
เอกสารสรปุขอ้มลูสําคญั: พระราชบญัญัตกิาร
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร
ค.ศ. 2022 สําหรับคนทํางานบรกิาร



พระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022 จะมผีลบงัคบัใช ้
เป็นสองวาระดว้ยกนั:

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

ขอ้มลูความเป็นมา: พระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022

หลงัจากที�คนทํางานบรกิารไดเ้รยีกรอ้งและดําเนนิการมานานหลายปี Vixen และ Scarlet Alliance กม็คี
วามยนิดทีี�มกีารผา่นพระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022 เมื�อวนั
ที� 22 กมุภาพันธ ์2022 เจตนารมณข์องกฎหมายฉบบัใหมค่อืการยอมรับวา่งานบรกิารเป็นงานประเภท
หนึ�งและรา่งกายของเรากเ็ป็นงานของเรา รวมถงึมเีป้าหมายที�จะปฏบิตักิบัธรุกจิงานบรกิารเหมอืนกบั
ธรุกจิอื�น ๆ ในรัฐวกิตอเรยี โดยใชบ้รรทดัฐานของกฎหมายธรุกจิ ไมใ่ชก่ารออกใบอนุญาตและการทําให ้
งานบรกิารเป็นความผดิทางอาญา เรามสีทิธทิี�จะรูส้กึปลอดภยัในการทํางานและการที�กฎหมายยอมรับวา่
งานบรกิารเป็นงานประเภทหนึ�งกเ็ป็นกา้วแรกในการมสีขุภาพ ความปลอดภยัและสทิธใินสถานที�ทํางานที�
ดี
ปัจจบุนั รัฐวกิตอเรยีเป็นเขตอํานาจที�สามในประเทศออสเตรเลยี หลงัจากรัฐนวิเซาทเ์วลสแ์ละนอรเ์ทริน์
เทรร์ทิอร ีที�ยกเลกิกฎหมายออกใบอนุญาตและทําใหง้านบรกิารเป็นความผดิทางอาญา แลว้นํารปูแบบ
การลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิารมาใช ้

อยา่งไรกต็าม การปฏริปูเหลา่นี�ยงัไมไ่ดย้กเลกิโทษทางอาญาของงานบรกิารโดยสมบรูณ ์โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�ง กฎหมายฉบบันี�มกีฎหมายที�ไมเ่ป็นธรรมและเลอืกปฏบิตัริวมอยู ่ซึ�งยงัคงกําหนดใหง้านบรกิาร
ตามทอ้งงถนนเป็นความผดิทางอาญาในบางสถานที�และบางชว่งเวลา คนทํางานบรกิารในรัฐวกิตอ
เรยีไดแ้สดงออกอยา่งชดัเจนวา่ไมค่วรทอดทิ�งคนทํางานบรกิาร นอกจากนี� Vixen และ Scarlet Alliance
กจ็ะยงัคงตอ่สูเ้พื�อการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิารอยา่งสมบรูณเ์พื�อคนทํางานบรกิาร
ทั �งหมด

มสีิ�งใดเปลี�ยนไปและเมื�อใด

พระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022 ถอืเป็นการเปลี�ยนแปลง
ครั�งประวตัศิาสตรสํ์าหรับธรุกจิงานบรกิารในรัฐวกิตอเรยี แตจ่ะสง่ผลที�ตา่งออกไปตามประเภทของคนทํา
งานบรกิาร จะมกีารประกาศใชก้ฎหมายเป็นสองวาระดว้ยกนั: วาระแรกของการปฏริปูจะมผีลบงัคบัใช ้
ตั �งแตว่นัที� 10 พฤษภาคม 2022 และการปฏริปูครั �งหลงัจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในวนัที� 1 ธนัวาคม 2023 ซึ�ง
จะมกีารยกเลกิพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 ในที�สดุ

การเปลี�ยนแปลงในวาระที� 1 ตอ่คนทํางานบรกิาร - ตั �งแตว่นัที� 10 พฤษภาคม 2022

● คนทํางานบรกิารที�เป็นโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์(STI) หรอืโรคจากไวรัสที�ตดิตอ่ทางเลอืด
(BBV) สามารถปฏบิตังิานได ้โดยไมถ่อืวา่มคีวามผดิตามกฎหมายอกีตอ่ไป คนทํางานบรกิารที�ใชช้วีติ
และทํางาน อยูก่บัเชื�อ HIV กจ็ะไมม่คีวามผดิทางอาญาอกีตอ่ไป
● คนทํางานบรกิารไมจํ่าเป็นตอ้งแสดงใบตรวจสขุภาพทางเพศและเขา้รับการตรวจ STI ภาค
บงัคบั สดุทา้ยแลว้เราจะสามารถจัดการกบัสขุภาพและความปลอดภยัทางเพศของเราเอง
● การไมใ่ชถ้งุยางอนามยัขณะปฏบิตังิาน จะไมม่คีวามผดิตามกฎหมายอกีตอ่ไป เราจะสามารถ
เลอืกใหบ้รกิารไดจ้ากการประเมนิความเสี�ยงสว่นบคุคล



● คนทํางานบรกิารอสิระและสว่นตวัไมจํ่าเป็นตอ้งมหีมายเลขประจําตวัตามพระราชบญัญัตคิวบคมุ
งานบรกิาร (SWA) เพื�อปฏบิตังิานอกีตอ่ไป และจะไมม่หีน่วยงานดงักลา่วอกีตอ่ไป
● การโฆษณาจะเปลี�ยนแปลงไป: ทําใหค้นทํางานบรกิารสามารถอธบิายถงึบรกิารและโฆษณาโดย
ใชร้ปูเปลอืยได ้
● พระราชบญัญัตโิอกาสการจา้งงานที�เทา่เทยีมกนั (EOA) ค.ศ. 2010 จะรวมลกัษณะของ ‘อาชพี
การคา้หรอืงาน’ ขึ�นใหมแ่ละไดรั้บการคุม้ครอง ซึ�งหมายความวา่บคุคลหรอืองคก์รจะไมส่ามารถเลอืก
ปฏบิตักิบับคุคลอื�น เนื�องจากงานที�พวกเขาทํา รวมถงึงานบรกิารดว้ย
● การยกเลกิมาตรา 62 ของ EOA หมายความวา่ผูใ้หบ้รกิารที�พักอาศยั เชน่ โรงแรมและหอ้งพัก
รมิทาง ไมส่ามารถเลอืกปฏบิตัติอ่คนทํางานบรกิาร โดยการขอใหพ้วกเขาออกไปหรอืโทรเรยีกเจา้หนา้ที�
ตํารวจ หากมกีารทํางานบรกิารอยา่งถกูกฎหมาย

การเปลี�ยนแปลงในวาระที� 2 ตอ่คนทํางานบรกิาร - ตั �งแตว่นัที� 1 ธนัวาคม 2023

● ระบบใบอนุญาตจะสิ�นสดุลงอยา่งสิ�นเชงิ เมื�อมกีารยกเลกิพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ.
1994
● การเปลี�ยนแปลงการการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิและอาคาร - กฎหมายเกี�ยวกบัการทํางานจากที�บา้น
และการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบั BLA - จะมผีลบงัคบัใช ้และจะทําใหง้านของเราเหมอืนกบัธรุกจิอื�นๆ
● จะมกีารกําหนดมาตรการควบคมุเครื�องดื�มแอลกอฮอลท์ี�เหมาะสมสําหรับธรุกจิงานบรกิาร
● จะมกีารยกเลกิการควบคมุเฉพาะธรุกจิงานบรกิารสําหรับสถานบรกิาร บรษัิทตวัแทนจัดใหบ้รกิาร
นอกสถานที� และงานอสิระ/สว่นตวั ตามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ ค.ศ. 2008

ฉันตอ้งทราบอะไรหลงัจากวนัที� 10 พฤษภาคม 2022

หลงัจากวนัที� 10 พฤษภาคม พระราชบญัญัตกิารลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ.
2022 จะทําใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงสําคญั ๆ หลายประการตอ่คนทํางานบรกิาร ซึ�งกห็มายความวา่คนทํา
งานบรกิารบางรายจะสามารถควบคมุวธิทีี�เราทํางาน โฆษณาบรกิารของเรา และดแูลสขุภาพทางเพศของ
เราไดม้ากขึ�น แตก่ารทํางานอสิระ/สว่นตวัจากที�บา้น (การรับลกูคา้ที�สถานที�ของคนทํางานบรกิาร/ที�อยู่
อาศยั) หรอืการรว่มงานกบัคนทํางานบรกิารอื�นมากกวา่หนึ�งรายจะยงัคงผดิกฎหมายอยูจ่นกวา่จะถงึวนัที�
1 ธนัวาคม 2023 (วาระที� 2) สถานบรกิารจําเป็นตอ้งมใีบอนุญาตจนกวา่จะถงึวาระที� 2 ดงันั�น คนทํางาน
บรกิารในสถานที�ที�ไมม่ใีบอนุญาตกอ็าจจะเสี�ยงที�จะถกูเจา้หนา้ที�ตํารวจจับได ้หลงัจากเดอืนธนัวาคม
2023 คนทํางานบรกิารตามทอ้งถนนจะยงัคงมคีวามผดิทางอาญาในบางสถานที�และบางชว่งเวลา เราจะ
ยงัคงตอ่สูเ้พื�อปฏริปูในเรื�องนี�ตอ่ไป

● การโฆษณา (การเปลี�ยนแปลงในวาระที� 1)
● สขุภาพทางเพศ (การเปลี�ยนแปลงในวาระที� 1 และ 2)
● การทํางานบรกิารตามทอ้งถนน (มกีารเปลี�ยนแปลงเล็กนอ้ย ยงัคงมคีวามผดิทางอาญาอยู)่
● การคุม้ครองการตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิตั ิ(การเปลี�ยนแปลงในวาระที� 1)
● การทํางานจากที�บา้น/การรับลกูคา้ที�สถานที�ของคนทํางานบรกิาร (การเปลี�ยนแปลงหลงัจาก
วาระที� 2)
● งานในสถานบรกิารและรา้นนวดที�ไมม่ใีบอนุญาต (การเปลี�ยนแปลงหลงัจากวาระที� 2)

การโฆษณา



วาระแรกจะเป็นการยกเลกิกฎหมายตา่ง ๆ ในพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ที�ครอบคลมุการโฆษณา
ซึ�งกห็มายความวา่คนทํางานบรกิารจะไมจํ่าเป็นตอ้งขอหมายเลข SWA และไมจํ่าเป็นตอ้งระบหุมายเลข
SWA ในโฆษณาอกีตอ่ไป นอกจากนี� คนทํางานบรกิารจะยงัสามารถอธบิายถงึบรกิารในโฆษณาได:้ สิ�ง
ที�เราใหบ้รกิารและไมใ่หบ้รกิาร รวมถงึอธบิายบรกิารเกี�ยวกบัการนวดไดด้ว้ย นอกจากนี� เราจะสามารถ
ระบถุงึการมเีพศสมัพันธท์ี�ปลอดภยัยิ�งขึ�นที�เราใชร้ะหวา่งการปฏบิตังิาน รวมถงึการลงภาพเปลอืยใน
โฆษณาของเราไดด้ว้ย

สขุภาพทางเพศ

การตรวจสขุภาพทางเพศและใบตรวจสขุภาพ

หลงัจากวนัที� 10 พฤษภาคม 2022 เป็นตน้ไป คนทํางานบรกิารจะไมจํ่าเป็นตอ้งเขา้รับการตรวจสขุภาพ
ทางเพศทกุ ๆ 3 เดอืนอกีตอ่ไป และกฎหมายกไ็มไ่ดกํ้าหนดใหเ้ราตอ้งแสดงใบตรวจสขุภาพทางเพศให ้
แกส่ถานที�ทํางานอกีดว้ย เราจะมอํีานาจในการพจิารณาโดยปรกึษาผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการดแูล
สขุภาพเกี�ยวกบัความถี�ในการเขา้รับการตรวจและวธิจัีดการสขุภาพทางเพศของเรา โปรดอา่นขอ้มลู
เพิ�มเตมิเกี�ยวกบัคนทํางานบรกิารและการตรวจสขุภาพทางเพศไดท้ี�สรปุขอ้มลูสําคญั {ลงิกคํ์าถามที�พบ
บอ่ยของ DH} หรอือา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิไดท้ี� Red Book ของ Scarlet Alliance

การใชถ้งุยางอนามยัและการมเีพศสมัพันธท์ี�ปลอดภยัยิ�งขึ�น

กฎหมายฉบบัใหมจ่ะทําใหห้ลงัจากวนัที� 10 พฤษภาคม 2022 เป็นตน้ไป คนทํางานบรกิารที�ไมใ่ชถ้งุยาง
ขณะปฏบิตังิานจะไมม่คีวามผดิทางอาญาตามพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 แตท่วา่จะยงั
คงมคีวามผดิอยูต่ามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ จนกวา่จะถงึเดอืนธนัวาคม 2023 หาก
เจา้ของธรุกจิ (รวมถงึคนทํางานบรกิารอสิระ/สว่นตวั) ขดัขวางการใชถ้งุยาง ไมจั่ดหาถงุยางให ้หรอืไม่
ดําเนนิการตามสมควรเพื�อรับรองวา่คนทํางานและลกูคา้ใชถ้งุยาง ถงึแมว้า่จะมกีารปฏริปูในวาระที�สอง
เจา้ของธรุกจิและคนทํางานกจ็ะยงัคงมหีนา้ที�ตามกฎหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการจัด
สถานที�ทํางานใหป้ลอดภยัและลดความเสี�ยงใหเ้หลอืนอ้ยที�สดุ อยา่งไรกด็ ีคนทํางานบรกิารเป็น
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นสขุภาพทางเพศและผูนํ้าดา้นการมเีพศสมัพันธท์ี�ปลอดภยักวา่มาโดยตลอด เรามคีวาม
เขา้ใจเกี�ยวกบัการมเีพศสมัพันธท์ี�ปลอดภยักวา่เป็นอยา่งด ีและยงัมคีวามรูด้า้นการรับมอืและจัดการกบั
สขุภาพทางเพศของเราเป็นอยา่งด ีเรามอีตัราการตรวจสขุภาพนอกจากที�รัฐบาลบงัคบัสงูมาโดยตลอด
และมอีตัราการตดิโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธแ์ละโรคจากไวรัสที�ตดิตอ่ทางเลอืดตํ�าเสมอมา โปรดอา่น
ขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัคนทํางานบรกิาร การใชถ้งุยางอนามยัและการมเีพศสมัพันธท์ี�ปลอดภยัยิ�งขึ�นได ้
ในเอกสารสรปุขอ้มลูสําคญั {นี�} หรอือา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิไดท้ี� Red Book ของ Scarlet Alliance

STI และ BBV

ตั �งแตว่นัที� 10 พฤษภาคม 2022 เป็นตน้ไป คนทํางานบรกิารที�มโีรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์(STI) หรอื
โรคจากไวรัสที�ตดิตอ่ทางเลอืด (BBV) เชน่ HIV และปฏบิตังิานระหวา่งตดิเชื�อหรอืมเีชื�อไวรัสจะไมม่คี
วามผดิตามกฎหมายอกีตอ่ไป แผนการรักษาและการจัดการการตดิโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธค์วรกําหนด
โดยคนทํางานบรกิารและแพทย ์เราสามารถจัดการกบัสขุภาพทางเพศของเราและลดอนัตรายที�เกดิกบั
ตวัเราเองและลกูคา้ของเราไดเ้ป็นอยา่งด ีโปรดอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัคนทํางานบรกิารและ STI
และ BBV ไดท้ี�เอกสารสรปุขอ้มลูสําคญั {ลงิกคํ์าถามที�พบบอ่ยของ DH} หรอือา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิไดท้ี�
Red Book ของ Scarlet Alliance

การทํางานบรกิารตามทอ้งถนน

https://www.health.vic.gov.au/preventive-health/key-issues-stage-one-health-reforms
https://www.health.vic.gov.au/preventive-health/key-issues-stage-one-health-reforms
https://redbook.scarletalliance.org.au/?lang=th
https://www.health.vic.gov.au/preventive-health/key-issues-stage-one-health-reforms


ยงัไมม่กีารลดทอนโทษทางอาญาในการทํางานบรกิารตามทอ้งถนนอยา่งสมบรูณ ์พระราชบญัญัตกิารลด
ทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบรกิาร ค.ศ. 2022 ทําใหช้กัชวนหรอืเดนิเตร็ดเตรใ่นที�สาธารณะสว่น
ใหญใ่นรัฐวกิตอเรยีไมผ่ดิกฎหมายอกีตอ่ไป แตห่ลงัจากวนัที� 10 พฤษภาคม 2022 เป็นตน้ไป ความ
ผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยความผดิลหโุทษ ค.ศ. 1966 ทําใหค้ณุยงัคงไมส่ามารถทํางานอยา่งถกูกฎหมาย
ในหรอืใกลก้บัสถานที�สกัการะ โรงเรยีน สถานใหบ้รกิารแกเ่ด็ก สถาบนัการศกึษาและสถานที�ที�ใหบ้รกิาร
ดแูลเด็กในเวลาที�กําหนด ดขูอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการทํางานบรกิารตามทอ้งถนนไดใ้นเอกสารสรปุ
ขอ้มลูสําคญัเหลา่นี� {ลงิกคํ์าถามที�พบบอ่ยของ DJCS} {ลงิกคํ์าถามที�พบบอ่ยของ VIXEN SBSW}

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�สกัการะระหวา่งเวลา 6:00 น. - 19:00 น. และไมว่า่เวลาใด
กต็ามในวนัที�กําหนด มคีวามผดิตามกฎหมาย
● การทํางานที�หรอืใกลก้บัโรงเรยีนระหวา่งเวลา 6:00 น. - 19:00 น. ในทกุวนั มคีวามผดิตามกฎ
หมาย
● การทํางานที�หรอืใกลก้บัหน่วยงานสงเคราะหเ์ด็กระหวา่งเวลา 6:00 น. - 19:00 น. ในทกุวนั มคี
วามผดิตามกฎหมาย
● การทํางานที�หรอืใกลก้บัสถาบนัการศกึษาและดแูลเด็กระหวา่งเวลา 6:00 น. - 19:00 น. ในทกุ
วนั มคีวามผดิตามกฎหมาย

บทลงโทษสําหรับการทํางานใกลก้บัสถานที�ตอ้งหา้ม

หากคณุถกูปรับในทนัท ีโดยปกตแิลว้จะตอ้งโทษปรับ 2 หน่วยโทษ ซึ�งอยูท่ี� $363.48
หากคณุถกูกลา่วหาวา่ไดก้ระทําความผดิอาญา คา่ปรับจะขึ�นอยูก่บัวา่คณุกระทําความผดิซํ�าในเรื�องเดมิ
หรอืไม ่ไมม่คีวามชดัเจนวา่สิ�งใดคอืตวักําหนดคา่ปรับ เมื�อเทยีบกบัขอ้กลา่วหาวา่ไดก้ระทําความผดิ
อาญา

● 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

https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/other-languages/thai/thai-sex-work-decriminalisation-resources
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/


● สําหรับความผดิครั �งตอ่ ๆ มา โทษปรับจะอยูท่ี� 60 หน่วยโทษ ซึ�งอยูท่ี� $10,904.40 หรอื
ตอ้งโทษจําคกุ 6 เดอืน

การป้องกนัการเลอืกปฏบิตั ิ

ตั �งแตว่นัที� 10 พฤษภาคม 2022 เป็นตน้มา ไดม้กีารคุม้ครองลกัษณะของ ‘อาชพี การคา้หรอืงาน’ ขึ�น
ใหมซ่ ึ�งไดถ้กูบญัญัตไิวใ้นพระราชบญัญัตโิอกาสการจา้งงานที�เทา่เทยีมกนั ค.ศ. 2010 ซึ�งหมายความวา่
บคุคลหรอืองคก์รจะไมส่ามารถเลอืกปฏบิตัติอ่บคุคลอื�น เนื�องจากงานที�พวกเขาทํา รวมถงึงานบรกิาร
ดว้ย

นอกจากนี� ตั �งแตว่นัที� 10 พฤษภาคมเป็นตน้ไป ผูใ้หบ้รกิารที�พักอาศยั รวมถงึโรงแรมและหอ้งพักรมิทาง
ไมส่ามารถเลอืกปฏบิตัคินทํางานบรกิาร โดยการขอใหพ้วกเขาออกไปหรอืโทรเรยีกเจา้หนา้ที�ตํารวจ
หากมกีารทํางานบรกิารอยา่งถกูกฎหมาย

โปรดทราบวา่การทํางานจากที�บา้นเพยีงคนเดยีวหรอืทํารว่มกบัคนทํางานบรกิารรายอื�นจะยงัคงมคีวาม
ผดิทางอาญาจนถงึเดอืนธนัวาคม 2023

{แปะลงิกคํ์าถามที�พบบอ่ยของ VEOHRC}

การทํางานบรกิารอสิระ/สว่นตวั

น่าเสยีดายที�คนทํางานบรกิารจะไมส่ามารถทํางานจากที�บา้นไดอ้ยา่งถกูกฎหมายจนกวา่จะพน้วนัที� 1
ธนัวาคม 2023 คนทํางานบรกิารจะสามารถรับลกูคา้ที�บา้นของตนเองไดอ้ยา่งถกูกฎหมายหลงัจากวนัที�
1 ธนัวาคม 2023 เทา่นั�น เมื�อมกีารเพกิถอนพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 โดยสมบรูณ์
หากคณุตอ้งการทํางานจากที�บา้นกอ่นชว่งเวลาดงักลา่ว ยงัคงมขีอ้กําหนดเกี�ยวกบัใบอนุญาตการใช ้
ประโยชนท์ี�ดนิและอาคารอยู ่มคีนทํางานบรกิารแคเ่พยีงไมก่ี�รายเทา่นั�นที�สามารถเขา้ถงึหรอืผา่นขั �นตอน
นี�ไดสํ้าเร็จ

ตั �งแตว่นัที� 10 พฤษภาคม - 1 ธนัวาคม 2023 คนทํางานอสิระ/สว่นตวั:

● จะตอ้งทํางานเพยีงคนเดยีวหรอืกบัคนทํางานบรกิารอกีหนึ�งคนเทา่นั�น จงึจะชอบดว้ยกฎหมาย
● ไมส่ามารถเกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิงานบรกิารอื�น ๆ ไดต้ามกฎหมาย
● ไมส่ามารถใหบ้คุคลที�สามแนะนําลกูคา้มาใหค้ณุไดต้ามกฎหมาย
● ไมส่ามารถแนะนําลกูคา้ใหแ้กธ่รุกจิงานบรกิารอื�นไดต้ามกฎหมาย

ใบแจง้รายละเอยีดคนทํางานบรกิารประจําปี

หากคณุขึ�นทะเบยีนแลว้ และใบแจง้รายละเอยีดคนทํางานบรกิารประจําปีของคณุมกํีาหนดยื�นกอ่นวนัที�
10 พฤษภาคม 2022 คณุจะยงัคงตอ้งยื�นใบแจง้รายปีตามที�หน่วยงานออกใบอนุญาตธรุกจิกําหนด หาก
ใบแจง้ประจําปีตอ้งยื�นตั �งแตห่รอืหลงัจากวนัที� 10 พฤษภาคม 2022 เป็นตน้ไป คณุกไ็มจํ่าเป็นตอ้งยื�นใบ
แจง้ประจําปีแลว้

การทํางานรว่มกบัคนทํางานบรกิารหลายราย

https://www.humanrights.vic.gov.au/for-individuals/profession-trade-occupation/


พระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 ยงัคงกําหนดใหก้ารรว่มงานกบัคนทํางานบรกิารเกนิหนึ�ง
รายเป็นความผดิทางอาญา จนกวา่จะมกีารยกเลกิกฎหมายอยา่งสมบรูณใ์นวนัที� 1 ธนัวาคม 2023 แต่
กอ่นถงึเวลานั�น กฎหมายวา่ดว้ยการออกใบอนุญาตฉบบัปัจจบุนัจะยงัคงมผีลบงัคบัใชอ้ยู ่ซึ�งก็
หมายความวา่ตั �งแตว่นัที� 10 พฤษภาคม 2022 เป็นตน้ไป การเป็นคนทํางานบรกิาร ‘ที�ไดรั้บการยกเวน้’
คอืคณุสามารถทํางานรว่มกบัคนทํางานบรกิารอื�นไดเ้พยีงรายเดยีวเทา่นั�น

หากคณุรว่มงานกบัคนทํางานบรกิารตั �งแตส่องรายขึ�นไป กฎหมายยงัคงกําหนดใหค้ณุตอ้งขอใบอนุญาต
ของคนทํางานบรกิารจากหน่วยงานออกใบอนุญาตธรุกจิ การรว่มงานกบัคนทํางานบรกิารหลายรายโดย
ไมม่ใีบอนุญาตจะมคีา่ปรับที�สงูมาก จนกวา่จะมกีารยกเลกิพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994
ในเดอืนธนัวาคม 2023

งานในสถานบรกิารและรา้นนวดที�ไมม่ใีบอนุญาต

เจา้ของ/ผูป้ระกอบการยงัคงตอ้งขอใบอนุญาตจากหน่วยงานออกใบอนุญาตธรุกจิตามพระราชบญัญัติ
ควบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 จนกวา่จะมกีารยกเลกิพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 ใน
เดอืนธนัวาคม 2023 การดําเนนิธรุกจิงานบรกิารโดยไมม่ใีบอนุญาต หมายความวา่อาจตอ้งเสยีคา่ปรับ
และหน่วยงานกจิการผูบ้รโิภคแหง่รัฐวกิตอเรยีหรอืเจา้หนา้ที�ตํารวจอาจตดิตามดวูา่สถานที�ทํางานปฏบิตั ิ
ตามกฎระเบยีบหรอืไม ่นั�นคอืคนทํางานบรกิารในสถานที�ที�ไมม่ใีบอนุญาตอาจจะยงัคงเสี�ยงที�จะถกู
เจา้หนา้ที�ตํารวจจับกมุได ้

จะมกีารเลกิใชร้ะบบใบอนุญาตหลงัจากวนัที� 1 ธนัวาคม 2023 เทา่นั�น เมื�อมกีารยกเลกิพระราชบญัญัติ
ควบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 แลว้ โปรดตดิตอ่ Vixen หากคณุมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งขอ้งเกี�ยวกบัเจา้หนา้ที�
ตํารวจ เรากพ็รอ้มชว่ยเหลอืคณุ

Vixen สามารถใหข้อ้มลู ความชว่ยเหลอืและสง่ตอ่เพื�อขอคําแนะนําดา้นกฎหมายที�เป็นความลบัฟรี

สทิธแิละความรับผดิชอบหลงัจากวนัที� 10 พฤษภาคม 2022

สขุภาพทางเพศ - คนทํางานบรกิาร

คนทํางานบรกิารไมจํ่าเป็นตอ้งเขา้รับการตรวจสขุภาพทางเพศภาคบงัคบัหรอืแสดงใบตรวจสขุภาพทาง
เพศอกีตอ่ไป คนทํางานบรกิารที�ปฏบิตังิาน แมม้โีรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์(STI) และโรคจากไว
รัสที�ตดิตอ่ทางเลอืด (BBV) จะไมม่คีวามผดิทางอาญาอกีตอ่ไป  ตวัเลอืกและความถี�ในการตรวจสขุภาพ
ทางเพศจะเป็นการกําหนดรว่มกนัของคนทํางานบรกิารและผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพของเราตามความ
จําเป็นของแตล่ะคน พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ ค.ศ. 2008 (จนถงึเดอืนธนัวาคม 2023)
กําหนดใหค้นทํางานบรกิารอสิระ/สว่นตวัจําเป็นตอ้งดําเนนิการตามสมควรเพื�อใชอ้ปุกรณป้์องกนัตาม
ความเหมาะสมขณะทํางานบรกิาร คนทํางานบรกิารอสิระ/สว่นตวัยงัคงถกูจําแนกประเภทวา่เป็น
“เจา้ของ-ผูป้ระกอบการรายยอ่ยที�ไดรั้บการยกเวน้” ตามพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994
และกําหนดใหเ้ป็นสถานบรกิารหรอืบรษัิทตวัแทนจัดใหบ้รกิารนอกสถานที�จนถงึเดอืนธนัวาคม 2023
โปรดอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัสทิธแิละความรับผดิชอบดา้นสขุภาพทางเพศไดใ้นเอกสารสรปุขอ้มลู
สําคญัฉบบันี� [ลงิกคํ์าถามที�พบบอ่ยของ DH]

สขุภาพทางเพศ - เจา้ของ/ผูป้ระกอบการ

https://www.health.vic.gov.au/preventive-health/key-issues-stage-one-health-reforms


พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุและสขุภาวะ ค.ศ. 2008 (จนถงึเดอืนธนัวาคม 2023) กําหนดใหเ้จา้ของ
และผูป้ระกอบการยงัคงตอ้งจัดหาถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ลื�น ดําเนนิการตามสมควรเพื�อรับรองวา่มี
การใชถ้งุยางอนามยัอยา่งเหมาะสมและไมข่ดัขวางหรอืกดีกนัมใิหค้นทํางานบรกิารใชถ้งุยางอนามยั -
รวมถงึการเรยีกเกบ็คา่ถงุยางอนามยัที�จัดหาใหห้รอืจํากดัจํานวนถงุยางอนามยั ขอ้กําหนดเหลา่นี�ใช ้
บงัคบักบัเจา้ของธรุกจิทกุราย รวมถงึ คนทํางานบรกิารสว่นตวัหรอือสิระตามรา่งพระราชบญัญัตฉิบบั
ปัจจบุนั โปรดอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัสทิธแิละความรับผดิชอบดา้นสขุภาพทางเพศไดใ้นเอกสารสรปุ
ขอ้มลูสําคญัฉบบันี� [ลงิกคํ์าถามที�พบบอ่ยของ DH]

กฎหมายวา่ดว้ยสทิธขิองคนทํางานบรกิาร การเลอืกปฏบิตัแิละพระราชบญัญัตโิอกาสการจา้งงานที�
เทา่เทยีมกนัค.ศ. 2010

ไดม้กีารคุม้ครองลกัษณะของ ‘อาชพี การคา้หรอืงาน’ ขึ�นใหมซ่ ึ�งไดร้ะบไุวใ้นพระราชบญัญัตโิอกาสการ
จา้งงานที�เทา่เทยีมกนั ค.ศ. 2010 ซึ�งจะทําใหเ้ราสามารถเริ�มสรา้งมาตรฐานเกี�ยวกบัสทิธขิองคนทํางาน
บรกิารได ้อยา่งไรกต็าม เนื�องจากเป็นกฎหมายใหม ่เราจงึจําเป็นตอ้งรว่มมอืกนัเพื�อใชก้ฎหมาย ในกรณี
ที�บคุคลหรอืองคก์รเลอืกปฏบิตักิบัคนทํางานบรกิาร  โปรดตดิตอ่เรา หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอื
เกี�ยวกบัการเลอืกปฏบิตัติอ่คนทํางานบรกิาร และเรากส็ามารถสนับสนุนและชว่ยเหลอืคณุใหเ้ขา้ถงึบรกิาร
ที�เหมาะสมได ้

หลงัจากวนัที� 10 พฤษภาคม 2022 การแสดงพฤตกิรรมรนุแรงตอ่คนทํางานบรกิารในที�สาธารณะ เชน่
บนทอ้งถนน จะยงัคงมคีวามผดิทางอาญาตามพระราชบญัญัตคิวบคมุงานบรกิาร ค.ศ. 1994 แตห่ลงัจาก
นั�น คนทํางานบรกิารกจ็ะยงัคงไดรั้บการคุม้ครองจากกฎหมายที�ไมไ่ดเ้กี�ยวขอ้งกบังานใหบ้รกิารซึ�งใช ้
บงัคบักบัทกุ ๆ คน เชน่ กฎหมายวา่ดว้ยความผดิลหโุทษ ค.ศ. 1966 และกฎหมายอาชญากรรม ค.ศ.
1958 ที�ระบคุวามผดิเกี�ยวกบัการทํารา้ยรา่งกาย

แหลง่ขอ้มลู

[การลงิกไ์ปยงัเอกสารสรปุขอ้มลูสําคญั DJCS DH และ VEOHRC]

[การลงิกไ์ปยงัเอกสารสรปุขอ้มลูสําคญั Vixen อื�นๆ]

การไฮไลท/์เชื�อมโยงไปยงับรกิาร/ผูต้ดิตอ่ของ Vixen

https://www.health.vic.gov.au/preventive-health/key-issues-stage-one-health-reforms
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
https://www.humanrights.vic.gov.au/for-individuals/profession-trade-occupation/
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/vixen-services/
http://vixen.org.au/drop-us-a-line/

