
1. การปิดสถานที่ให้บริการทางเพศหรือ ‘โรงโสเภณี’

สำ�นักง�นเทศบ�ลท้องถิ่นส�ม�รถสั่งปิดสถ�นที่ให้บริก�รท�งเพศได้ ถ้�สถ�นที่

ดังกล่�วส่งผลกระทบในท�งลบต่อบริเวณพื้นที่ภ�ยในท้องถิ่น หรือปฏิบัิติฝ่�ฝืน

ต่อนโยบ�ยก�รว�งแผนของสำ�นักง�นเทศบ�ล  สำ�นักง�นเทศบ�ลส�ม�รถร้องขอ

ต่อศ�ลเพื่อให้สั่งปิดสถ�นที่ได้ ห�กมีก�รร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจนั้น ยกตัวอย่�งเช่น 

ในเรื่องคว�มรบกวน

2. คำาสั่งปิดโรงโสเภณีคืออะไร

‘คำ�สั่งปิดโรงโสเภณี’ คือ คำ�สั่งที่ออกโดยศ�ลที่ดินและสิ่งแวดล้อม เพื่อ:

• ห้�มไม่ให้ใช้อ�ค�รสถ�นที่นั้นเป็นสถ�นที่ให้บริก�รท�งเพศ

• ห้�มไม่ให้เจ้�ของหรือผู้ครอบครองสถ�นที่ใช้อ�ค�รสถ�นที่นั้นเพื่อ

วัตถุประสงค์ใน ‘ก�รใช้ง�นเกี่ยวกับเรื่องเพศ’ หรือ

• คำ�อนุญ�ตขอพัฒน�ใดๆ ก็ต�มที่เกี่ยวข้องกับก�รใช้สถ�นที่เพื่อเป็น

สถ�นที่ให้บริก�รท�งเพศ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใน ‘ก�รใช้ง�นเกี่ยวกับ

เรื่องเพศ’ อ�จจะถูกสั่งระงับหรือแก้ไข (โดยไม่คำ�นึง

ว่�จะมีก�รเปลี่ยนแปลงเจ้�ของ/ผู้ครอบครองสถ�นที่หรือไม่ก็ต�ม) เป็น

ระยะเวล�สูงสุดหกเดือนนับจ�กวันที่ออกคำ�สั่ง 

‘ก�รใช้ง�นเกี่ยวกับเรื่องเพศ’ หม�ยถึง: 

• ก�รแสดงหรือก�รให้บริก�รท�งเพศเพื่อแลกกับเงิน

• ก�รให้บริก�รนวดเพื่อแลกกับเงิน ที่นอกเหนือจ�กก�รนวดเพื่อก�ร

รักษ�/ก�รบำ�บัด ‘อย่�งแท้จริง’ 

• คว�มบันเทิงสำ�หรับผู้ใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับ ก�รเปลือยก�ย ก�รแสดงอัน

ไม่เหม�ะสม หรือก�รแสดงกิจกรรมท�งเพศ เพื่อแลกกับเงิน หรือแลกกับ

สินค้�หรือบริก�รอื่นๆ 

ห�กได้รับก�รอนุมัติโดยรัฐมนตรีด้�นก�รว�งแผน (Minister for Planning) 

สำ�นักง�นเทศบ�ลและหน่วยง�นที่มีอำ�น�จอื่นๆ ก็จะส�ม�รถออกคำ�สั่งปิดโรง

โสเภณีได้   กฎหม�ยเหล่�นี้ได้รับก�รบัญญัติไว้เพื่อให้มั่นใจว่� เมื่อธุรกิจใน

อุตส�หกรรมก�รค้�ประเวณีได้ปิดกิจก�รไปแล้ว ธุรกิจเดียวกันนั้นจะไม่ส�ม�รถ

เปิดใหม่

ได้อีกโดยก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบเพียงเล็กน้อยเพื่อให้แตกต่�งไปจ�กเดิม

3. สถานที่ให้บริการทางเพศที่อาจไ้ด้รับคำาสั่งปิดโรงโสเภณี

ศ�ลที่ดินและสิ่งแวดล้อมส�ม�รถออกคำ�สั่งปิดโรงโสเภณีให้กับอ�ค�รสถ�นที่ใดๆ 

ก็ต�มที่ใช้ในก�รประกอบธุรกิจอุตส�หกรรมก�รค้�ประเวณี ซึ่งมีผู้ให้บริก�รท�ง

เพศจำ�นวนม�กกว่�หนึ่งคน  ดังนั้น ห�กสถ�นที่นั้นมีผู้ทำ�ง�นให้บริก�รท�งเพศ

เพียงคนเดียว เช่น ก�รทำ�ง�นที่บ้�น หรือเป็นสถ�นที่ให้บริก�รท�งเพศแบบส่วนตัว 

ในกรณีนี้จะไม่ส�ม�รถถูกออกคำ�สั่งปิดโรงโสเภณีได้

แต่อ�ค�รสถ�นที่ซึ่งมีผู้ทำ�ง�นให้บริก�รท�งเพศเพียงคนเดียว ก็อ�จที่จะถูกสั่งปิดได้

โดยคำ�สั่งจ�กสำ�นักง�นเทศบ�ลห�กไม่ได้รับก�รอนุมัติ หรือห�กสถ�นที่ดังกล่�ว

ก่อให้เกิดก�รร้องเรียนหรือส่งผลกระทบในท�งลบต่อพื้นที่ใกล้เคียง  คำ�สั่งปิดที่

ออกโดยสำ�นักง�นเทศบ�ลจะมีกระบวนก�รที่ช้�กว่�ก�รออกคำ�สั่งปิดโรงโสเภณี

4. หลักฐานที่แสดงว่าสถานที่แห่งนั้นถูกใช้เพื่อให้บริการทาง

เพศ

ในก�รพิสูจน์ในชั้นศ�ลว่�อ�ค�รสถ�นที่ใดๆ ก็ต�มถูกใช้เพื่อให้บริก�รท�งเพศ 

สำ�นักง�นเทศบ�ลไม่จำ�เป็นต้องมีหลักฐ�นโดยตรง โดยส�ม�รถใช้เพียง ‘หลักฐ�น

พย�นแวดล้อม’ เท่�นั้นก็ได้ เช่น คำ�โฆษณ�เพื่อให้บริก�รท�งเพศ วิธีก�รตกแต่ง

เฟอร์นิเจอร์ หรือข้อสังเกตเกี่ยวกับจำ�นวนของบุคคลเพศใดเพศหนึ่งที่เข้�ออกสถ�น

ที่ดังกล่�ว 

อย่�งไรก็ต�ม ก�รตรวจพบถุงย�งอน�มัยและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้เพื่อคว�มปลอดภัย

ในก�รร่วมประเวณี ไม่จำ�เป็นเสมอไปที่จะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่�สถ�นที่แห่งนั้นถูกใช้

เพื่อก�รทำ�ง�นให้บริก�รท�งเพศ แต่จำ�เป็นจะต้องมีหลักฐ�นประกอบอื่นๆ อีกด้วย 
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คำาจำากัดสิทธิความรับผิดชอบ
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

5.   เมื่อใดที่สำานักงานเทศบาลสามารถดำาเนินการเพื่อขอให้

ออกคำาสั่งปิดโรงโสเภณี

สำ�นักง�นเทศบ�ลส�ม�รถยื่นเรื่องต่อศ�ลที่ดินและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอให้

ออกคำ�สั่งปิดโรงโสเภณีได้ ห�กได้รับคำ�ร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจนั้นจำ�นวน

หนึ่งหรือม�กกว่�หนึ่งคำ�ร้องเรียน   คำ�ร้องเรียนจะต้องม�จ�ก:

• ผู้อยู่อ�ศัยในบริเวณนั้น

• บุคคลที่ทำ�ง�นอยู่ในบริเวณนั้น หรือ 

• บุคคลที่ตนเองหรือบุตรของตนเป็นผู้ใช้บริก�รของสถ�นที่ต่�งๆ ภ�ยใน

บริเวณนั้นอย่�งสม่ำ�เสมอ 

6.  ศาลจะพิจารณาในเรื่องใดก่อนที่จะออกคำาสั่งปิดโรงโสเภณีี

ก่อนที่จะมีก�รออกคำ�สั่งปิดสถ�นที่ให้บริก�รท�งเพศ ศ�ลที่ดินและสิ่งแวดล้อมจะ

พิจ�รณ�ว่�:

• สถ�นที่นั้นอยู่ใกล้กับโบสถ์ โรงพย�บ�ล โรงเรียน หรือสถ�นที่ใดๆ 

ก็ต�มซึ่งมักจะมีเด็กๆ ม�ใช้บริก�รหรือไ่ม่

• ธุรกิจนั้นสร้�งคว�มรบกวนให้กับบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ เมื่อพิจ�รณ�

ถึงสิ่งที่ธุรกิจอื่นๆ กระทำ�อยู่และเวล�ที่ประกอบกิจก�ร 

• มีที่จอดรถบริเวณข้�งถนนจำ�นวนม�กเพียงพอหรือไม่ (ในกรณีที่

เกี่ยวข้อง)

• ธุรกิจนั้นมีท�งเข้�ที่เหม�ะสมหรือไม่

• ธุรกิจนั้นสร้�งคว�มรบกวนให้กับบริเวณใกล้เคียง เนื่องจ�กขน�ดและ

จำ�นวนของผู้คนที่ทำ�ง�นอยู่ในสถ�นที่แห่งนั้นหรือไม่ 

• อ�ค�รสถ�นที่นั้นบดบังคว�มเจริญหูเจริญต�ของบริเวณที่อยู่ใกล้เคียง

หรือไม่

• มีประเด็นอื่นๆ ซึ่งควรจะได้รับก�รพิจ�รณ�อีกหรือไม่ 

7.  ศาลจะพิจารณาในเรื่องใดก่อนที่จะสั่งระงับหรือแก้ไขคำา

อนุมัติการพัฒนา

ก่อนที่จะสั่งระงับหรือแก้ไขคำ�อนุมัติก�รพัฒน�ที่เกี่ยวข้องกับสถ�นที่ให้บริก�รท�งเพศ 

หรือ ‘ก�รใช้ง�นเกี่ยวกับเรื่องเพศ’ ศ�ลที่ดินและสิ่งแวดล้อมจะพิจ�รณ�ถึง:

• คว�มเป็นไปได้ที่สถ�นที่แห่งนั้นจะยังคงถูกใช้เป็นสถ�นที่ให้บริก�รท�งเพศ 

หรือเพื่อ ‘ก�รใช้ง�นเกี่ยวกับเรื่องเพศ’ ต่อไป

• ผลกระทบจ�กก�รใช้ง�นเกี่ยวกับเรื่องเพศที่มีต่อคว�มเจริญหูเจริญต�ของ

บริเวณที่อยู่ใกล้เคียง

• ก�รใช้ง�นที่ได้รับอนุญ�ตบนที่ดินดังกล่�ว

• ประเด็นอื่นๆ ซึ่งพิจ�รณ�เห็นว่�มีคว�มเกี่ยวข้อง 

8. กระบวนการในชั้นศาลและสิทธิของคุณ

ศ�ลส�ม�รถออกคำ�สั่งปิดโรงโสเภณีได้โดยที่ไม่ต้องคำ�นึงถึง ’หลักคว�มยุติธรรม

ต�มธรรมช�ติ’ (‘natural justice’) ยกตัวอย่�งเช่น ไม่จำ�เป็นที่จะต้องมีผู้ใดแจ้งให้

คุณทร�บว่�ได้มีก�รเสนอให้ออกคำ�สั่งปิดโรงโสเภณี ดังนั้นคุณจึงไม่ได้รับโอก�ส

ในก�รป้องกันตนเองก่อนก�รออกคำ�สั่งนั้น   คุณเพียงส�ม�รถคัด

ค้�นคำ�สั่งนั้นได้โดยก�รยื่นอุทธรณ์ต่อศ�ลที่ดินและสิ่งแวดล้อม หลังจ�กที่ได้มีก�ร

ออกคำ�สั่งปิดโรงโสเภณีไปแล้ว คุณจะต้องยื่นเรื่องขออุทธรณ์ภ�ยใน 28 วันทำ�ก�ร 

ภ�ยหลังจ�กวันที่คุณได้รับคำ�สั่งศ�ลอย่�งเป็นท�งก�ร (served) 

เมื่อศ�ลออกคำ�สั่งปิดโรงโสเภณี คำ�สั่งนั้นจะต้องแจ้งให้คุณทร�บถึงเหตุผลในก�ร
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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

ออกคำ�สั่ง และให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับสิทธิของคุณในก�รขออุทธรณ์ 

โดยปกติแล้ว ศ�ลจะไม่บอกเลื่อนก�รออกคำ�สั่งปิดโรงโสเภณี เพียงเพร�ะว่�คุณได้

แสดงคว�มจำ�นงที่ยื่นคำ�ขออนุญ�ตพัฒน� (หรือว่�ได้ยื่นเรื่องไปแล้ว)  ก�ร

บอกเลื่อนจะทำ�ขึ้นเฉพ�ะในกรณียกเว้นพิเศษเท่�นั้น  และจะทำ�ได้เพียงครั้งเดียว  

ห�กมีก�รบอกเลื่อนเกิดขึ้น คุณจะต้องดำ�เนินก�รยื่นคำ�ขออนุญ�ตพัฒน�ภ�ยใน 10 

วัน 

9.   การปฏิืบัติตามคำาสั่งปิดโรงโสเภณี

คำ�สั่งปิดอ�จจะออกให้แก่ผู้ใดก็ได้ที่ทำ�หน้�ที่ควบคุมหรือบริห�รธุรกิจ   ก�รไม่

ปฎิบัติต�มคำ�สั่งถือว่�เป็นก�รกระทำ�คว�มผิด และก�รไม่ปฎิบัิติต�มคำ�สั่งเป็นครั้งที่

สองอ�จหม�ยถึงก�รได้รับโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้น 

ก�รไม่ปฎิบัิติต�มคำ�สั่งปิดโรงโสเภณีอ�จส่งผลไปสู่ก�รออกคำ�สั่งระงับ

ส�ธ�รณูปโภค (utilities order) ซึ่งหม�ยคว�มว่�จะทำ�ก�รตัดก�รส่งน้ำ� แก๊ส หรือ

ไฟฟ้� ไปยังอ�ค�รสถ�นที่ดังกล่�ว  คำ�สั่งระงับส�ธ�รณูปโภคจะมีอ�ยุน�นเพียง

ส�มเดือน และไม่ส�ม�รถออกคำ�สั่งนี้ให้กับสถ�นที่ซึ่งใช้เป็นที่พักอ�ศัยได้ 

ห�กคุณถูกฟ้องร้องเนื่องจ�กก�รไม่ปฎิบัติต�มคำ�สั่งปิดโรงโสเภณี ทน�ยคว�มของ

คุณส�ม�รถแก้ต่�งได้ว่�คุณได้ดำ�เนินก�รต�มสมควรทุกประก�รเพื่อป้องกันไม่ให้มี

ก�รใช้สถ�นที่เพื่อให้บริก�รท�งเพศ หรือในกรณีที่คุณเป็นเจ้�ของ ทน�ยคว�มอ�จ

แก้ต่�งได้ว่�คุณได้ดำ�เนินก�รต�มสมควรทุกประก�รเพื่อขับไล่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยว

ข้องกับก�รใช้สถ�นที่ในก�รให้บริก�รท�งเพศเพื่อให้ออกไปจ�กสถ�นที่ 

10. เจ้าหน้าที่ตำารวจไม่สามารถทำาการปิดโรงโสเภณีหรือสถาน

ที่ให้บริการทางเพศได้

กรมตำ�รวจของรัฐ NSW ไม่มีอำ�น�จในก�รสั่งปิดธุรกิจในอุตส�หกรรมก�รค้�ประ

เวณีได้ แต่ส�ม�รถแจ้งให้ท�งสำ�นักง�นเทศบ�ลท้องถิ่นซึ่งอ�จจะดำ�เนินก�รเพื่อปิด

กิจก�รดังกล่�วได้ห�กพบว่�ไม่ได้รับก�รอนุมัติเพื่อให้บริก�รท�งเพศ 

ข้อควรจำ�: เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจอ�จจะบังคับใช้ตัวบทกฎหม�

ยอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ให้บริก�รท�งเพศหรือลูกค้�ที่มีอ�ยุต่ำ�กว่�

เำ�ำ�กณฑ์ที่กำ�หนด ก�รอนุญ�ตให้ข�ยแอลกอฮอล์ ก�รลักลอบ

ค้�ย�เสพติด หรือกฎหม�ยอ�ญ�อื่นๆ 

11.  พนักงานและผู้รับเหมาไม่สามารถถูกฟ้องร้องได้ ถ้าโรง

โสเภณีหรือสถานที่ให้บริการทางเพศไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของสำานักงานเทศบาล 

เทศบ�ลท้องถิ่นจะมุ่งเน้นในเรื่องก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยก�รว�งแผน และจะดำ�เนิน

ก�รต่อ ‘ผู้ใช้’ ที่ดิน ห�กไม่ปฏิบัติต�มกฎระเบียบของสำ�นักง�น

เทศบ�ล ซึ่งหม�ยถึง ผู้เช่� เจ้�ของ หรือผู้ประกอบก�ร และไม่รวมถึง พนักง�น หรือ

ผู้รับเหม� ซึ่งทำ�ง�นอยู่ในสถ�นที่แห่งนั้น

การปิดสถานที่ให้บริการทางเพศหรือ ‘โรงโสเภณี’
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