
1. การขอรับอนุมัติจากสำานักงานเทศบาลเพื่อประกอบกิจการ

สถานที่ให้บริการทางเพศ 

สถานที่บางแห่งอาจจำาเป็นต้องได้รับอนุมัติจากสำานักงานเทศบาลเพื่อใช้ประกอบ

กิจการเป็นสถานที่ให้บริการทางเพศ ในขณะที่บางธุรกิจอาจจะไม่ต้องขออนุญาต 

เช่น สำานักงานเอเยนซี่เอสคอร์ต หรือที่พักอาศัย/สถานที่ทำางานส่วนตัวของผู้ให้

บริการทางเพศ ซึ่งจะได้รับอนุญาตโดยที่ไม่จำาเป็นต้องยื่นคำาขอ (DA)  โปรดตรวจ

สอบกับสำานักงานเทศบาลท้องถิ่นและแผนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งแวดล้อมของทาง

สำานักงาน

2. วิธีขอรับการอนุมัติจากสำานักงานเทศบาลเพื่อเปิดสถานที่ให้

บริการทางเพศ

ขั้นตอนในการขอรับคำายินยอมหรือการอนุมัตินั้นมีหลายขั้นตอน โดยกระบวนการ

ในการประเมินคำาขออนุญาตพัฒนาจะเป็นดังนี้:

• ยื่นคำาขออนุญาตพัฒนา (DA)

• ประกาศแจ้งต่อสาธารณชนเกี่ยวกับคำาขออนุญาตพัฒนา (DA)

• ทบทวนความคิดเห็นที่ได้รับกลับมาในระหว่างช่วงเวลาที่ทำา

   การประกาศ

• ส่งผลการประเมินคำาขออนุญาตพัฒนาต่อไปยังกองควบคุมผังเมือง

• นักวางผังเมืองประเมินผลและทำาการตัดสินใจ

• สำานักงานเทศบาลอาจจะทำาการทบทวนและแก้ไขผลการตัิดสินใจได้
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คำาแนะนำา: ก่อนที่คุณจะยื่นคำาขออนุญาตพัฒนาหรือ 

development application (DA) ต่อสำานักงานเทศบาล เพื่อขอ

เปิดสถานที่ให้บริการทางเพศแห่งใหม่ หรือเพื่อขอรับการ

อนุมัติสำาหรับสถานที่ซึ่งเปิดดำาเนินการอยู่ในขณะนี้ คุณควร

ขอรับคำาปรึกษาจากนักวางผังเมืองหรือทนายความผู้ทรงคุณวุฒิ

และมีประสบการณ์ 

3. คำาขออนุญาตพัฒนา หรือ Development application (DA)

สำานักงานเทศบาลส่วนใหญ่กำาหนดให้ต้องยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตพัฒนา

ก่อนที่จะยินยอมให้ทำาการประกอบกิจการสถานที่ให้บริการทางเพศได้  ในการยื่น

คำาขออนุญาตพัฒนา (DA) คุณจำาเป็นจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

• แบบฟอร์มคำาขออนุญาตพัฒนา

• ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของธุรกิจ

• รายละเอียดของขนาดธุรกิจ เวลาที่เปิดดำาเนินการ สถานที่จอดรถ ป้าย

  ฯลฯ 

• ชื่อของบริษัท หรือ บุคคลที่ยื่นเรื่องขออนุญาต

• คำายินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินที่ดินเพื่อให้ใช้สถานที่ดังกล่าว

  โดยการลงชื่อรับรองในแบบฟอร์ม DA

• แบบแปลนพื้น ตามอัตราส่วนที่ถูกต้อง 

• ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่ธุรกิจจะมีต่อบริเวณพื้นที่ในท้องถิ่น

4. สำานักงานเทศบาลทำาการประกาศเกี่ยวกับคำาร้อง

หลังจากที่คุณได้ยื่นแบบฟอร์มคำาขออนุญาตพัฒนาแล้ว ทางเทศบาลจะทำาการประ

กาศรายละเอียดข้อมูลลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อขอรับความคิดเห็นจาก

สาธารณชน   การประเมินของทางเทศบาลจะมุ่งเน้นในประเด็นของการวางแผน 

จากข้อมูลที่ได้ระบุำาำาไว้ในคำาขออนุญาตพัฒนาและจากความคิดเห็นที่ได้รับจาก

สาธารณชน  โดยที่การประเมินในส่วนของการวางผังเมืองนี้จะไม่คำานึงถึงประเด็น

ในเรื่องจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงโสเภณี  อย่างไรก็ดี เป็นที่ทราบกันดีว่าประเด็น

นี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของสภาเทศมนตรี 

เอกสารไม่เป็นความลับ: คำาร้องของคุณที่ยื่นต่อสำานักงานเทศ

บาลจะไม่เป็นความลับ รายละเอียดต่างๆ จะได้รับการประกาศ

ต่อสาธารณชนเพื่อขอรับทราบความคิดเห็น แต่คุณไม่จำาเป็นต้อง

ยื่นคำาขออนุญาตดังกล่าวในนามของคุณเอง โดยคุณสามารถให้

บุคคลอื่นเป็นผู้ดำาเนินการยื่นเรื่องแทนคุณได้ 

การยื่นคำาขออนุญาตพัฒนา
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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

5.  การประเมินคำาขออนุญาตพัฒนา

เจ้าหน้าที่กองวางแผนของเทศบาลจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับคำาขออนุญาตพัฒนา

โดยส่วนใหญ่  ในบางเทศบาล คำาขออนุญาตพัฒนาสถานที่ให้บริการทางเพศทั้ง

หมด หรือบางคำาขอที่ได้รับคำาร้องเรียนจำานวนมาก อาจจะได้รับการตัดสินใจโดย

สมาชิกสภาเทศมนตรีในระหว่างการประชุมสภา

ผลการตัดสินใจเกี่ยวกับคำาขออนุญาตพัฒนา อาจจะเป็นดังนี้:

• อนุมัติ - ออกคำาอนุมัติการพัฒนาให้ 

• ขยายเวลาพิจารณา - ขอความเห็น/ข้อมูลเพิ่มเติม 

• ปฏิเสธ - ไม่ออกคำาอนุมัติการพัฒนาให้ 

6.  คำาอนุมัติการพัฒนามีผลบังคับสำาหรับอาคารหรือที่ดินนั้น 

ไม่ใช่ตัวบุคคล

คำาอนุมัติของสำานักงานเทศบาลจะออกให้แก่ อาคารหรือที่ดิน ไม่ใช่ให้แก่ผู้ประ

กอบการในสถานที่  ผู้ประกอบการบางรายเสียเงินลงทุนปรับปรุงสถานที่เพื่อให้ได้

รับคำาอนุมัติการพัฒนาจากเทศบาล แต่มาทราบในภายหลังว่าเจ้าของอาคารนั้นจะ

ไม่ต่ออายุสัญญาเช่า หรือวางแผนที่จะขายอาคารหรือที่ดินซึ่งใช้เป็นสถานประกอบ

กิจการโรงโสเภณีที่ได้รับการอนุญาตถูกต้อง ผู้ประกอบการธุรกิจจะไม่สามารถ

โอนย้ายคำาอนุมัติที่ได้รับนั้นไปใช้ในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในสถานที่แห่งอื่นได้ 

เนื่องจากว่าการอนุมัติจะมีผลบังคับสำาหรับอาคารแห่งเดิมเท่านั้น 

7. โดยปกติแล้วคำาอนุมัติการพัฒนาจะมีผลบังคับเป็นการถาวร

โดยปกติแล้วคำาอนุมัติการพัฒนาจะมีผลบังคับเป็นการถาวร ยกเว้นแต่ในกรณีที่คำายินยอม

นั้นมีการระบุระยะเวลาวันหมดอายุเอาไว้ด้วย  นอกจากนี้คำาอนุมัติการพัฒนายังสามารถที่

จะ:

• หมดอายุ หากไม่ได้มีการนำาไปเริ่มใช้อย่างถูกต้อง

• ถูกทดแทนด้วยคำาอนุมัติอีกชุดหนึ่งซึ่งออกให้โดยสำานักงานเทศบาล หรือ

• ทำาการคืนให้แก่สำานักงานเทศบาล 

8. ธุรกิจที่ดำาเนินการอยู่ในขณะนี้จะต้องปิดไป หากไม่ได้รับ

การอนุมัติ

สถานประกอบการที่ไม่ไ้ด้รับคำายินยอมอาจถูกสำานักงานเทศบาลดำาเนินการตาม 

กฏหมายเพื่อสั่งปิดได้ คุณสามารถร้องขอให้ทางเทศบาลทำาการทบทวนคำาตัดสิน 

ใจ อีกครั้ง และ/หรือ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลที่ดินและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอคัดค้านคำาตัด

สินใจสั่งปิดกิจการของคุณ

9.  การดำาเนินกิจการโดยที่ไม่ได้รับอนุมัติจากสำานักงานเทศ

บาล

หากธุรกิจการค้าประเวณีซึ่งจำาเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากเทศบาลท้องถิ่นก่อน แต่

ว่าไม่ไ้ด้ดำาเนินการดังกล่าว  สำานักงานเทศบาลสามารถร้องขอให้ธุรกิจนั้น:

• ปิดกิจการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ภายในเวลา 5-28 วันทำาการ หรือ

• ยื่นคำาขออนุญาตพัฒนาธุรกิจการให้บริการทางเพศ และหยุดดำาเนินการ

ธุรกิจการให้บริการทางเพศจนกว่าคำาขอจะได้รับการอนุมัติ

หากไม่ปิดสถานที่ดังกล่าว ผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารอาจต้องได้รับโทษทาง

อาญา ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบกิจการ คุณควรพิจารณาถึงค่าปรับ ค่้่่าธรรมเนียมศาล 

หรือคำาสั่งปิดกิจการที่อาจจะได้รับ เปรียบเทียบกับต้นทุน ผลประโยชน์ และ/หรือ

ความเสี่ยง ในการดำาเนินการเพื่อขอรับการอนุมัติ

ถ้าคุณเป็นผู้ให้บริการทางเพศซึ่งทำางานอยู่ในสถานที่ แต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของสถาน

ที่ให้บริการทางเพศที่ถูกปิดโดยสำานักงานเทศบาล คุณไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ

หรือค่าเสียหายใดๆ 

การยื่นคำาขออนุญาตพัฒนา
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สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบทาง

กฎหมายของคุณ คุณสามารถขอรับเอกสาร SWOP’s Sex 

Industry Legal Kit 

(ในขณะนี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) คุณสามารถดาวน์โหลดสำาเนา

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

และขอพูดกับเจ้าหน้าที่ประจำา

โครงการ SWOP

10.  การดำาเนินกิจการนอกเหนือจากเงื่อนไขของคำาอนุมัติ

หากธุรกิจใดที่ได้รับการอนุมัติจากเทศบาลแล้ว แต่ดำาเนินกิจการนอกเหนือจาก

เงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติ ยกตัวอย่างเช่น เปิดให้บริการนานกว่าชั่วโมงที่กำาหนด

ไว้ สำานักงานเทศบาลสามารถสั่งให้เจ้าของจัดการแก้ไขปัญหา มิฉะนั้นจะต้องถูก

ดำาเนินการขั้นต่อไป

 

หากธุรกิจใดที่ได้รับการอนุมัติจากเทศบาลสำาหรับการให้บริการอย่างหนึ่ง เช่น 

บริการเฉพาะนวด แต่ว่าเปิดให้บริการอีกอย่างหนึ่งโดยที่ได้รับการคำายินยอม เช่น 

เปิดเป็นสถานที่ให้บริการทางเพศ  ในกรณีนี้ สำานักงานเทศบาลสามารถดำาเนินการ

ทางกฎหมายเพื่อสั่งหยุดการให้บริการที่ไม่ได้รับการอนุมัติไ้ด้ 

การดำาเนินการของสำานักงานเทศบาล อาจจะเป็นการเข้าไปตรวจสอบ คำาสั่งโดย

ทางวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เปลี่ยนแปลงการดำาเนินธุรกิจ หรืออาจจะ

เป็นการปรับ การออกคำาสั่งปิดกิจการ การดำาเนินการตามกฎหมาย และ

ในกรณีที่รุนแรงจะทำาการเพิกถอนคำาอนุมัติ  หากเจ้าของธุรกิจไม่เห็นด้วยกับการ

ดำาเนินการของสำานักงานเทศบาล พวกเขาสามารถร้องขอให้ทำาการทบทวนเป็นการ

ภายใน และ/หรือ ส่งเรื่องต่อไปยังศาลที่ดินและสิ่งแวดล้อม 

11.  กรณีศึกษา: โรงโสเภณีสองแห่ง

โรงโสเภณีสองแห่งในละแวกเดียวกันได้รับจดหมายจากสำานักงานเทศบาลแจ้งว่า 

‘เป็นโรงโสเภณีที่ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากเทศบาล’ และควรที่

จะ ‘หยุดกิจการ หรือยื่้นคำาขออนุญาตพัฒนา (DA) ต่อสำานักงานเทศบาลเพื่อขอรับ

การอนุมัติิ’ ภายใต้นโยบายการวางแผนของสำานักงานเทศบาลแล้ว พวกเขาจัดอยู่ใน

การทำาธุรกิจประเภท ‘โรงโสเภณี’ เนื่องจากเป็นธุรกิจซึ่งทำาการให้บริการทางเพศ 

ดังนั้นจึงจำาเป็นที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากเทศบาลในการดำาเนินกิจการ

1.

ผู้ประกอบการของโรงโสเภณีแห่งหนึ่งที่เปิดกิจการอยู่ในขณะนี้โดยที่ไม่ได้รับ

อนุญาต ตัดสินใจที่จะยื่นคำาขออนุญาตเพื่อขอประกอบธุรกิจในประเภท ‘โรง

โสเภณี’ หลังจากที่ได้:

• ทบทวนนโยบายของเทศบาล

• อ่านข้อมูลต่างๆ ของ SWOP 

• ขอรับคำาปรึกษาจากนักวางแผนของเทศบาล และ

• ขอรับคำาปรึกษาจากนักวางผังเมือง

แม้ว่าจะได้รับการคัดค้านบางส่วนจากกลุ่มต่างๆ ภายในท้องถิ่น คำาขออนุญาตดัง

กล่าวได้รับการอนุมัติ เนื่องจากผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามนโยบายของทาง

สำานักงานเทศบาล โดยการอนุมัติได้ระบุเงื่อนไขข้อจำากัดเกี่ยวกับเวลาที่เปิดดำาเนิน

กิจการ และจำานวนของห้องที่ใช้ปฏิบัติงาน และได้ขอให้ผู้ประกอบการทำาการ

เปลี่ยนแปลงแบบแปลนและปรับปรุงสิ่งอำานวยความสะดวก ความปลอดภัย การให้

ข้อมูลและ

อุปกรณ์เกี่ยวกับสุขอนามัย การจัดแสงสว่าง ทางหนีไฟ และระบบการบริหาร

จัดการขยะที่เป็นของมีคม  ด้วยเหตุนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่ดินและการเช่าเพื่อ

การพาณิชย์เพื่อใช้เป็น ‘โรงโสเภณีที่ได้รับการอนุญาิตให้ดำาเนินกิจการได้’ จึงได้

เพิ่มสูงขึ้น 

2.

ผู้ประกอบการของโรงโสเภณีอีกรายหนึ่งที่เปิดกิจการอยู่ในขณะนี้โดย

ที่ไม่ได้รับอนุญาต ได้ยื่นคำาขออนุญาตเพื่อขอประกอบธุรกิจเช่นกัน แต่ในประเภท

ของสถานอาบอบนวด คำาขออนุญาตดังกล่าวได้รับการอนุมัติ เนื่อง

จากผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามนโยบายของทางสำานักงานเทศบาล โดยการ

อนุมัติได้ระบุเงื่อนไขข้อจำากัดห้ามไม่ให้ใช้สถานที่แห่งนั้นเป็นโรงโสเภณี ซึ่ง

หมายความว่า ห้ามไม่ให้มีการให้บริการทางเพศอีกต่อไป หากยังคงทำาการให้

บริการทางเพศต่อไป ก็จะส่งผลให้ธุรกิจต้องเสี่ยงต่อการถูกสำานักงานเทศบาลดำา

เนินการตามกฎหมาย

ข้อควรจำา: การให้บริการทางเพศ หมายรวมถึง การร่วมประเวณีอย่างเต็มรูปแบบ 

การทำาออรัลเซ็กส์ การสำาเร็จความใคร่ การทำาบอดี้สไลด์ และการนวดโดยการ

เปลือยกาย

คำาแนะนำา:  โปรดขอรับคำาปรึกษาจากทนายความด้านทรัพย์

สินที่ดิน ก่อนลงนามในสัญญาเช่า

การยื่นคำาขออนุญาตพัฒนา
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