
เอกสารสรปุขอ้มลูสําคญัสําหรับคนทํางาน
บรกิารตามทอ้งถนน



พระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิารจะมผีลบงัคบัใชเ้ป็นสองวาระดว้ยกนั:

● วาระที� 1 - 10 พฤษภาคม 2022
● วาระที� 2 - 1 ธนัวาคม 2023

ขอ้มลูความเป็นมา: พระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ.
2022

หลงัจากที�คนทํางานบรกิารไดเ้รยีกรอ้งมานานหลายปี Vixen และ Scarlet Alliance กม็คีวามยนิดทีี�มี
การผา่นกฏหมายวา่ดว้ยการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิารทาง ค.ศ. 2022 เมื�อวนัที� 22
กมุภาพันธ ์2022 กฎหมายใหมฉ่บบันี�ยอมรับวา่งานบรกิารเป็นงานประเภทหนึ�งและรา่งกายของเรากเ็ป็น
งานของเรา และมเีป้าหมายที�จะปฏบิตัติอ่ธรุกจิงานบรกิารเหมอืนกบัธรุกจิอื�น ๆ ในรัฐวกิตอเรยี โดยใช ้
บรรทดัฐานของกฎหมายธรุกจิ ไมใ่ชก่ารออกใบอนุญาตและการทําใหง้านบรกิารเป็นความผดิทางอาญา
เรามสีทิธิ�ที�จะรูส้กึปลอดภยัในการทํางานและการที�กฎหมายยอมรับวา่งานบรกิารเป็นงานประเภทหนึ�งก็
เป็นกา้วแรกของการมสีขุภาพ ความปลอดภยัและสทิธิ�ในสถานที�ทํางานที�ดี

ปัจจบุนั รัฐวกิตอเรยีเป็นเขตอํานาจที�สามในประเทศออสเตรเลยี หลงัจากรัฐนวิเซาทเ์วลสแ์ละนอรเ์ทริน์
เทรร์ทิอร ีที�ยกเลกิกฎหมายออกใบอนุญาตและทําใหง้านบรกิารเป็นความผดิทางอาญา และนํารปูแบบ
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิารมาใช ้

อยา่งไรกต็าม พระราชบญัญัตยิงัไมม่ขีอ้กําหนดที�ครอบคลมุมากพอ และคนทํางานบรกิารตามทอ้งถนนก็
ยงัคงตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายที�ไมเ่ป็นธรรมและเลอืกปฏบิตั ิคนทํางานบรกิารในรัฐวกิตอเรยีไดแ้สดงออก
อยา่งชดัเจนวา่ไมค่วรทอดทิ�งคนทํางานบรกิาร นอกจากนี� Vixen และ Scarlet Alliance กจ็ะยงัคงตอ่สู ้
เพื�อการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิารอยา่งสมบรูณเ์พื�อคนทํางานบรกิารทั �งหมด

มกีารเปลี�ยนแปลงอยา่งไรสําหรับคนทํางานบรกิารตามทอ้งถนนหลงัจากวนัที� 10 พฤษภาคม
2022

งานบรกิารตามทอ้งถนนยงัไมไ่ดถ้กูลดทอนความเป็นอาชญากรรมอยา่งสมบรูณ ์พระราชบญัญัตกิารลด
ทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022 ทําใหก้ารชกัชวนหรอืเดนิเตร็ดเตรเ่พื�อหาลกูคา้ใน
ที�สาธารณะสว่นใหญใ่นรัฐวกิตอเรยีไมเ่ป็นความผดิตามกฎหมายอกีตอ่ไป แตต่ั �งแตว่นัที� 10 พฤษภาคม
2022 เป็นตน้ไป ความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยความผดิลหโุทษ ค.ศ. 1966 ซึ�งหมายความวา่คณุยงัคงไม่
สามารถทํางานอยา่งถกูกฎหมายในหรอืใกลก้บัสถานที�สกัการะ โรงเรยีน สถานใหบ้รกิารแกเ่ด็ก สถาบนั
การศกึษาและสถานที�ที�ใหบ้รกิารดแูลเด็กในเวลาที�กําหนดหรอืวนัสําคญัทางศาสนาของแตล่ะปี

● คณุไมส่ามารถทํางานอยา่งถกูกฎหมายที�หรอืใกลก้บัสถานที�สกัการะระหวา่งเวลา 6:00 น. -
19:00 น. และไมว่า่เวลาใดกต็ามในวนัที�กําหนด ไมว่า่สถานที�สกัการะจะเปิดใหส้กัการะหรอืไม่

● คณุไมส่ามารถทํางานอยา่งถกูกฎหมายที�หรอืใกลก้บัโรงเรยีน (รัฐบาลหรอืเอกชน) ระหวา่งเวลา
6:00 น. - 19:00 น. ทกุวนั และไมว่า่โรงเรยีนจะเปิดหรอืไมก่ต็าม

● คณุไมส่ามารถทํางานอยา่งถกูกฎหมายที�หรอืใกลก้บัหน่วยงานใหบ้รกิารแกเ่ด็กระหวา่งเวลา
6:00 น. - 19:00 น. ในทกุวนั และไมว่า่หน่วยงานจะเปิดหรอืไมก่ต็าม



● คณุไมส่ามารถทํางานอยา่งถกูกฎหมายที�หรอืใกลก้บัสถาบนัการศกึษาและดแูลเด็กระหวา่งเวลา
6:00 น. - 19:00 น. ในทกุวนั และไมว่า่หน่วยงานนั�นจะเปิดหรอืไมก่ต็าม [แปะลงิกท์ี�มคํีานยิามดา้นลา่ง
ตรงนี�]

ความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยความผดิลหโุทษ เชน่ การตั �งขอ้กลา่วหาเกี�ยวกบัการแสดงพฤตกิรรมทาง
เพศ และ/หรอืการเปลอืยหรอืเปิดเผยรา่งกายในที�สาธารณะ จะยงัคงบงัคบัใชอ้ยู่

วนัที�กําหนดมวีนัใดบา้ง

วนัที�กําหนด เชน่ วนัครสิตม์าส จะใชก้บัสถานที�สกัการะที�เฉลมิฉลองวนัหยดุนั�นเทา่นั�น
วนัที�กําหนดคอื:
วนัถอืศลีของชาวยวิ Yom Kippur
วนัฮานุกกะห ์ Hanukkah Ramadan Eid
วนัครสิตม์าสอฟี Christmas Eve
วนัครสิตม์าส Christmas Day
วนัศกุรป์ระเสรฐิ Good Friday
วนัเสารศ์กัดิ�สทิธิ� Easter Saturday
วนัอสีเตอร ์Easter Sunday
วนั Orthodox Good Friday
วนั Orthodox Easter Saturday
วนั Orthodox Easter Sunday

การทํางานที�หรอืใกลก้บัสถานที�ตอ้งหา้มมคีา่ปรับอยา่งไร

เจา้หนา้ที�ตํารวจในรัฐวติอเรยีสามารถปรับคณุไดท้นัท ีทั �งนี� จะขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที�ตํารวจ
คา่ปรับจะม ี2 หน่วยโทษ ซึ�งอยูท่ี� $363.48 หากคณุถกูตั �งขอ้กลา่วหาวา่ไดก้ระทําความผดิอาญา ซึ�งก็
ขึ�นอยูก่บัดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที�ตํารวจเหมอืนกนั คา่ปรับจะขึ�นอยูก่บัวา่คณุกระทําความผดิซํ�าในเรื�อง
เดมิหรอืไม่

● สําหรับความผดิครั �งแรก โทษปรับจะอยูท่ี� 10 หน่วยโทษ ซึ�งอยูท่ี� $1,817.40 หรอืตอ้งโทษจํา
คกุ 1 เดอืน
● สําหรับความผดิครั �งที�สอง โทษปรับจะอยูท่ี� 30 หน่วยโทษ ซึ�งอยูท่ี� $5,452.20 หรอืตอ้งโทษจํา
คกุ 3 เดอืน
● สําหรับความผดิครั �งตอ่ ๆ มา คา่ปรับจะม ี60 หน่วยโทษ ซึ�งอยูท่ี� $10,904.40 หรอืตอ้งโทษจํา
คกุ 6 เดอืน

ถงึแมว้า่ขอ้กําหนดที�หา้มมใิหทํ้างานใกลก้บัสถานที�ตอ้งหา้มในพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ.
1994 จะถกูยกเลกิไปแลว้ แตพ่ระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ.
2022 กไ็ดนํ้าขอ้จํากดัที�คลา้ยคลงึกนัเกี�ยวกบัการทํางานที�หรอืใกลก้บัสถานที�ตอ้งหา้มในกฎหมายวา่
ดว้ยความผดิลหโุทษ ค.ศ. 1966 มาใชใ้หม ่ดงันั�น จงึไมช่ดัเจนวา่ขอ้กลา่วหากอ่นหนา้ตาม
พระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 จะถอืวา่ไดเ้คยกระทําความผดิเดมิมาแลว้หรอืไม ่หากถกู
ตั �งขอ้กลา่วหาตามกฎหมายใหม ่นอกจากนี� ยงัไมม่คีวามชดัเจนวา่อะไรที�เป็นตวักําหนดคา่ปรับ เมื�อ
เทยีบกบัขอ้กลา่วหาวา่ไดก้ระทําความผดิอาญา



เราจะแจง้ใหค้นทํางานบรกิารตามทอ้งถนนทราบ เมื�อเรามขีอ้มลูเพิ�มเตมิแลว้ หากคณุถกูปรับ ตั �งขอ้หา
หรอืตอ้งขอ้งเกี�ยวกบัเจา้หนา้ที�ตํารวจ โปรดแจง้ให ้Vixen ทราบและเราจะชว่ยเหลอืคณุอยา่งสดุความ
สามารถ นอกจากนี� Vixen ยงัสามารถแนะนําใหค้ณุขอรับคําแนะนําดา้นกฎหมายที�เป็นความลบัไดฟ้รี
ดว้ย

สถานที�ของหน่วยงานใหค้วามรูแ้ละดแูลเด็กตามที�กําหนด

สถานที�ของหน่วยงานใหบ้รกิาร ใหค้วามรูแ้ละดแูลเด็กไดแ้ก:่

● โรงเรยีนเตรยีมอนุบาลและโรงเรยีนอนุบาล
● บรกิารรับเลี�ยงเด็กในชว่งกลางวนั
● บรกิารดแูลเด็กนอกเวลาทําการของโรงเรยีน
● โครงการดแูลเด็กในชว่งปิดภาคเรยีน
● บรกิารดแูลเด็กเป็นครั �งคราว (เชน่ บา้นในยา่นหรอืศนูยใ์นชมุชน)
● สถานบรกิารเฉพาะชว่งใดชว่งหนึ�ง (เชน่ สถานรับเลี�ยงเด็กในยมิหรอืศนูยนั์นทนาการ)
● สถานบรกิารชว่ยเหลอืเด็กปฐมวยั (เชน่ เด็กที�มคีวามทพุพลภาพ)

บรกิารบางประเภทไดแ้ยกออกจากการถอืความผดิทางอาญาของการทํางานบรกิารตามทอ้งถนน ซึ�งก็
รวมถงึบรกิารดแูลเด็กแบบครอบครัวจากที�พักอาศยัหรอืการดแูลแบบสว่นตวั (เชน่
การดแูลเด็กในบา้นสว่นตวั)

สทิธขิองคณุ

หลงัจากวนัที� 10 พฤษภาคม 2022 การแสดงพฤตกิรรมรนุแรงกบัคนทํางานบรกิารในที�สาธารณะ จะยงั
คงมคีวามผดิทางอาญาตามพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 แตห่ลงัจากนั�น คนทํางาน
บรกิารกจ็ะยงัคงไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมายที�ไมไ่ดเ้กี�ยวขอ้งกบังานบรกิาร ที�ใชบ้งัคบักบัทกุคน เชน่
กฎหมายวา่ดว้ยความผดิลหโุทษ ค.ศ. 1966 และกฎหมายอาชญากรรม ค.ศ. 1958 ที�ระบคุวามผดิเกี�ยว
กบัการทํารา้ยรา่งกาย

ตั �งแตว่นัที� 10 พฤษภาคมเป็นตน้ไป พระราชบญัญัตโิอกาสการจา้งงานที�เทา่เทยีมกนั ค.ศ. 2010 จะรวม
คณุสมบตัใิหมข่อง ‘อาชพี การคา้หรอืงาน’ ที�ไดรั้บการคุม้ครองเอาไว ้ซึ�งกห็มายความวา่บคุคลหรอื
องคก์รจะไมส่ามารถเลอืกปฏบิตับิคุคลอื�น เนื�องจากงานที�พวกเขาทํา รวมถงึงานบรกิารดว้ย

นอกจากนี� ตั �งแตว่นัที� 10 พฤษภาคมเป็นตน้ไป ผูใ้หบ้รกิารที�พักอาศยั รวมถงึโรงแรมและหอ้งพักรมิทาง
ไมส่ามารถเลอืกปฏบิตัคินทํางานบรกิาร โดยการขอใหพ้วกเขาออกไปหรอืโทรเรยีกเจา้หนา้ที�ตํารวจ
หากมกีารทํางานบรกิารอยา่งถกูกฎหมาย การทํางานจากที�บา้นเพยีงคนเดยีวหรอืรว่มกบัคนทํางาน
บรกิารรายอื�นจะยงัคงมคีวามผดิทางอาญาอยู ่กอ่นเดอืนธนัวาคม 2023

หากคณุถกูเลอืกปฏบิตัหิรอืตกเป็นเหยื�ออาชญากรรม โปรดตดิตอ่ Vixen เพื�อขอขอ้มลูและความ
ชว่ยเหลอื นอกจากนี� Vixen ยงัสามารถแนะนําใหค้ณุขอรับคําแนะนําดา้นกฎหมายที�เป็นความลบัไดฟ้รี
ดว้ย



แหลง่ขอ้มลู

การลงิกไ์ปยงัเอกสารสรปุขอ้มลูสําคญั DJCS
ลงิกคํ์าถามที�พบบอ่ยของ DH
การลงิกไ์ปยงัเอกสารสรปุขอ้มลูสําคญั Vixen อื�นๆ
สถานที�รับการชว่ยเหลอื (Vixen) - การเนน้/การลงิกไ์ปยงับรกิาร/รายชื�อตดิตอ่ของ Vixen (โครงการตาม
ทอ้งถนน)
แหลง่ขอ้มลูเกี�ยวกบั STI และ BBV ที�จัดทําขึ�นโดยและเพื�อคนทํางานบรกิาร (RedBook)
ลงิกท์ี�เชื�อมโยงไปยงัแหลง่ขอ้มลูเกี�ยวกบัอํานาจของเจา้หนา้ที�ตํารวจในรัฐวคิตอเรยีในการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืตามกฎหมายและสทิธขิองคณุ

https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/other-languages/thai/thai-sex-work-decriminalisation-resources
https://www.health.vic.gov.au/preventive-health/key-issues-stage-one-health-reforms
http://vixen.org.au/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1/
http://vixen.org.au/drop-us-a-line/
http://vixen.org.au/vixen-services/
https://redbook.scarletalliance.org.au/
http://legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/police-powers-and-your-rights
http://legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/police-powers-and-your-rights

