
พระราชบัญัญัติกิารยกเลิกิโทษทางอาญาของงานให้บ้ัรกิาร ปีี 2022 (Sex Work Decriminalisation Act 2022) คือื
อะไร?

ห้ลิงัจากการรณรงคืโ์ดยผู้้โ้ดยพนักงานบัรกิารแลิะพันธมิติิรในห้ลิายทศวรรษมิานี� กถ็ึงึเวลิาที�รัฐวกิติอเรยีจะมิ่�งสู่้�รป้ี
แบับัการยกเลิกิโทษทางอาญาสู่ำาห้รับังานให้บ้ัรกิารแลิว้ ห้ลิงัจากที�รัฐสู่ภาวกิติอเรยีผู้�านร�างกฎห้มิาย Sex Work 
Decriminalization Bill 2021 ในวนัที� 22 กม่ิภาพันธ ์2022 นี�เป็ีนกา้วแรกสู่้�การยกเลิกิโทษทางอาญาของงานให้ ้
บัรกิารในรัฐวกิติอเรยีอย�างเต็ิมิรป้ีแบับั ร�างกฎห้มิายฉบับัันี�ไดก้ลิายเป็ีนพระราชบัญัญัติกิารยกเลิกิโทษทางอาญาของ
อาญาของงานให้บ้ัรกิาร ปีี 2022 (ติ�อไปีนี�เรยีกว�า พ.ร.บั.ฯ) ซึ่ึ�งมิจีด่มิ่�งห้มิายเพื�อให้ก้ารยอมิรับังานให้บ้ัรกิารทางเพศ
ว�าเป็ีนงานที�จรงิจัง แลิะมิกีารคืวบัคืม่ิงานให้บ้ัรกิารในลิกัษณะเดยีวกบััธร่กจิอื�น ๆ ในขณะนี� เรามิโีคืรงร�าง 
กวา้ง ๆ เกี�ยวกบััวธิกีารนำากฎห้มิายการยกเลิกิโทษทางอาญาออกปีฏิบิัตัิใิชใ้นรัฐวกิติอเรยี อย�างไรก็ติามิ รายลิะเอยีด
ของการดำาเนนิการบัางสู่�วนกำาลิงัไดรั้บัการยนืยนั ดงันั�นเราจงึยงัไมิ�มิภีาพที�สู่มิบัร้ณข์องการยกเลิกิโทษทางอาญา 
ให้เ้ห็้นว�าจะมิลีิกัษณะอย�างไร คืณ่จะไดท้ราบัคืำาติอบัที�ดทีี�สู่ด่ติ�อคืำาถึามิทั�วไปีบัางขอ้ดา้นลิ�างนี� เราจะแจง้ข�าวลิ�าสู่ด่
ให้ช้ม่ิชนทราบัติ�อไปีเมิื�อเราไดรั้บัขอ้มิล้ิเพิ�มิเติมิิจากห้น�วยงานของรัฐ

งานให้บ้ัรกิารไดรั้บัการยกเลิกิโทษทางอาญาไปีแลิว้ไมิ�ใช�ห้รอื?

ยงัไมิ�ไดรั้บัการยกเลิกิโทษทางอาญา ซึ่ึ�งปีระเด็นนี�อาจสู่รา้งคืวามิสู่บััสู่นได ้แติ�นอกเห้นอืจากงานบัรกิารแบับัเรยีก
ลิก้คืา้ติามิทอ้งถึนนติามิทอ้งถึนนแลิว้ งานให้บ้ัรกิารทางเพศถึก้กฎห้มิายแลิว้ในรัฐวกิติอเรยี แติ�อย�างไรก็ติามิ งานบัาง
ปีระเภทยงัคืงไดรั้บัการคืวบัคืม่ิอย้�ใติก้ฎห้มิายอาญา แลิะดงันั�นจงึยงัมิคีืวามิผู้ดิทางอาญาอย้� (เช�น การทำางานในสู่ถึาน
บัรกิารนั�นถึก้กฎห้มิาย แติ�จะมิคีืวามิผู้ดิทางอาญาห้ากทำางานในขณะที�ติดิเชื�อเอชไอว ีแมิว้�าคืณ่จะมิปีีรมิิาณไวรัสู่ที�
ติรวจไมิ�พบัซึ่ึ�งห้มิายคืวามิว�าไมิ�สู่ามิารถึแพร�เชื�อไดก้็ติามิ)

งานบัรกิารแบับัเรยีกลิก้คืา้ติามิทอ้งถึนนยงัผู้ดิกฎห้มิายใช�ห้รอืไมิ�?

เป็ีนที�น�าเสู่ยีดายที�ร�างกฎห้มิายฉบับัันี�ไมิ�ไดรั้บัการยกเลิกิโทษทางอาญาโดยสู่มิบัร้ณ ์เนื�องจากการทำางานติามิทอ้งถึนน 
ในบัางสู่ถึานที�แลิะบัางเวลิาจะยงัคืงเป็ีนสู่ิ�งผู้ดิกฎห้มิายอย้� ขอ้กลิ�าวห้าทางอาญาใด ๆ ที�พ่�งเป้ีาไปีสู่้�พนักงานบัรกิาร 
เป็ีนการขวางกั �นคืวามิยต่ิธิรรมิ ทำาให้ผู้้้ท้ำางานไมิ�ไดรั้บัการคื่ม้ิคืรองคืวามิปีลิอดภยัแลิะไมิ�สู่ามิารถึเขา้ถึงึการบัรกิาร 
ไดอ้ย�างเต็ิมิที� อกีทั �งยงัขาดขั �นติอนที�จำาเป็ีนในการขจัดการติตีิราอาชพีให้บ้ัรกิารทก่รป้ีแบับั ระห้ว�างเวลิา 6.00 น. ถึงึ 
19.00 น. แลิะติลิอดเวลิาในวนัที�กำาห้นด พนักงานบัรกิารติามิทอ้งถึนนจะไมิ�สู่ามิารถึทำางานใกลิสู้่ถึานสู่กัการะแลิะ
โรงเรยีนได ้เนื�องจากขอ้จำากดันี� RhED แลิะองคืก์รพนักงานบัรกิารอื�น ๆ เชื�อว�าการยกเลิกิโทษทางอาญาอย�างเต็ิมิรป้ี
แบับัยงัไมิ�บัรรลิผู่้ลิสู่ำาเร็จ เรายงัคืงจะรณรงคืส์ู่นับัสู่น่นให้ม้ิกีารยกเลิกิโทษทางอาญาอย�างเต็ิมิรป้ีแบับั เพื�อให้ ้
พนักงานบัรกิารทก่คืนไดรั้บัสู่ทิธเิท�าเทยีมิ

คืำาถึามิที�พบับั�อยเกี�ยวกบััเรื�องการยกเลิกิโทษทางอาญา 
(Decriminalisation)



การเปีลิี�ยนแปีลิงเห้ลิ�านี�จะมิผีู้ลิเมิื�อใด?

ขั �นติอนที� 1 ของการปีฏิริป้ี พ.ร.บั.ฯ จะมิผีู้ลิบังัคืบััใชใ้นวนัที� 10 พฤษภาคม 2022 การเปีลิี�ยนแปีลิงในขั �นติอนที� 1 
ไดแ้ก�
•  กฎห้มิายไมิ�กำาห้นดให้พ้นักงานบัรกิารติอ้งไปีเขา้รับัการติรวจคืดักรองโรคืติดิติ�อทางเพศสู่มัิพันธท์ก่ 3 เดอืน 

แลิะติอ้งมิอบัใบัรับัรองให้ก้บััที�ทำางานอกีติ�อไปี
•  พนักงานบัรกิารแบับัสู่�วนติวัแลิะเป็ีนอสิู่ระจะไมิ�ติอ้งไปีขึ�นทะเบัยีนกบััห้น�วยงานออกใบัอน่ญาติเพื�อดำาเนนิธร่กจิ 

(Business Licensing Authority) แลิะรับัห้มิายเลิข SWA อกีติ�อไปี
•  สู่ามิารถึให้ค้ืำาบัรรยายเกี�ยวกบัับัรกิารติ�าง ๆ ในโฆษณาได ้
•  สู่ามิารถึโพสู่ติร์ป้ีภาพเต็ิมิติวัในโฆษณาได ้อย�างไรก็ติามิ พนักงานบัรกิารอาจยงัติอ้งอย้�ภายใติก้ารคืวบัคืม่ิ 

ทางกฎห้มิายอื�น (เช�น ปีระมิวลิกฎห้มิายแลิะกฎห้มิายโฆษณา)
•  สู่ามิารถึออกอากาศห้รอืถึ�ายทอดสู่ดโฆษณาที�เกี�ยวกบัังานให้บ้ัรกิารได ้(ขึ�นอย้�กบััดล่ิยพนิจิของบัรษัิท 

ที�ทำาการแพร�ภาพที�เกี�ยวขอ้ง แลิะปีระมิวลิกฎห้มิายแลิะกฎห้มิายของรัฐบัาลิกลิาง)
• สู่ามิารถึลิงโฆษณาติำาแห้น�งว�างของงานให้บ้ัรกิารได ้

ขั �นติอนที� 2 ของการปีฏิริป้ีจะมิผีู้ลิบังัคืบััใชใ้น เดือืนธันัวาคม 2023 การเปีลิี�ยนแปีลิงเห้ลิ�านี�ไดแ้ก�
•  พระราชบัญัญัติงิานให้บ้ัรกิารทางเพศ คื.ศ. 1994 (Sex Work Act 1994) จะถึก้ยกเลิกิโดยสู่มิบัร้ณ ์
•  การเปีลิี�ยนแปีลิงติ�อขอ้กำาห้นดการขอใบัอน่ญาติวางแผู้นการใชอ้าคืาร (Planning Permit) สู่ำาห้รับัธร่กจิการให้บ้ัรกิาร
•  พนักงานบัรกิารแบับัสู่�วนติวัจะสู่ามิารถึทำางานแลิะรับัลิก้คืา้จากที�บัา้นห้รอืจากห้อ้งที�ใชรั้บัลิก้คืา้ได ้ทั �งนี� ขึ�นอย้�กบััเกณฑ์์

ที�เทศบัาลิทอ้งถึิ�นกำาห้นดในดา้นการวางแผู้นการใชอ้าคืาร
•  ห้ากผู้้ท้ำางานให้บ้ัรกิารแบับัสู่�วนติวัติอ้งการทำางานจากที�บัา้นโดยที�มิผีู้้ท้ำางานอกีสู่ามิคืนห้รอืมิากกว�านั�น พวกเขาจะ

สู่ามิารถึทำาไดเ้มิื�อไดย้ื�นขอใบัอน่ญาติจากเทศบัาลิทอ้งถึิ�นแลิว้เท�ากนั เช�นเดยีวกบััธร่กจิที�บัา้นอื�น ๆ เช�น ช�างทำาผู้มิ 
•  การยกเลิกิบัทบัญัญัติเิฉพาะที�เกี�ยวกบััติวัแทนสู่ถึานบัรกิารแลิะเอสู่คือรต์ิใน พระราชบัญัญัติสิู่าธารณสู่ข่แลิะสู่ข่ภาวะ 

คื.ศ. 2008 (Public Health and Wellbeing Act 2008)

ฉันสู่ามิารถึทำางานจากที�บัา้นไดห้้รอืไมิ�?

การเปีลิี�ยนแปีลิงในขั �นที� 2 ของการปีฏิริป้ีจะมิผีู้ลิติั �งแติ�เดอืนธนัวาคืมิ 2023 การทำางานจากที�บัา้นของคืณ่เองจะไมิ�ถึก้นยิามิ 
ว�าเป็ีน “สู่ถึานบัรกิาร” อกีติ�อไปี ซึ่ึ�งจะช�วยให้ผู้้้ท้ำางานสู่ามิารถึรับัลิก้คืา้จากบัา้นตินเองได ้โดยมิเีงื�อนไขว�าพวกเขาปีฏิบิัตัิ ิ
ติามิขอ้กำาห้นดดา้นการวางแผู้นการใชอ้าคืารที�เทศบัาลิทอ้งถึิ�นไดก้ำาห้นดไว ้ห้ากคืนงานปีระสู่งคืจ์ะทำางานจากที�บัา้น 
ร�วมิกบััคืนงานอกีสู่ามิคืนห้รอืมิากกว�านั�น พวกเขาจะสู่ามิารถึยื�นขอใบัอน่ญาติจากเทศบัาลิทอ้งถึิ�นได ้เนื�องจากขณะนี�มิกีาร
จัดปีระเภทงานให้บ้ัรกิารในลิกัษณะที�คืลิา้ยคืลิงึกบััธร่กจิอื�น พนักงานบัรกิารแบับัสู่�วนติวัที�ติอ้งการทำางานจากที�บัา้นจงึติอ้ง
อย้�ใติข้อ้กำาห้นดแบับัเดยีวกบััธร่กจิจากที�บัา้นปีระเภทอื�นดว้ย เทศบัาลิทอ้งถึิ�นจะเก็บัขอ้มิล้ิที�เกี�ยวกบััปีระเภทของธร่กจิที�
คืณ่ดำาเนนิการจากที�บัา้นไว ้อย�างไรก็ติามิ รายชื�อที�สู่าธารณะรับัทราบัจะไมิ�มิกีารเปิีดเผู้ยลิกัษณะของธร่กจิ 
ที�บัา้นของคืณ่ พนักงานบัรกิารอาจยงัคืงปีระสู่บัปัีญห้าที�เกี�ยวขอ้งกบััการติตีิราแลิะสู่ิ�งอำานวยคืวามิสู่ะดวกสู่าธารณะดา้นติ�าง 
ๆ เมิื�อยื�นขอใบัอนญาติจากเทศบัาลิทอ้งถึิ�น RhED แลิะองคืก์รผู้้ใ้ห้บ้ัรกิารองคืก์รอื�นจะยงัคืงให้ก้ารสู่นับัสู่น่นแลิะรณรงคื์
เพื�อสู่ทิธขิองผู้้ท้ำางานติ�อไปี ห้ากผู้้ท้ำางานปีระสู่บัปัีญห้าห้รอืการเลิอืกปีฏิบิัตัิทิี�เกี�ยวกบััการจัดติั �งธร่กจิที�ทำา 
ที�บัา้น



ฉันไดรั้บัอน่ญาติให้ท้ำางานจากอะพารต์ิเมินติห์้รอืโรงแรมิที�ฉันเช�าไวห้้รอืไมิ�? 

ทำาได ้ติั �งแติ�เดอืนธนัวาคืมิ 2023 เป็ีนติน้ไปี อย�างไรกต็ิามิ พนักงานบัรกิารอาจยงัคืงเผู้ชญิกบััการติตีิราแลิะการเลิอืกปีฏิบิัตัิ ิ
จากธร่กจิติ�าง ๆ เช�น โรงแรมิ ห้ลิงัจากที�มิกีารเปีลิี�ยนแปีลิงกฎห้มิายแลิว้ ห้ากเกดิเรื�องแบับันึ�ข ึ�น ทาง RhED สู่ามิารถึให้ก้าร
สู่นับัสู่น่นแลิะรณรงคืเ์กี�ยวกบััการเลิอืกปีฏิบิัตัิไิด ้เพื�อเป็ีนการสู่นับัสู่น่นพนักงานบัรกิารทำางานภายใติก้ารยกเลิกิโทษ 
ทางอาญา พ.ร.บั.ฯ ฉบับัันี�รวมิถึงึการแกไ้ขพระราชบัญัญัติติิ�อติา้นการเลิอืกปีฏิบิัตัิ ิซึ่ึ�งจะช�วยปีกป้ีองพนักงานบัรกิาร 
ทั �งในอดตีิแลิะปัีจจบ่ันัจากการเลิอืกปีฏิบิัตัิทิี�ผู้ดิกฎห้มิาย คืณ่สู่ามิารถึดก้ฎห้มิายติ�อติา้นการเลิอืกปีฏิบิัตัิไิดท้ี�นี�  
https://www.vic.gov.au/review-make-recommendations-decriminalisation-sex-work

ฉันสู่ามิารถึทำางานจากอะพารต์ิเมินติท์ี�เช�าร�วมิกบััพนักงานบัรกิารคืนอื�นไดห้้รอืไมิ�?

ได ้ติั �งแติ�เดอืนธนัวาคืมิ 2023 เป็ีนติน้ไปี อย�างไรก็ติามิ ห้ากคืณ่ทำางานกบััคืนงานอกีสู่ามิคืนห้รอืมิากกว�านั�น คืณ่จะติอ้งมิี
ใบัอน่ญาติจากเทศบัาลิทอ้งถึิ�นติามิที�กลิ�าวไวข้า้งติน้ แลิะจะติอ้งแน�ใจไดว้�า คืณ่จะปีฏิบิัตัิติิามิเงื�อนไขใด ๆ ในสู่ญัญาเช�า
ของคืณ่

ติอนนี� ฉันสู่ามิารถึระบัร่ายลิะเอยีดการบัรกิารของฉันในโฆษณาไดห้้รอืไมิ�?

ได ้ขอ้กำาห้นดนี�อย้�ภายใติข้ั �นติอนที� 1 ของการปีฏิริป้ีซึ่ึ�งเริ�มิติั �งแติ�วนัที� 10 พฤษภาคืมิ 2022 นี� ก�อนห้นา้นี� พนักงานบัรกิาร 
ในรัฐวกิติอเรยีไมิ�ไดรั้บัอน่ญาติให้ร้ะบัร่ายลิะเอยีดการบัรกิารเฉพาะแบับัของพวกเขา บัค่ืคืลิใดก็ติามิที�ทำางานให้บ้ัรกิารแบับั
สู่�วนติวัจะร้ว้�าเรื�องนี�น�ารำาคืาญใจอย�างไมิ�น�าเชื�อ แลิะนั�นห้มิายถึงึการสู่�งขอ้คืวามิมิากมิายกลิบััไปีกลิบััมิากบััผู้้ท้ี�อาจมิาเป็ีน
ลิก้คืา้ได ้พนักงานบัรกิารจะสู่ามิารถึระบัร่ายลิะเอยีดการบัรกิารไดต้ิั �งแติ�เริ�มิแรก ซึ่ึ�งจะช�วยให้ม้ิกีารติั �งขอบัเขติที�ชดัเจนกบัั
ลิก้คืา้ ช�วยลิดการติ�อรองราคืา แลิะลิดงานดแ้ลิระบับัให้น้อ้ยลิงดว้ย

ฉันยงัติอ้งใชห้้มิายเลิข SWA เพื�อทำางานให้บ้ัรกิารแบับัสู่�วนติวัห้รอืไมิ�?

ไมิ�ติอ้งใชแ้ลิว้ ระบับัการออกใบัอน่ญาติ SWA ที�กำาห้นดให้ผู้้้ใ้ห้บ้ัรกิารทางเพศทก่คืนไปีขึ�นทะเบัยีนชื�อแลิะที�อย้�จรงิ 
จะถึก้ยกเลิกิไปี ซึ่ึ�งห้มิายคืวามิว�าคืณ่ไมิ�จำาเป็ีนติอ้งไปีขึ�นทะเบัยีนเพื�อทำางานให้บ้ัรกิารแบับัสู่�วนติวัอกีติ�อไปีติั �งแติ�วนัที� 10 
พฤษภาคืมิ 2022 อย�างไรก็ติามิ คืณ่จะติอ้งปีฏิบิัตัิติิามิขอ้กำาห้นดอื�น ๆ ของผู้้ป้ีระกอบัการรายย�อยที�เป็ีนเจา้ของธร่กจิเอง
ซึ่ึ�งไดรั้บัการยกเวน้ภายใติม้ิาติรา 23 ของ พระราชบัญัญัติงิานบัรกิาร คื.ศ. 1994 จนกว�าจะมิกีารยกเลิกิโดยสู่มิบัร้ณ ์การขึ�น
ทะเบัยีนที�เก�าแก�เป็ีนปีระวตัิศิาสู่ติรน์ี�กำาลิงัถึก้ยกเลิกิ ซึ่ึ�งห้มิายคืวามิว�าบันัทกึในอดตีิของพนักงานบัรกิาร 
ที�มิหี้มิายเลิข SWA กจ็ะห้ายไปีดว้ย

ทำาไมิการติรวจโรคืภาคืบังัคืบััจงึถึก้ยกเลิกิไปี?

ระบับัการติรวจโรคืในปัีจจบ่ันัที�บังัคืบััให้พ้นักงานบัรกิารไปีเขา้รับัการติรวจทก่ 3 เดอืนเป็ีนระบับัที�ไมิ�ไดผู้้ลิ แลิะเป็ีน
มิาติรการคืวบัคืม่ิที�ไมิ�จำาเป็ีนติ�อสู่ข่ภาพของพนักงานบัรกิาร มิกีารวจัิยที�แสู่ดงให้เ้ห็้นว�าการติรวจโรคืภาคืบังัคืบััไมิ�ไดท้ำาให้ ้
อตัิราการแพร�เชื�อของโรคืติดิติ�อทางเพศสู่มัิพันธล์ิดลิงเลิย พนักงานบัรกิารในออสู่เติรเลิยีมิอีตัิราการใชถ้ึง่ยางอนามิยั รวมิ
ถึงึมิคีืวามิร้แ้ลิะแนวทางปีฏิบิัตัิดิา้นสู่ข่ภาพทางเพศที�ดเียี�ยมิ ผู้้ใ้ห้บ้ัรกิารทางเพศในออสู่เติรเลิยีมิอีตัิราการ 
ติดิเชื�อจากโรคืติดิติ�อทางเพศสู่มัิพันธต์ิำ�าที�สู่ด่ในโลิก แลิะจะยงัคืงสู่ามิารถึดแ้ลิสู่ข่ภาพของตินเองติ�อไปี 
โดยไมิ�ติอ้งถึก้บังัคืบััดว้ยกฎห้มิาย เพื�อเป็ีนการสู่นับัสู่น่นสู่ข่ภาพแลิะสู่ข่ภาวะของพนักงานบัรกิาร  
จะมิกีารจัดโปีรแกรมิการศกึษาแลิะการสู่นับัสู่น่นที�นำาโดยเพื�อนร�วมิอาชพี ติลิอดจนการ 
ปีรับัปีรง่การเขา้ถึงึบัรกิารดแ้ลิสู่ข่ภาพแลิะการติรวจสู่ข่ภาพทางเพศที�ปีราศจากการติตีิรา 
แลิะการเลิอืกปีฏิบิัตัิ ิ



อตัิราโรคืติดิติ�อทางเพศสู่มัิพันธจ์ะไมิ�เพิ�มิขึ�นห้รอื ห้ากเราไมิ�ติอ้งเขา้รับัการติรวจโรคืทก่ 3 เดอืน?

ก�อนจะมิกีารติรวจโรคืภาคืบังัคืบััในรัฐวกิติอเรยี พนักงานบัรกิารสู่ามิารถึรับัผู้ดิชอบัสู่ข่ภาพของตินเองไดอ้ย�างมิี
ปีระสู่ทิธภิาพ แลิะไมิ�มิเีห้ติผู่้ลิใดที�จะคืดิว�าคืนทำางานให้บ้ัรกิารจะไมิ�ทำาเช�นนั�นติ�อไปีอกี เมิื�อไมิ�มิกีารบังัคืบััให้เ้ขา้รับั 
การติรวจโรคื รัฐนวิเซึ่าทเ์วลิสู่ไ์ดย้กเลิกิโทษทางอาญาของงานให้บ้ัรกิารทางเพศในปีี 1995 แลิะพบัว�าพนักงานบัรกิาร 
มิอีตัิราการแพร�ระบัาดของโรคืติดิติ�อทางเพศสู่มัิพันธซ์ึ่ ึ�งอย�างนอ้ยที�สู่ด่กต็ิำ�าเท�ากบััปีระชากรทั�วไปี พนักงานบัรกิารยงัคืง 
สู่ามิารถึเขา้รับัการติรวจแลิะไดรั้บัการสู่นับัสู่น่นให้เ้ขา้รับัการติรวจสู่ข่ภาพทางเพศไดบ้ั�อยเท�าที�ติอ้งการ ไมิ�ว�าจะทก่ 3 เดอืน 
ห้รอืในคืวามิถึี�บั�อยอื�น ๆ พนักงานบัรกิารร้ว้ธิดีแ้ลิติวัเองดกีว�าใคืร ๆ แลิะเป็ีนมิอือาชพีดา้นการให้บ้ัรกิารที�ปีลิอดภยักว�า  
การยกเลิกิการติรวจโรคืภาคืบังัคืบััจะช�วยให้พ้นักงานบัรกิารมิอีสิู่ระทางร�างกายมิากขึ�นกว�าคืวามิจำาเป็ีนที�ติอ้งเขา้รับั 
การติรวจติามิกจิกรรมิเสู่ี�ยงเป็ีนการเฉพาะ เมิื�อมิกีารยกเลิกิพระราชบัญัญัติบิัรกิารทางเพศ คื.ศ. 1994 แลิว้ ธร่กจิให้บ้ัรกิาร
จะไดรั้บัคืวามิช�วยเห้ลิอืจากแนวทางคืำาแนะนำาให้มิ�ดา้นสู่าธารณสู่ข่แลิะการคืวบัคืม่ิการติดิเชื�อ ซึ่ึ�งมิ่�งเนน้ที�การสู่�งเสู่รมิิ 
สู่ข่ภาพแลิะการลิดอนัติราย

การเปีลิี�ยนแปีลิงเรื�องการออกใบัอน่ญาติมิคีืวามิห้มิายติ�อสู่ถึานบัรกิารอย�างไร?

ไมิ�จำาเป็ีนจะติอ้งมิใีบัอน่ญาติเพื�อดำาเนนิธร่กจิสู่ถึานบัรกิารอกีติ�อไปี ขณะนี�ยงัเร็วเกนิไปีที�จะบัอกได ้แติ�เราคืาดว�านี� 
อาจห้มิายถึงึการมิสีู่ถึานบัรกิารเกดิขึ�นมิาใกลิก้บััพื�นที�อย้�อาศยัมิากขึ�น ซึ่ึ�งจะช�วยเพิ�มิการมิองเห็้นแลิะทำาให้ท้างเลิอืกใน
การทำางานมิคีืวามิห้ลิากห้ลิายมิากขึ�น การมิตีิวัเลิอืกสู่ถึานที�ทำางานมิากขึ�นนี� จะห้มิายถึงึคืวามิสู่ามิารถึในการเลิอืกสู่ถึานที�
ทำางานที�กวา้งขึ�นซึ่ึ�งสู่อดคืลิอ้งกบััคื�านยิมิของคืณ่แลิะการดำาเนนิการในลิกัษณะที�เห้มิาะกบััคืณ่ สู่ถึานบัรกิารจะยงัคืงถึก้
คืวบัคืม่ิโดยห้น�วยงานเช�น WorkSafe เพื�อให้สู้่อดคืลิอ้งกบััธร่กจิปีระเภทอื�น ในการทำาให้แ้น�ใจไดว้�า ทก่คืนมิสีู่ภาพ
แวดลิอ้มิการทำางานที�ปีลิอดภยั การไดรั้บัอน่มิตัิกิารใชอ้าคืารจากเทศบัาลิทอ้งถึิ�นยงัคืงมิคีืวามิจำาเป็ีน ดงันั�นจงึยงัอาจมิี
อป่ีสู่รรคืในการเปิีดธร่กจิการให้บ้ัรกิารแลิะธร่กจิที�อาจดำาเนนิการนอกขอ้บังัคืบััเห้ลิ�านี� 

สู่ถึานคืา้ปีระเวณีจะขายแอลิกอฮอลิไ์ดห้้รอืไมิ�? 

การผู้�าน พ.ร.บั.ฯ ห้มิายถึงึ การที�เจา้ของสู่ถึานคืา้ปีระเวณีจะสู่ามิารถึขออน่ญาติให้ข้ายเคืรื�องดื�มิแอลิกอฮอลิใ์นสู่ถึาน
ปีระกอบัการได ้ซึ่ึ�งไมิ�จำาเป็ีนติอ้งห้มิายคืวามิว�าสู่ถึานบัรกิารทก่แห้�งจะให้บ้ัรกิารเคืรื�องดื�มิแอลิกอฮอลิ ์แติ�เป็ีนเพยีงรา้นที�
ติดัสู่นิใจเองว�าจะทำาเช�นนั�นในธร่กจิของติน สู่ถึานคืา้ปีระเวณีจะติอ้งยื�นขอใบัอน่ญาติจำาห้น�ายสู่ร่า เช�นเดยีวกบััธร่กจิอื�น ๆ 
ที�ให้บ้ัรกิารเคืรื�องดื�มิแอลิกอฮอลิ ์

การกระทำาเช�นนั�นเป็ีนอนัติรายห้รอืไมิ�? 

อย�างที�คืณ่คืงทราบั ลิก้คืา้จำานวนมิากที�ไปีเขา้สู่ถึานบัรกิารจะอย้�ในสู่ภาพมินึเมิาสู่ร่าห้ลิายระดบััอย้�ก�อนแลิว้ ภายใติ ้
กฎห้มิายว�าดว้ยการออกใบัอน่ญาติจำาห้น�ายสู่ร่า การเสู่ริฟ์แอลิกอฮอลิเ์พิ�มิขึ�นให้ผู้้้ท้ี�เห็้นไดช้ดัว�ามินึเมิาอย้�แลิว้ถึอืเป็ีน 
สู่ิ�งผู้ดิกฎห้มิาย สู่ถึานคืา้ปีระเวณีจะติอ้งดำาเนนิการภายใติก้ฎห้มิายเห้ลิ�านี� ห้ากติอ้งการให้บ้ัรกิารเคืรื�องดื�มิแอลิกอฮอลิ ์
ในสู่ถึานปีระกอบัการ 

ฉันมิคีืำาถึามิเพิ�มิเติมิิ! ฉันสู่ามิารถึสู่อบัถึามิไดห้้รอืไมิ�?

ไดแ้น�นอน! ติดิติ�อกบััทมีิให้ก้ารสู่นับัสู่น่นแลิะรณรงคืข์องเราที� RhED ไดท้ี� 
อเีมิลิ sexworker@sexworker.org.au
ห้รอืโทร 1800 458 752


