
1. การทำางานให้บริการทางเพศในรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ (NSW) ถูก

ต้องตามกฎหมายหรือไม่?

ถูกต้องตามกฎหมาย  การทำางานให้บริการทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจใน

อุตสาหกรรมการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ให้บริการทางเพศ ล้วนถือว่าถูกกฎหมาย

ในรัฐ NSW เพียงแต่ว่าพวกเขาจะต้องดำาเนินการให้ถูกต้อง ตามกฎหมายและกฎ

ระเบียบของรัฐ NSW ที่ได้กำาหนดไว้

‘โรงโสเภณี’ (‘Brothels’) หรือ สถานที่ให้บริการทางเพศจะอยู่ภายใต้การควบคุม 

ดูแลของสำานักงานเทศบาลท้องถิ่น เช่้นเดียวกับการทำาธุรกิจอื่นๆ การทำางานให้

บริการทางเพศบนข้างถนนถือว่าถูกกฎหมายตราบเท่าที่ไม่ได้อยู่ใกล้หรืออยู่ใน

บริเวณที่สามารถมองเห็นเขตที่พักอาศัย โรงเรียน โบสถ์ หรือโรงพยาบาล (เขต

ที่พักอาศัย หมายถึง บ้านหรือสถานที่พักซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร้านค้าหรือ

อาคารพาณิชย์)

2. ผู้ให้บริการทางเพศจะต้องมีอายุเท่าใดตามกฎหมาย?

อายุตามกฎหมายของผู้ให้บริการทางเพศคือ 18 ปี บุคคลใดก็ตามที่มีอายุ 18 ปี  

ขึ้นไปสามารถให้บริการทางเพศแก่บุคคลที่มีอายุเกินกว่าอายุที่ยินยอมให้มีการ

ร่วมประเวณีได้ (age of consent) เพื่อแลกกับเงิน สินค้า หรือสิ่งอื่นที่ต้องการ การ

จ้างบุคคลที่มีอายุต่ำากว่า 18 ปีเข้าทำางานเป็นผู้ให้บริการทางเพศถือเป็นการกระทำา

ความผิดทางอาญาที่ร้ายแรง

3. ลูกค้าผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุเท่าใดตามกฎหมาย?

ลูกค้าจะต้องมีอายุมากกว่า 16 ปี  แต่ว่าบุคคลที่มีอายุต่ำากว่า 18 ปีไม่สามารถเข้าไป

ใช้บริการทางเพศภายในสถานที่ให้บริการทางเพศ หรือ ‘โรงโสเภณี’ ได้   SWOP 

(หรือ Sex Workers Outreach Project ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ให้

บริการทางเพศ) ได้แนะนำาไว้ว่า เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ผู้ให้บริการทางเพศ

ควรจะระมัดระวังและยอมรับเฉพาะลูกค้าซึ่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น

4. การเชิญชวน คืออะไร และเมื่อใดจึงจะถือว่าถูกต้องตามกฎ

    หมาย?

การเชิญชวน (Soliciting) หมายถึงการเข้าไปทาบทามอย่างกระตือรือร้นหรือเสนอที่

จะให้บริการทางเพศแก่บุคคลอื่นเพื่อแลกกับเงิน ภายในสถานอาบอบนวด เพียง

แค่การเสนอบริการในฐานะที่คุณเป็นผู้ให้บริการทางเพศก็อาจถือว่าเป็นการเชิญ

ชวน การเชิญชวนข้างถนนจะผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อการเชิญชวนนั้นเข้าข่ายที่เป็นการ

แสดงความ ‘กระตือรืนร้น’ มากจนเกินไป

การเชิญชวนจะถือว่าเป็นการกระทำาความผิด ถ้ากระทำาการดังกล่าว ภายใน ใกล้กับ 

หรือ ในบริเวณที่สามารถมองเห็นสถานที่ต่อไปนี้ :

• โบสถ์

• โรงเรียน หรือ

• โรงพยาบาล

การเชิญชวนจะถือว่าเป็นการกระทำาความผิด ถ้ากระทำาการดังกล่าว ใกล้กับ หรือ 

ในบริเวณที่สามารถมองเห็นสถานที่ต่อไปนี้ :

• เขตที่พักอาศัย หมายถึง บ้านหรือสถานที่พักซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร้าน

   ค้าหรืออาคารพาณิชย์ 

การเชิญชวนจะถือว่าเป็นการกระทำาความผิด ถ้ากระทำาการดังกล่าว ภายใน สถาน

ที่ต่อไปนี้ :

• สถานประกอบธุรกิจซึ่งระบุว่าเป็นสถานที่ให้บริการนวดโดยไม่มีการให้

   บริการทางเพศ  

คุณไม่สามารถเชิญชวนบุคคลอื่นในลักษณะที่เป็นการข่มขู่หรือรบเร้า  การเชิญชวน

นั้นเป็นประเด็นทางกฎหมายที่มีความคลุมเครือมากซึ่งเปิดช่องไว้สำาหรับการตี

ความ และหากกรณีดังกล่าวถูกนำาขึ้นฟ้องร้องต่อศาล ก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้

พิพากษาที่จะตัดสินว่าได้มีการเชิญชวนเกิดขึ้นหรือไม่ 

5. โรงโสเภณี หรือ สถานที่ให้บริการทางเพศ คืออะไร?

ในรัฐ NSW กฎหมายได้ให้คำาจำากัดความของโรงโสเภณี (สถานที่ให้บริการทาง

เพศ) ไว้กว้างมากซึ่งหมายรวมถึงอาคารที่:

• ใช้สำาหรับการค้าประเวณี (การทำางานให้บริการทางเพศ) หรือ

• เคยใช้สำาหรับการค้าประเวณี และมีแนวโน้มที่จะถูกนำามาใช้เพื่อการค้าประ

  เวณีอีก หรือ

• มีการโฆษณาหรือกล่าวอ้างว่าใช้สำาหรับการค้าประเวณี และมีแนวโน้มที่จะ

  ถูกนำามาใช้เพื่อการค้าประเวณี 

หากการให้บริการทางเพศมีการโฆษณาหรือเปิดให้บริการภายในอาคารสถานที่ จะ

ถือได้ตามกฎหมายว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นโรงโสเภณี ไม่ว่าจะทำาการจัดตั้งขึ้นเพื่อ

ประกอบธุรกิจประเภทใดก็ตาม และถึงแม้ว่าจะมีผู้ทำางานให้บริการทางเพศเพียงคน

เดียวภายในสถานที่แห่งนั้นก็ตาม

ดังนั้น โรงโสเภณี อาจหมายรวมถึง:

• สถานที่ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ (ฟูลเซอร์วิส)
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• สถานที่ซึ่งมีผู้ทำางานเพียงคนเดียว ยกตัวอย่างเช่น สถานที่ซึ่งมีคนหนึ่งคนทำา

  งานที่บ้าน  (ทำาส่วนตัว หรือ  ไพรเวท) 

• สถานอาบอบนวดที่เสนอให้บริการต่างๆ เช่น การสำาเร็จความใคร่ด้วยมือ 

   การทำาออรัลเซ็กส์ และการทำาบอดี้สไลด์ (การใช้ร่างกายนาบ)

6. คำาจำากัดความของการให้บริการทางเพศ หรือ 

   ‘การทำางานให้บริการทางเพศ’ คืออะไร?

ในรัฐ NSW กฎหมายกล่าวไว้ว่า การค้าประเวณีหรือการทำางานให้บริการทางเพศ 

คือ การร่วมประเวณีกับบุคคลอื่น หรือการสำาเร็จความใคร่ให้แก่ผู้อื่นโดยใช้ส่วน

หนึ่งส่วนใดของร่างกายหรือวัตถุใดๆ เพื่อแลกกับเงิน การสำาเร็จความใคร่ รวมถึง

การใช้มือและการทำาบอดี้สไลด์

คำาจำากัดความทางกฎหมายจำานวนมากเกี่ยวกับการให้บริการทางเพศมีความไม่

ชัดเจนและเปิดช่องไว้สำาหรับการตีความโดยเจ้าพนักงานเทศบาลท้องถิ่น ศาล และ

เจ้าหน้าที่ตำารวจ  การนวดโดยการเปลือยกายและการให้บริการแนวอีโรติกอื่นๆ 

อาจ ได้รับการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ตำารวจ เจ้าพนักงานเทศบาล หรือศาล ว่า

เป็นการให้บริการทางเพศได้

7. คำาจำากัดความของการร่วมประเวณี คืออะไร?

การร่วมประเวณี ได้มีการจำากัดความไว้ว่า เป็นการสอดใส่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของร่างกายหรือวัตถุใดๆ เข้าไปภายในอวัยวะเพศหญิงหรือทวารหนัก ยกเว้นเมื่อ

การกระทำานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ที่ถูกต้องเหมาะสม   

วัตถุ อาจหมายถึง ของเล่น เช่น อวัยวะเพศชายปลอม หรือเครื่องสั่น (ไวเบรเตอร์)

การทำาออรัลเซ็กส์ คือการกระตุ้นเร้าอวัยวะเพศชายหรือหญิงด้วยการใช้ปาก ซึ่งก็

ถือว่าเป็นการร่วมประเวณีด้วยเช่นกัน 

8. คุณสามารถโฆษณาการให้บริการทางเพศหรือบริการ

    สำาหรับผู้ใหญ่ได้หรือไม่?

การที่บุคคลใดก็ตาม ทำาการโฆษณาบริการทางเพศ ธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

การค้าประเวณี หรือการเปิดรับสมัครผู้ให้บริการทางเพศ ในรัฐ NSW จะถือว่า

เป็นการกระทำาความผิด แต่ว่ากฎหมายดังกล่าวแทบจะไม่ได้มีัการนำามา

บังคับใช้ 

หนังสือพิมพ์จะกำาหนดกฎของตนเองเอาไว้ว่า สิ่งใดบ้างที่สามารถกล่าวอ้างได้

ในโฆษณาการให้บริการสำาหรับผู้ใหญ่  หนังสือพิมพ์บางฉบับจะไม่ยอมรับ

การลงโฆษณาสำาหรับอุตสาหกรรมการค้าประเวณี ในขณะที่หนังสือพิมพ์ฉบับอื่น

จะยอมรับตีพิมพ์โฆษณาบริการสำาหรับผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นการโจ่้งแจ้ง  บางแห่งอาจจะ

กำาหนดให้ต้องระบุหมายเลขคำาอนุมัติการพัฒนา (development consent) เอาไว้บน

ตัวโฆษณาด้วย

9. ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของ

    ลูกค้าในสถานที่ทำางาน?

ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าในสถานที่

ทำางาน! เจ้าของ/นายจ้าง มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจถึงความ

ปลอดภัยและสุขอนามัยของ

พนักงาน ลูกค้า และผู้ที่มาเยี่ยมเยือนสถานที่ให้บริการทางเพศ โดยที่พวกเขาจะ

ต้อง:

• มีการทำากรมธรรม์ประกันภัยเงินทดแทนพนักงานซึ่งจะต้องไม่หมดอายุ 

• ดูแลความปลอดภัยในการใช้งาน การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ

   และการทำาความสะอาดของอุปกรณ์ เช่น เซ็กส์ทอย 

• ให้ข้อมูล จัดการฝึกอบรม และควบคุมพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ

  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานฝึกหัด 

• จัดเตรียมและควบคุมระบบการทำางานให้มีความปลอดภัย เช่น ระบบรักษา

ความปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงยางอนามัย และสาร

หล่อลื่น 

นอกจากนี้ พนักงานยังจะต้องรับผิดชอบต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนัก

งานคนอื่น ลูกค้า และบุคคลใดก็ตามในสถานที่ทำางาน  พวกเขาต้องให้ความร่วม

มือในการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

ภายในสถานที่ทำางาน หน่วยงาน WorkCover ของรัฐบาลได้จัดทำาเอกสารแนวทาง

เกี่ยวกับสุข

อนามัยและความปลอดภัยในการทำางานภายในสถานที่ให้บริการทางเพศ ซึ่งคุณ

สามารถขอรับได้ที่ SWOP โดยจะมีหลากหลายภาษา โทรศัพท์ไปที่ (02) 9319 4866 

เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ swop.org.au

คำาจำากัดสิทธิความรับผิดชอบ
เอกสารฉบับนี้จัดทำาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล และไม่ได้เป็นเอกสารที่สามารถทดแทนการขอรับคำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านกฎหมาย  สิ่งที่ระบุไว้ทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้มิได้มีเจตนาเพื่อ

ใช้ทดแทนการขอรับคำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของคุณ  ACON และ SWOP จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเจ็บป่วย การสูญเสีย หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล หรือการเชื่อถือข้อมูลที่

ปรากฏอยู่ในบทความนี้

บุคคลที่อ่านบทความนี้ควรประเมินอย่างรอบคอบถึงความถูกต้อง ความทันสมัย ความสมบูรณ์ และความตรงประเด็นกับวัตถุประสงค์ และควรขอรับคำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสมที่เกี่ยวข้อง

กับสถานการณ์ของตนเองโดยเฉพาะ  ACON และ SWOP ไม่สามารถรับประกันและจะไม่รับผิดชอบหรือรับพันธะทางกฎหมายใดๆ ต่อความถูกต้อง ความทันสมัย หรือความสมบูรณ์ของข้อมูล

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบทางกฎ

หมายของคุณ คุณสามารถขอรับเอกสาร SWOP’s Sex Industry Legal Kit 

(ในขณะนี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) คุณสามารถดาวน์โหลดสำาเนา

ได้จากเว็บไซต์ swop.org.au หรือโทรศัพท์ไปที่ (02) 9206 2166 และขอ

พูดกับเจ้าหน้าที่ประจำา โครงการ SWOP

ข้อควรจำา: หากมีการให้บริการทางเพศภายในสถานที่ทำางานแห่งใดก็

ตาม สถานที่แห่งนั้นสามารถถือได้ตามกฎหมายว่าเป็น โรงโสเภณี

การทำางานให้บริการทางเพศในรัฐนิวเซ้าท์เวลส์

Sex work in NSW

Thai


