
1. เจ้าพนักงานเทศบาลจะตรวจสอบในเรื่องใดบ้าง

เจ้าพนักงานเทศบาลอาจเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการให้บริการทางเพศ ตาม

หมายกำาหนดปกติหรือเพื่อตรวจสอบในเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามา  สิ่งที่พวกเขาจะ

มุ่งเน้นอาจเกี่ยวกับคำาถามต่อไปนี้:

• มีการทำาธุรกิจภายในอาคารสถานที่แห่งนี้หรือไม่?

• ลักษณะของธุรกิจโดยหลักคืออะไร ยกตัวอย่างเช่น มีการให้บริการทาง

เพศหรือไม่?

• ธุรกิจนี้จำาเป็นต้องได้รับการอนุมัติในการดำาเนินกิจการหรือไม่?

• ธุรกิจนี้ได้รับคำาอนุมัติให้ประกอบการหรือไม่?  หรือ ในกรณีที่ได้รับการ

อนุมัติแล้ว การประกอบธุรกิจเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติหรือไม่?

2. สิทธิของคุณที่มีต่อเจ้าพนักงานเทศบาล

ไม่ต้องตกใจเื่มื่อเจ้าพนักงานเทศบาลเข้ามาในสถานที่ทำางานของคุณ  โปรดจำาไว้

ว่าการเป็นเจ้าของหรือทำางานภายในโรงโสเภณีและเป็นผู้ให้บริการทางเพศนั้น

ไม่ใช่

เรื่องที่ผิดกฎหมาย  เมื่อเจ้าพนักงานเทศบาลเข้ามาในสถานที่ทำางานของคุณ พวก

เขา:

• จะต้องทำาการแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ได้ทราบล่วงหน้า

เป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นเฉพาะในกรณีที่ได้ระบุไว้ในข้อ ‘3. การแจ้ง

ความจำานงในการเข้าเยี่ยมของสำานักงานเทศบาล’ 

• ควรมีหลักฐานที่ใช้แสดงตน เช่น บัตรประจำาตัวที่มีรูปภาพประกอบ และ

นามบัตร

• ควรมาถึงในเวลาที่เหมาะสมในช่วงกลางวัน หรือในขณะที่กำาลังมีการ

ดำาเนินธุรกิจ 

• ควรบอกให้คุณทราบว่าพวกเขาไปที่นั่นเพราะเหตุใด และต้องการที่จะ

ทราบอะไร

• ควรดำาเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่ร่วมด้วยในขณะที่เข้าเยี่ยม ถ้าเป็น

ไปได้ 

• สามารถสอบถามคุณในเรื่องต่างๆ ถ่ายรูปอาคารหรือสถานบริการ ทำาการ

ตรวจวัดขนาด หรือดำาเนินการอื่นๆ เพื่อเก็บข้อมูล  

• ไม่สามารถเข้าจับกุมคุณ หรือบังคับให้คุณตอบคำาถามซึ่งคุณไม่ต้องการ

ที่จะตอบ

3. การแจ้งความจำานงในการเข้าเยี่ยมของสำานักงานเทศบาล

เจ้าพนักงานเทศบาลต้องแจ้งความจำานงในการเข้าตรวจสอบสถานที่ให้เจ้าของหรือ

ผู้ครอบครองสถานที่ได้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้รายละเอียดของ

วันที่จะไปเข้าเยี่ยม และแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนวันเข้าเยี่ยม 

แต่เจ้าพนักงานเทศบาลจะสามารถเข้าไปภายในสถานที่ได้โดยที่ไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่: 

• คุณเป็นผู้อนุญาตให้เข้าไปได้

• พวกเขาเชื่อว่ามีความเสี่ยงที่ร้ายแรงในเรื่องสุขอนามัยหรือความปลอด

ภัยภายในสถานที่

• มีความจำาเป็นเร่งด่วนในการเข้าไปภายในสถานที่ และผู้อำานวยการ

สำานักงานเทศบาลได้สั่งการอนุมัติให้เข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วง

หน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 

โปรดทราบ: ในกรณีที่เจ้าพนักงานเทศบาลมีหมายค้น พวกเขา

ไม่จำาเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ทราบล่วง

หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความจำานงในการเข้าเยี่ยมสถานที่
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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

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบทางกฎหมายของ

คุณ คุณสามารถขอรับเอกสาร SWOP’s Sex Industry Legal Kit 

(ในขณะนี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) คุณสามารถดาวน์โหลดสำาเนา

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

และขอพูดกับเจ้าหน้าที่ประจำา

โครงการ SWOP

4. การใช้หมายค้นของสำานักงานเทศบาล

เจ้าพนักงานเทศบาลอาจจะได้รับคำาอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่เพื่อค้นหาหลักฐาน

ที่ระบุว่ามีการฝ่าฝืนเงื่อนไขของคำาขออนุญาตพัฒนา และกฎหมาย หรือระเบียบ

มาตรฐานอื่นๆ ของสำานักงานเทศบาล   คำาอนุญาตนี้เรียกว่า ‘หมายค้น’ (‘search 

warrant’)  พวกเขาจะดำาเนินการเพื่อขอหมายค้นเฉพาะใน

กรณีที่มีเหตุผลอันควรที่ทำาให้เชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ  เจ้าพนักงานเทศบาล

จะต้องแสดงหมายค้นต่อผู้ครอบครองสถานที่ซึ่งเรียกว่า ‘occupier’s notice’ เมื่อ

เข้าไปภายในสถานที่ แต่พวกเขาอาจจะแสดงหมายค้นในภายหลังได้หากมีเหตุ

ผลอันควร   ทั้งนี้ หมายค้นที่แสดงต่อผู้ครอบครองสถานที่จะต้องระบุ:

• ชื่อบุคคลที่ขอหมายค้น

• วันที่และเวลาที่ออกหมายค้น

• ที่อยู่หรือรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับสถานที่

• ข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับอำานาจที่ได้รับจากหมายค้น 

เจ้าหน้าที่ตำารวจอาจจะเข้าร่วมกับเจ้าพนักงานเทศบาลที่มีหมายค้น เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือแก่พวกเขาในการปฏิบัติหน้าที่

5. คำาอนุญาตให้เจ้าพนักงานเทศบาลเข้าไปภายในสถานที่

ทำางานของคุณ

เจ้าพนักงานเทศบาลจะต้องมีคำาอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งออกให้โดย

สำานักงานเทศบาล ในการเข้าไปภายในสถานที่ทำางาน หากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

สถานที่ร้องขอ   คำาอนุญาตดังกล่าวจะต้องระบุ:

• ชื่อของเจ้าพนักงานซึ่งได้รับคำาอนุญาต

• ลักษณะของอำานาจที่ได้มอบให้แก่เจ้าพนักงาน

• วันที่ (ถ้ามี) ของวันหมดอายุของคำาอนุญาต

• ประเภทของสถานที่ซึ่งอยู่ภายใต้อำานาจที่ได้รับมอบ

• ลายมือชื่อของผู้อำานวยการสำานักงานเทศบาล

6. สถานที่ทำางานที่ใช้เป็นที่พักอาศัยส่วนตัวด้วย

เจ้าพนักงานเทศบาล ไม่สามารถ เข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารสถานที่ซึ่งใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการอยู่อาศัยเท่านั้น  ยกเว้นในกรณีที่คุณได้ให้การอนุญาต หรือ

ในกรณีที่มีหมายค้น   ทั้งนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เช่าสถานที่แห่ง

นั้นก็ตาม  แต่ว่าเจ้าพนักงานเทศบาลสามารถเข้าไปในที่พักอาศัยส่วนตัวของคุณ

เพื่อทำาการตรวจสอบงานที่กำาลังดำาเนินการอยู่ตามเงื่อนไขของคำาอนุญาตขอพัฒนา 

เช่น การขยายต่อเติมบ้าน

7. สำานักงานเทศบาลสามารถจ้างนักสืบเอกชนได้

สำานักงานเทศบาลสามารถจ้างนักสืบเอกชนเพื่อช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมหลัก

ฐานได้  นักสืบเอกชนไม่จำาเป็นต้องแสดงตนต่อผู้ทำางานหรือเจ้าของสถานประกอบ

การในอุตสาหกรรมการค้าประเวณี ถึงแม้ว่าได้รับการสอบถามโดยตรงก็ตาม 

8. คำาร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเทศบาล

หากคุณไม่พอใจเกี่ยวกับความประพฤติของเจ้าพนักงานเทศบาล คุณสามารถทำา

การร้องเรียนต่อผู้อำานวยการสำานักงานเทศบาลได้ หากการกระทำาดังกล่าวไม่เป็น

ผล กรุณาติดต่อกับองค์กรต่อไปนี้ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม:

• SWOP (สว็อบ)

• สำานักงานผู้ตรวจการ (Ombudsman) ประจำารัฐ NSW หรือ 

• คณะกรรมาธิการอิสระเพื่อต่อต้านการคอรัปชัน (Independent 

Commission Against Corruption หรือ ICAC)
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