผลเป็น ขนตามตัว รอยตำหนิแต่แรกเกิด 
รอยเจาะตามร่างกาย หรือเครื่องประดับ นอกจากนี้คุณอาจจะจำบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับเสียงหรือสำเนียงของลูกค้า 
เสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่ หรือกลิ่นเฉพาะตัวหรือน้ำหอมที่พวกเขาใช้. 

รายละเอียดของลูกค้า (ในกรณีที่ทราบ)

ชื่อ:   หมายเลขโทรศัพท์: 

ที่อยู่: 

อีเมล์:   

ชื่อบนหน้าจอ (ชื่อผู้ใช้ ในขณะที่ออนไลน์): 

รายละเอียดของยานพาหนะ (ในกรณีที่ทราบ)

มียานพาหนะเกี่ยวข้องด้วยใช่หรือไม่?     ใช ่      ไม่

ประเภทของยานพาหนะ: (ตัวอย่างเช่น รถเก๋ง รถสเตชั่นวากอน รถอเนกประสงค์ รถตู้) 

รุ่น: (เก่า หรือ ใหม่?)  สี:  ป้ายทะเบียน: 



ลกัษณะทีโ่ดดเดน่:

 

 

มีสิ่งใดซึ่งทำให้ยานพาหนะมีลักษณะที่โดดเด่นบ้างหรือไม่?  อาจจะเป็นรอยบุบ รอยขีดข่วน หรือรอยเสียหายใดๆ  
นอกจากนี้อาจจะเป็นใบอนุญาตจอดรถ ป้ายสติ๊กเกอร์ หรือ สิ่งประดับรถใดๆ ก็ตามที่คุณสังเกตเห็น 

การเกี่ยวข้องกับตำรวจ / การแจ้งความ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มีการแจ้งความให้ทางตำรวจได้ทราบแล้วใช่หรือไม่?  

    ใช      ไม่    ยังไม่ได้แจ้ง   ไม่แน่ใจ

ถ้าใช่ สถานีตำรวจแห่งใด?   ชื่อของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ในกรณีที่ทราบ)? 

คุณอนุญาตให้ SWOP นำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไปแบ่งปันร่วมกับทางตำรวจได้ใช่หรือไม่? 

    ใช่ โดยให้ลบชื่อและรายละเอียดในการติดต่อออก   ไม่

หากได้รับคำยินยอมจากคุณ SWOP อาจใช้รายละเอียดเหล่านี้ร่วมกับทางตำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลในการทำงานของตำรวจ 
และเพื่อป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อผู้ให้บริการทางเพศรายอื่น.

โปรดทราบ: SWOP จะไม่เปิดเผยชื่อ ข้อมูลในการติดต่อ หรือรายละเอียดของสถานที่ทำงานของคุณ 
ให้ทางตำรวจได้ทราบ  หากคุณต้องการให้ตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนกรณีของคุณ คุณสามารถติดต่อกับ
สถานีตำรวจภายในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอแจ้งความอย่างเป็นทางการ  เราสามารถช่วยเหลือคุณในขั้นตอนนี้ได้ 
หากคุณต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อกับ SWOP ที่หมายเลขโทรศัพท์: (02)  9206 2166.

การขอรับคำปรึกษาและความช่วยเหลือ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของ SWOP กรุณาให้รายละเอียดในการติดต่อ
ของคุณไว้ที่ด้านล่างนี้  

ชื่อ:   หมายเลขโทรศัพท์: 

หรือคุณสามารถติดต่อกับ SWOP ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (02) 9206 2166 หรือ หมายเลขโทรฟรี 1800 
622 902.
เวลาเปิดทำการ: จันทร์ / อังคาร / พฤหัสบดี / ศุกร์ — 10.00 ถึง 18.00 น.  พุธ — 14.00 ถึง 18.00 น.

ส่งรายงานโดย
  ข้าพเจ้าส่งรายงานนี้เพื่อตนเอง
  ข้าพเจ้าส่งรายงานนี้แทนผู้ให้บริการทางเพศอีกคนหนึ่ง
  ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบริการด้านสุขอนามัยหรือสวัสดิการ 
  ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของ SWOP
  อื่นๆ 

หากคุณเป็นเจ้าหน้าที่ของ SWOP หรือเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบริการด้าน
สุขอนามัยหรือสวัสดิการ กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานของคุณไว้ที่ด้าน
ล่างนี้ .

ชื่อ: (ไม่จำเป็นต้องระบุก็ได้) 

หน่วยงาน: 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 



SEX WORKERS OUTREACH PROJECT

Level 4, 414 Elizabeth Street, Surry Hills NSW 2010  |  PO Box 1354 Strawberry Hills NSW 2012  

Phone:  (02) 9206 2166  |  Freecall: 1800 622 902 (in NSW)  

Fax: (02) 9206 2133  |  Email: swopconnect@swop.org.au  

Web: www.swop.org.au

Opening Hours 
Mon / Tues / Thurs / Fri – 10am to 6pm 

Wed – 2pm to 6pm  

 
รายละเอียดเพิ่มเติม


