
1. สำ�นักง�นเทศบ�ลท้ิองถิ่นมีบทบ�ทอะไรในอุตส�หกรรม

ก�รค้�ประเวณี?

สำ�นักง�นเทศบ�ลท้ิองถิ่นมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รกำ�กับดูแลสถ�นที่ให้บริก�ร

ท�งเพศภ�ยในเขตพื้นที่  สถ�นที่ให้บริก�รท�งเพศจะต้องปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�ร

ว�งแผนของเทศบ�ลท้องถิ่น และอ�จจำ�เป็นต้องขออนุญ�ต (ขอคำ�ยินยอม) ในก�ร

ประกอบกิจก�ร โดยก�รยื่นคำ�อนุญ�ตขอพัฒน� หรือ development application 

(DA) 

สำ�นักง�นเทศบ�ลจะเน้นพิจ�รณ�ที่: 

• ประเภทของสถ�นที่

• ก�รดำ�เนินกิจก�รของสถ�นที่

• ผลกระทบที่มีต่อสถ�นที่อื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง ต่อตัวอ�ค�ร ต่อทำ�เลที่ตั้ง 

และต่อสุขอน�มัยและคว�มปลอดภัยของพนักง�น 

2. ใครบ้�งทำ�ง�นอยู่ในสำ�นักง�นเทศบ�ล ?

สำ�นักง�นเทศบ�ล ประกอบด้วย:

• สม�ชิกสภ�เทศมนตรีที่ได้รับก�รเลือกตั้ง เช่น น�ยกเทศมนตรี ซึ่งจะเป็น

ผู้มีอำ�น�จตัดสินเด็ดข�ดเกี่ยว

กับ ‘นโยบ�ยก�รว�งแผนสำ�หรับโรงโสเภณี’ และ ก�รอนุมัติคำ�ขออนุญ�ต

พัฒน� และ

 

• เจ้�พนักง�นเทศบ�ล เช่น:

•  นักว�งผังเมือง

•  ผู้ตรวจสอบด้�นสุขอน�มัย

•  ผู้ตรวจสอบด้�นคว�มปลอดภัยจ�กอัคคีภัย
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•  เจ้�หน้�ที่สำ�รวจ (rangers) หรือ เจ้�หน้�ที่กำ�กับดูแลกิจก�ร (compliance 

officers) ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบคำ�ร้องเรียน ก�รใช้ที่ดิน และ ก�รปฏิบัติ

ต�มข้อกำ�หนด

3. นโยบ�ยก�รว�งแผนของสำ�นักง�นเทศบ�ลสำ�หรับ ‘โรง

โสเภณี’ หรือสถ�นที่ให้บริก�รท�งเพศ 

กฎระเบียบเกี่ยวกับก�รว�งแผนสำ�หรับอุตส�หกรรมก�รค้�ประเวณีภ�ยในท้องถิ่น

ส�ม�รถดูร�ยละเอียดได้ที่ แผนสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (Local Environment Plans หรือ 

LEP) หรือ แผนก�รควบคุมก�รพัฒน� (Development Control Plans หรือ DCP) 

สำ�นักง�นเทศบ�ลบ�งแห่งจะมีนโยบ�ยก�รว�งแผนโดยเฉพ�ะสำ�หรับสถ�นที่ให้

บริก�รท�งเพศ และบ�งแห่งอ�จจะใช้นโยบ�ยฉบับเดียวกับธุรกิจก�รค้�ทั่วไป

โดยปกติแล้ว นโยบ�ยก�รว�งแผนของสำ�นักง�นเทศบ�ล จะระบุไว้เกี่ยวกับ:

• ประเภทของธุรกิจในอุตส�หกรรมก�รค้�ประเวณีที่ครอบคลุมอยู่ภ�ยใต้

นโยบ�ย

• เขตพื้นที่หรือโซนที่ส�ม�รถจัดตั้งสถ�นบริก�รได้ เช่น ในเขตพื้นที่

อุตส�หกรรมหรือเขตก�รค้�

• เขตพื้นที่หรือโซนที่ไม่ส�ม�รถจัดตั้งสถ�นบริก�รได้ เช่น ในเขตที่พัก

อ�ศัย 

• ตัวอ�ค�ร ก�รออกแบบ และ กฎระเบียบด้�นสุขอน�มัยและคว�ม

ปลอดภัย

• วิธีก�รดำ�เนินก�รเพื่อขอรับก�รอนุมัติให้ประกอบกิจก�รได้ ในกรณีที่

จำ�เป็นต้องขออนุญ�ต

Copyright © 2010 SWOP
Legal information @ June 2010

สำ�นักง�นเทศบ�ลท้องถิ่นและอุตส�หกรรมก�รค้�ประเวณี

Thai

SWOP:   แผ่นเอกส�รข้อเท็จจริงท�งกฏหม�ย   

   Legal Facts Sheet
No. 3:   สำ�นักง�นเทศบ�ลท้องถิ่นและอุตส�หกรรมก�รค้�ประเวณีค้�ประเวณี
    Local Councils and the sex industry 

Local Councils and the sex industry



คำ�จำ�กัดสิทธิคว�มรับผิดชอบ
เอกส�รฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในก�รให้ข้อมูล และไม่ได้เป็นเอกส�รที่ส�ม�รถทดแทนก�รขอรับคำ�ปรึกษ�จ�กผู้เชี่ยวช�ญอิสระด้�นกฎหม�ย  สิ่งที่ระบุไว้ทั้งหมดในเอกส�รฉบับนี้มิได้มีเจตน�เพื่อ

ใช้ทดแทนก�รขอรับคำ�ปรึกษ�จ�กผู้เชี่ยวช�ญด้�นกฎหม�ยของคุณ  ACON และ SWOP จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อก�รเจ็บป่วย ก�รสูญเสีย หรือ คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กก�รใช้ข้อมูล หรือก�รเชื่อถือข้อมูลที่

ปร�กฏอยู่ในบทคว�มนี้

บุคคลที่อ่�นบทคว�มนี้ควรประเมินอย่�งรอบคอบถึงคว�มถูกต้อง คว�มทันสมัย คว�มสมบูรณ์ และคว�มตรงประเด็นกับวัตถุประสงค์ และควรขอรับคำ�ปรึกษ�จ�กผู้เชี่ยวช�ญต�มคว�มเหม�ะสมที่เกี่ยวข้อง

กับสถ�นก�รณ์ของตนเองโดยเฉพ�ะ  ACON และ SWOP ไม่ส�ม�รถรับประกันและจะไม่รับผิดชอบหรือรับพันธะท�งกฎหม�ยใดๆ ต่อคว�มถูกต้อง คว�มทันสมัย หรือคว�มสมบูรณ์ของข้อมูล

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและคว�มรับผิดชอบท�ง

กฎหม�ยของคุณ คุณส�ม�รถขอรับเอกส�ร SWOP’s Sex 

Industry Legal Kit 

(ในขณะนี้มีเฉพ�ะภ�ษ�อังกฤษ) คุณส�ม�รถด�วน์โหลดสำ�เน�

ได้จ�กเว็บไซต์ swop.org.au หรือโทรศัพท์ไปที่ (02) 9206 2166 

และขอพูดกับเจ้�หน้�ที่ประจำ�

โครงก�ร SWOP

4. วิธีก�รที่จะตรวจสอบว่�สถ�นที่ทำ�ง�นของคุณได้รับผล

กระทบจ�กนโยบ�ยก�รว�งแผนของสำ�นักง�นเทศบ�ลท้องถิ่น

หรือไม่

ในก�รตรวจสอบว่�สถ�นที่ของคุณจะได้รับผลกระทบจ�กนโยบ�ยก�รว�งแผนของ

สำ�นักง�นเทศบ�ลท้องถิ่นหรือไม่ คุณส�ม�รถ: 

• อ่�นร�ยละเอียดของนโยบ�ยก�รว�งแผนที่เกี่ยวข้อง  คุณส�ม�รถขอรับ

แผนสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (LEP) และ แผนก�รควบคุมก�รพัฒน� (DCP) 

ได้ที่เว็บไซต์ของสำ�นักง�นเทศบ�ล ในส่วนกองว�งแผนของเทศบ�ลท้อง

ถิ่น โดยจะมีค่�ใช้จ่�ยเล็กน้อย 

• สอบถ�มเจ้�หน้�ที่กองว�งแผนประจำ�สำ�นักง�นเทศบ�ล เกี่ยวกับคำ�

อนุมัติสำ�หรับสถ�นที่ของคุณที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนี้ หรือเกี่ยวกับ

นโยบ�ยที่เกี่ยวข้อง ได้โดยท�งโทรศัพท์ ท�งอีเมล์ หรือ โดยก�รนัดหม�ย  

กรุณ�ใช้คว�มรอบคอบ เนื่องจ�กเจ้�พนักง�นอ�จจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�ร

ต�มข้อมูลที่ได้รับจ�กคุณเกี่ยวกับสถ�นที่ซึ่งเปิดโดยไม่ได้รับอนุญ�ตหรือ

โดยผิดกฎหม�ย 

• ขอรับคำ�ปรึกษ�จ�กนักว�งผังเมืองมืออ�ชีพว่� ธุรกิจของคุณใน

อ�ค�รหรือสถ�นที่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตของสำ�นักง�นเทศบ�ลท้องถิ่นนั้น ถูก

ต้องต�มกฎหม�ยหรือไม่ หรือว่�จะส�ม�รถดำ�เนินก�รให้ถูกต้องต�ม

กฎหม�ยได้หรือไม่ 

5. สถ�นะของคำ�อนุมัติ (คำ�ยินยอม) สำ�หรับโรงโสเภณี

สำ�นักง�นเทศบ�ลได้แบ่งแยกสถ�นะของคำ�ยินยอมสำ�หรับสถ�นที่ให้บริก�รท�ง

เพศออกเป็นประเภทต่�งๆ ดังนี้: 

• อนุมัติ (‘ถูกต้องต�มกฎหม�ย’) - เปิดดำ�เนินก�รโดยได้รับคำ�ยินยอมให้

โปรดทร�บ: สำ�นักง�นเทศบ�ลส�ม�รถใช้ข้อมูลใดๆ ก็ต�มที่

คุณได้ให้ไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐ�นคัดค้�นก�รประกอบ

ธุรกิจนั้นได้ 

ใช้เป็นสถ�นที่ให้บริก�รท�งเพศ

• ไม่ได้รับก�รอนุมัติ - เปิดดำ�เนินก�รโดยไม่ได้รับคำ�ยินยอม แต่อยู่ในทำ�

เลที่ตั้งซึ่งส�ม�รถดำ�เนินก�รเพื่อขอรับก�รอนุญ�ตได้ 

• กำ�ลังอยู่ในระหว่�งก�รประเมิน - รอผลคำ�ขออนุญ�ตพัฒน� (DA)

• ห้�ม - เปิดดำ�เนินก�รโดยไม่ได้รับคำ�ยินยอม และอยู่ในโซนหรือทำ�เลที่

ตั้้งซึ่งไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รเพื่อขอรับก�รอนุญ�ตได้ 

• อนุญ�ต โดยที่ไม่จำ�เป็นต้องยื่นคำ�ขอ

6. โดยทั่วไปแล้ว สถ�นที่ให้บริก�รท�งเพศจะส�ม�รถเปิด

ดำ�เนินก�รได้ที่ไหน

สำ�นักง�นเทศบ�ลเพียงบ�งแห่งเท่�นั้นที่จะ ‘สนับสนุนก�รเปิดโรงโสเภณี’ 

นโยบ�ยก�รว�งแผนของบ�งเทศบ�ลอ�จจะจำ�กัดทำ�เลที่ตั้งที่ส�ม�รถเปิดโรง

โสเภณีได้ และมีข้อบังคับในก�รประกอบกิจก�รไว้ม�กกว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจ

ในประเภทที่คล้�ยคลึงกัน สำ�นักง�นเทศบ�ลมักจะกำ�หนดให้สถ�นที่ให้บริก�รท�ง

เพศส�ม�รถเปิดดำ�เนินก�รได้เฉพ�ะในเขตพื้นที่อุตส�หกรรม และในบ�งครั้งใน

เขตก�รค้� โดยสำ�นักง�นเทศบ�ลส่วนใหญ่จะไม่อนุญ�ตให้เปิด

ดำ�เนินก�รในเขตที่พักอ�ศัย
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