
1. สิทธิของคุณที่มีต่อกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐบาลมี

อะไรบ้าง?

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการค้าประเวณีมีสิทธิตามกฎหมายเมื่อติดต่อกับ

กระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐบาล ถึงแม้ว่าสิทธิดังกล่าวจะแตกต่างกันในแต่ละ

กระทรวง คุณมีสิทธิที่จะ:

• ขอให้เจ้าหน้าที่กระทรวงแสดงหลักฐานแสดงตนและหมาย เพื่อความ

มั่นใจว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่โดยแท้จริงและมีอำานาจตามสมควร และ 

• ปฏิเสธไม่ให้เจ้าพนักงานของรัฐบาลเข้าไปในสถานที่ทำางานของคุณ 

หากพวกเขาไม่มีอำานาจดังกล่าว 

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิทธิของคุณเมื่อมีตัวแทนจากกระทรวงมาขอเข้าพบ คุณ

ควรขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ของการมาเข้าเยี่ยมและคุณจะ

สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างไร  คุณสามารถขอพูดกับหัวหน้าของบุคคลนั้น

โดยทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันถึงอำานาจของบุคคลนั้น  นอกจากนี้คุณอาจสามารถขอ

กำาหนดวันนัดใหม่เป็นวันและเวลาอื่นได้ตามที่จะตกลงกัน

หากเจ้าของธุรกิจไม่อยู่ในขณะนั้น ขอให้คุณติดต่อกับเจ้าของเพื่อแจ้งว่าเจ้าหน้าที่

จากกระทรวงต้องการที่จะเข้าไปภายในอาคารสถานที่

หากเจ้าหน้าที่รัฐบาลต้องการที่จะพูดคุยกับผู้ให้บริการทางเพศคนใดก็ตาม พวกเขา

มีอำานาจที่จะทำาเช่นนั้นได้ โดยผู้ให้บริการทางเพศเหล่านั้นอาจจะเลือกได้

ว่าต้องการที่จะสนทนากันที่ใดและกับใคร 

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ของ DIAC มาที่สถานที่ให้บริการทางเพศ

เจ้าหน้าที่ของ DIAC จะต้อง:

• แสดงหลักฐานแสดงตน

• แสดงหมายที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งระบุที่อยู่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

• แจ้งให้บุคคลผู้รับผิดชอบ (เจ้าของ หรือผู้จัดการที่ได้รับการอนุมัติ) 

ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยม

• ให้โอกาสแก่ผู้ทำางานให้บริการทางเพศที่พวกเขาต้องการจะสัมภาษณ์ใน

การเปลี่ยนเสื้อผ้าตามความเหมาะสม ก่อนที่จะเริ่มทำาการสัมภาษณ์ 

• ได้รับการจัดเตรียมสถานที่ที่เป็นความลับและมีความเป็นส่วนตัวเพื่อใช้

ในการสัมภาษณ์ 

• ดำาเนินการสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่สองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันกับผู้ที่ถูก

สัมภาษณ์ 

DIAC อาจเข้าเยี่ยมสถานที่ทำางานใดๆ ก็ได้ รวมถึงสถานที่ทำางานในอุตสาห

กรรมการค้าประเวณี เพื่อตรวจสอบว่าทุกคนมีใบอนุญาตให้ทำางานในออสเตร

เลีย พวกเขาสามารถขอดูหลักฐานแสดงตนของทุกคนที่อยู่ในสถานที่นั้นได้ เช่น 

หนังสือเดินทาง ใบขับขี่รถยนต์ บัตรประจำาตัวนักศึกษา หรือบัตรประกันสุขภาพ 

(Medicare)

DIAC ไม่สามารถขอให้พนักงานถอดเสื้อผ้า หรือทำาการตรวจค้นร่างกาย 

หากคุณถูกกักกันตัวและไม่ได้รับการอนุญาตให้ออกไปจากสถานที่ คุณสามารถ

ร้องขอและมีสิทธิที่จะ:

• ขอล่ามแปลภาษา

• ไม่ตอบคำาถามจนกว่าจะมีการจัดล่ามแปลภาษาให้

• ขอรับคำาปรึกษาทางกฎหมายจากทนายความหรือเจ้าหน้าที่จากสถานทูต 

DIAC สามารถทำางานร่วมกับองค์กรอื่นๆ ได้ เช่น กรมตำารวจของรัฐ NSW หรือ 

กรมตำารวจกลางแห่งออสเตรเลีย (Australian Federal Police) ในการเข้าเยี่ยมสถาน

ที่ในอุตสาหกรรมการค้าประเวณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีข้อวิตกกังวลในเรื่อง

ของความปลอดภัย 

Sex Workers Outreach Project (SWOP)
Level 4, 414 Elizabeth Street, Surry Hills NSW 2010
PO Box 1354 Strawberry Hills NSW 2012

Tel: (02) 9206 2166 (in Sydney/interstate) | Free Call: 1800 622 902 (NSW)
Fax: (02) 9206 2133 | Email: infoswop@acon.org.au | Web: www.swop.org.au
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Legal information @ June 2010

การเข้าเยี่ยมโดยกระทรวงของรัฐบาล

SWOP:  แผ่นเอกสารข้อเท็จจริงทางกฏหมาย

    Legal Facts Sheet
No. 7:   กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ หรือ 
     Department of Immigration and Citizenship (DIAC) 

Visits by Government Departments

Thai



3.  บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำางานในออสเตรเลีย 

คุณอาจจะกำาลังฝ่าฝืนกฎหมายการเข้าเมืองอยู่ หากคุณ:

• ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศออสเตรเลีย เพราะว่าคุณไม่มีวีซ่าหรือ

วีซ่าของคุณหมดอายุ

• ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำางาน เพราะว่าคุณถือวีซ่านักท่องเที่ยว หรือ 

• ทำางานนอกเหนือจากข้อจำากัดที่กำาหนดไว้สำาหรับวีซ่าของคุณ เช่น 

จำานวนชั่วโมงสูงสุดที่สามารถทำางานได้สำาหรับผู้ถือวีซ่านักเรียน 

หากเจ้าของ ผู้จัดการ และบริษัท ทำาการจ้างบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำางาน ทั้งๆ 

ที่ทราบเช่นนั้น จะถือว่าเป็นการกระทำาความผิดทางอาญา  บุคคลใดๆ ก็ตามที่

กระทำาความผิดดังกล่าวจะได้รับโทษปรับไม่เกิน  $13,200 และจำาคุกสองปี ในขณะ

ที่บริษัทจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน $66,000 ต่อพนักงานแต่ละคน 

DIAC มีบริการให้แก่นายจ้างเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับสิทธิในการทำางานของ

พนักงานใหม่ เช่น บริการตรวจสอบสิทธิที่พึงได้รับตามประเภทของวีซ่า หรือ Visa 

Entitlement Verification Online (VEVO)  บริการ VEVO เป็นการให้บริการบน

ระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้นายจ้างสามารถตรวจสอบ

สิทธิในการทำางานของผู้ถือวีซ่าได้แบบออนไลน์ 

ติดต่อกับ DIAC ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์: 13 18 81

4. สถานที่ใดบ้างที่คุณจะสามารถขอรับคำาแนะนำาได้

คำาแนะนำาเกี่ยวกับการเข้าเมือง

IARC (Immigration Advice and Rights Centre) เป็นศูนย์กฎหมายประจำาชุมชนซึ่ง

ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการเข้าเมืองและสิทธิต่างๆ โดยเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำา

ไร ซึ่งให้คำาแนะนำาในเรื่องการเข้าเมืองโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่บุคคลที่ด้อยโอกาส

ทางการเงินในรัฐ NSW ทั้งนี้ IARC ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงตรวจคนเข้า

เมือง 

หมายเลขโทรศัพท์: (02) 9262 3833 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. วันอังคาร

หรือวันพฤหัสบดี เพื่อขอรับคำาปรึกษา หรือ ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์: (02) 9279 

4300 เพื่อขอนัดหมาย

ข้อมูลและความช่วยเหลือสำาหรับผู้ให้บริการทางเพศ

SWOP (Sex Workers Outreach Project) (สว็อบ หรือ เซ็กส์ เวิกเกอร์ เอ็าท์ ริช โปร

เจ็กท์) เป็นโครงการที่ให้บริการที่เป็นส่วนตัวและเป็นความลับแก่บุคคลทุกคน

ซึ่งทำางานให้บริการทางเพศ สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์: (02) 

9319 4866 

บริการล่ามแปลภาษา

TIS (Translating and Interpreting Service) National เปิดให้บริการแปลภาษาและ

ล่ามตลอด 24 ชั่วโมง เจ็ดวันต่อสัปดาห์ แก่ทุก

คนหรือทุกองค์กรในออสเตรเลียที่ต้องการใช้บริการล่ามแปลภาษา TIS ได้รับการ

จัดสรรเงินทุนจาก DIAC และโดยทั่วไปแล้วจะให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ : 131 450

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

ข้อควรทราบ: บุคคลที่ทำางานโดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนต่อเงื่อนไข

ของวีซ่า อาจถูกส่งตัวไปที่สถานกักกันตัวและ

ถูกเนรเทศออกจากประเทศออสเตรเลีย 

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบทาง

กฎหมายของคุณ คุณสามารถขอรับเอกสาร SWOP’s Sex 

Industry Legal Kit 

(ในขณะนี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษ) คุณสามารถดาวน์โหลดสำาเนา

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

และขอพูดกับเจ้าหน้าที่ประจำา

โครงการ SWOP

การเข้าเยี่ยมโดยกระทรวงของรัฐบาล

SWOP:  แผ่นเอกสารข้อเท็จจริงทางกฏหมาย

    Legal Facts Sheet
No. 7:   กระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ หรือ 
     Department of Immigration and Citizenship (DIAC) 

Visits by Government Departments

Thai


