
การลดทอนความเป�นอาชญากรรมของงานให้บรกิารโดย
สมบูรณ์แบบนี�ไมใ่ชก่ารลดหยอ่นกฎระเบยีบแต่อยา่งใด 

กฎหมายด้านการวางผงัเมอืง ด้านภาษีอากรและด้าน
อุตสาหกรรมยงัคงมผีลบงัคับใช ้การลดทอนความเป�น
อาชญากรรมของงานใหบ้รกิารโดยสมบูรณ์แบบคือแนวทาง
การทํางานของหน่วยงานภาครฐัที�มต่ีองานใหบ้รกิารใหเ้ป�น
ไปในทิศทางเดียวกันทั�งหมด   

การทําให้งานให้บรกิารเป�นความผิดทางอาญา การเพง่
เล็ง การกักขงั การเนรเทศและการมุง่สอดสอ่งตรวจตรา
กลุ่มผู้ให้บรกิารที�ถกูกีดกันทางกฎหมายและสงัคมนั�นไม่
สอดคล้องกับการลดทอนความเป�นอาชญากรรมของ
งานให้ บรกิาร 

ผูใ้หบ้รกิารที�ยา้ยถิ�นฐาน ผูใ้หบ้รกิารตามท้องถนน ผูใ้ห้
บรกิารชาวอะบอรจินิและชาวทอรเ์รสสเตรทไอแลนด์เดอร ์ผู้
ใหบ้รกิารที�มเีชื�อเอชไอวแีละผูใ้หบ้รกิารแบบไพรเวท (อิสระ)
จะต้องถกูยกเลิกโทษทางอาญาด้วยเชน่กัน การลดทอน
ความเป�นอาชญากรรมของงานใหบ้รกิารโดยสมบูรณ์แบบ
หมายถึงการยกเลิกโทษทางอาญาที�กําหนดเจาะจงใชเ้ฉพาะ
แต่กับงานใหบ้รกิารใหกั้บผูใ้หบ้รกิารทกุ ๆ คน

เอกสารสรุป
การลดทอนความเป�นอาชญากรรมของงานให้
บรกิารโดยสมบูรณแ์บบในประเทศออสเตรเลีย

กฎหมายอาญาและกฎหมายใบอนญุาต และ
อํานาจของเจา้หน้าที�ตํารวจ

การทําใหง้านใหบ้รกิารไมเ่ป�นความผดิทางอาญาอยา่งสมบูรณแ์บบจะชว่ยถอดถอนสิ�งที�
กําหนดเจาะจงใชเ้ฉพาะแค่ในงานใหบ้รกิาร นั�นคือ: 

เพื�อผูใ้หบ้รกิารทกุคน รวมทั�งผูใ้หบ้รกิารที�ถกูกีดกันทางกฎหมายและสงัคม

การลดทอนความเป�นอาชญากรรมของงานให้บรกิารโดย
สมบูรณแ์บบคืออะไร

การไมน่ําโทษทางอาญามาใชกั้บงานให้บรกิาร
ทําให้ผู้ให้บรกิารสามารถเขา้ถึงกฎหมายแพง่
ที�มใีชอ้ยูไ่ด้

การลดทอนความเป�นอาชญากรรมของงานให้
บรกิารโดยสมบูรณ์แบบคือการยกเลิกกฎหมาย
อาญาและกฎหมายใบอนุญาตที�จาํเพาะเจาะจงใช้
กับงานใหบ้รกิารทกุประเภทซึ�งบงัคับใชแ้ต่กับผู้
ใหบ้รกิาร สถานที�ทํางาน ลกูค้าและบุคคลที�สาม
เท่านั�น กฎหมายอาญาที�ใชกั้บคนทกุคนยงัคง
บงัคับใชโ้ดยเจา้หน้าที�ตํารวจ 

กฎหมายแพง่บงัคับใชโ้ดยหน่วยงานของรฐัและ
หน่วยงานที�กํากับดแูล ไมใ่ชตํ่ารวจ กฎหมาย
แพง่คุ้มครองสขุภาพของประชาชน ความ
ปลอดภัย ความเป�นสว่นตัว ความเป�นอิสระ
สทิธมินุษยชนและสทิธดิ้านอุตสาหกรรมและมี
ขึ�นเพื�อใชกั้บทกุ ๆ คน การลดทอนความเป�น
อาชญากรรมของงานใหบ้รกิารโดยสมบูรณ์
แบบจะทําใหผู้ใ้หบ้รกิารได้รบัการคุ้มครองด้าน
สขุภาพและความปลอดภัยในสถานที�ทํางานและ
มสีทิธิ�ตามกฎหมายแพง่ 



กฎหมายใบอนุญาต 

การออกใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจใหบ้รกิารทําให้
ธุรกิจงานใหบ้รกิารเกิดการแบง่ออกเป�นสองระดบัชั�น
คือพวกที�มใีบอนุญาตกับพวกที�ไมม่ใีบอนุญาต ผูใ้ห้
บรกิารและธุรกิจสว่นใหญ่ถกูตัดสทิธิ�หรอืไมส่ามารถ
ปฏิบติัตามขอ้กําหนดของกฎหมายใบอนญุาตได ้ผูใ้ห้
บรกิารและธุรกิจเหล่านี�จงึจาํใจต้องทํางานนอก
กฎหมายซึ�งพวกเขาจะถกูทําใหม้คีวามผดิทางอาญาและ
ตกเป�นเป�าของตํารวจ กฎหมายที�บงัคับใหผู้ใ้หบ้รกิาร
ต้องมใีบอนญุาตนี�บงัคับใชโ้ดยเจา้หนา้ที�ตํารวจและ
หน่วยงานของรฐัที�ได้รบัอํานาจพเิศษโดยเฉพาะ ซึ�ง
หมายความวา่เจา้หนา้ที�ตํารวจก็จะเพง่เล็งผูใ้หบ้รกิาร
และสถานที�ทํางานใหบ้รกิารที�พยายามปฏิบติัตาม
กฎหมายใบอนุญาตไปด้วย ตํารวจมกีารใชม้าตรการการ
สอดสอ่งตรวจตรา การแฝงตัวและการล่อใหก้ระทําผดิ
เชน่ การทําทีเป�นลกูค้า การดําเนนิการบงัคับใชก้ฎหมาย
ของเจา้หน้าที�ตํารวจคือหวัใจสาํคัญของกฎหมายใบ
อนุญาต

กฎหมายและกฎการออกใบอนุญาตนั�นเป�นสิ�งที�มากเกิน
ควร ไมม่คีวามจาํเป�นและมคีวามสิ�นเปลืองมากในการ
บรหิารจดัการ มกีารนําบทลงโทษทางอาญามาใชกั้บ
กิจกรรมต่าง ๆ ที�เป�นเรื�องปกติและเป�นสิ�งที�จาํเป�นต่อ
ธุรกิจงานใหบ้รกิาร เป�นเรื�องที�ยุง่ยากและสิ�นเปลืองเงิน
ทองในการปฏิบติัตาม การปฏิบติัตามอาจนาํมาซึ�งการ
เสยีเปรยีบทางด้านกฎหมายและเกิดการแบง่แยกให้
แตกต่าง สญูเสยีความเป�นสว่นตัว ความปลอดภัยและ
รายได้ และตกเป�นเป�าเพง่เล็งจากเจา้หนา้ที�ตํารวจ

การออกใบอนุญาตไมไ่ด้ชว่ยสนับสนนุสทิธขิองผูใ้ห้
บรกิาร ความเป�นสว่นตัว หรอืสขุภาพและความ
ปลอดภัยในที�ทํางาน นี�ไมใ่ชก่ารลดทอนความเป�น
อาชญากรรม บางครั�งการออกใบอนญุาตก็เรยีกอยา่ง
ไมถ่กูต้องวา่ "การทําใหถ้กูต้องตามกฎหมาย "

การแยกผู้ให้บรกิารและธุรกิจงานให้บรกิารไป
อยูใ่นสถานที�ที�กําหนด 

กฎหมาย การออกใบอนุญาตหรอืการแบง่เขตที�บงัคับใหง้าน
ใหบ้รกิารไปอยูใ่นบรเิวณโรงงานอุตสาหกรรมนั�นไมด่ต่ีอความ
ปลอดภัยของผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารที�ประสบกับป�ญหาเหล่านี�
กล่าววา่ป�ญหานี�ครอบคลมุถึงระบบขนสง่สาธารณะที�จาํกัด
หรอืไมม่เีลย แสงไฟตามท้องถนนมดืสลัว ไมม่สีิ�งอํานวยความ
สะดวกและหา่งไกลจากชุมชน ป�ญหาเหล่านี�จะยิ�งแยข่ึ�นไปอีก
สาํหรบัผูใ้หบ้รกิารที�ทํางานกลางคืน 

ไมม่หีลักฐานใดที�สนบัสนนุใหม้กีารแยกธุรกิจงานใหบ้รกิาร
หรอืผูใ้หบ้รกิารไปอยูใ่น "เขตพื�นที�ควบคมุ 18+" ผูใ้หบ้รกิาร
ตั�งใจเลือกสถานที�ทํางานโดยพจิารณาจากความเป�นสว่นตัว
การเขา้ถึงบรกิารต่าง ๆ ที�จาํเป�น สิ�งอํานวยความสะดวก
สาธารณะรวมไปถึงระบบขนสง่สาธารณะ การเขา้ถึงลกูค้า
ทัศนวสิยั แสงสวา่งและความปลอดภัย การใชเ้จา้หนา้ที�ตํารวจ
การออกใบอนญุาตหรอืการแบง่เขตเพื�อบงัคับใหผู้ใ้หบ้รกิารไป
อยูใ่นสถานที�ที�กําหนดนั�นไมใ่ชก่ารลดทอนความเป�น
อาชญากรรมที�สมบูรณ์แบบ 

การขึ�นทะเบยีนผู้ให้บรกิาร 

การขึ�นทะเบยีนก่อใหเ้กิดประวติัอยา่งถาวรดว้ยการเชื�อมโยง
ขอ้มูลสว่นตัวและขอ้มูลสว่นบุคคลทางกฎหมายของผูใ้ห้
บรกิารเขา้กับงานใหบ้รกิาร การบงัคับใหผู้ใ้หบ้รกิารต้องจด
ทะเบยีนกับหน่วยงานของรฐัหรอืตํารวจถือเป�นการคกุคาม
ความเป�นสว่นตัว ความปลอดภัยและชวีติความเป�นอยู ่ผูใ้ห้
บรกิารต้องเลือกระหวา่งการไมป่ฏิบติัตามเพื�อปกป�องความ
เป�นสว่นตัวกับการจดทะเบยีนแล้วต้องเสี�ยงต่อการถกูตีตรา
และการเลือกปฏิบติัไปตลอดชวีติ สว่นการตัดสนิใจเลือกที�จะ
ไมจ่ดทะเบยีนหมายความวา่บุคคลนั�นต้องทํางานอยา่งผดิ
กฎหมาย

กฎขอ้บงัคับด้านสขุภาพทางเพศ 

กฎหมายที�กําหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารที�เป�นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์(STI) หรอืไวรสัที�ติดต่อทางเลือด (BBV) เป�นอาชญากรรม
กฎหมายที�บงัคับใหจ้าํเป�นต้องใชส้ิ�งป�องกันโรคหรอืบงัคับใหต้้องตรวจสขุภาพทางเพศ ล้วนแล้วแต่ไมส่อดคล้องกับการลด
ทอนความเป�นอาชญากรรมของงานใหบ้รกิารที�สมบูรณแ์บบ กฎหมายเหล่านี�ทําใหก้ารตราหนา้งานใหบ้รกิารคงมอียูไ่ม่
สญูหายไปไหนและอ้างอิงจากแหล่งขอ้มูลเกี�ยวกับทางเลือกในการมเีพศสมัพนัธอ์ยา่งปลอดภัยที�ล้าสมยั พวกเขาทึกทักเอา
เองวา่ผูใ้หบ้รกิารจะไมส่นใจรว่มปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัในการมเีพศสมัพนัธอ์ยา่งปลอดภัยกวา่หรอืตรวจสขุภาพดว้ยความ
สมคัรใจเวน้แต่กฎหมายจะบงัคับใหทํ้าเท่านั�น สิ�งนี�ไมถ่กูต้อง นโยบายดงักล่าวสวนทางกับสิ�งที�ปรากฏอยูใ่นดา้นสาธารณสขุ
การปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัในการมเีพศสมัพนัธอ์ยา่งปลอดภัยกวา่และการตรวจสขุภาพทางเพศดว้ยความสมคัรใจเป�นแนวทาง
ปฏิบติัที�ดีที�สดุ มหีลักฐานแสดงใหเ้หน็วา่การกําหนดใหง้านใหบ้รกิารเป�นอาชญากรรมก่อใหเ้กิดอุปสรรคมากมายหลาย
ประการต่อสขุภาพของผูใ้หบ้รกิาร 

การลดทอนความเป�นอาชญากรรมของงานให้บรกิารโดยสมบูรณ์แบบไมน่บัรวม: 

https://scarletalliance.org.au/library/mandatorytesting2012


การกําหนดให้ผูใ้ห้บรกิารที�ถกู
กีดกันทางกฎหมายและสงัคม
เป�นสิ�งผิดกฎหมาย 

ประเทศนิวซแีลนด์ (NZ) และรฐั
นวิเซาท์เวลสย์งัไมม่กีารลดทอนความ
เป�นอาชญากรรมในงานใหบ้รกิารที�
สมบูรณ์แบบ ผูใ้หบ้รกิารบางคนได้รบั
ประโยชนอ์ยา่งมากในขณะที�กลุ่มผูใ้ห้
บรกิารที�สาํคัญ ๆ ไมไ่ดร้บัประโยชน์อันใด
และยงัคงถกูกําหนดใหผ้ดิกฎหมาย การ
ลดทอนความเป�นอาชญากรรมของงาน
ใหบ้รกิารโดยสมบูรณแ์บบหมายถึงการ
ถอดถอนบทลงโทษทางอาญาที�กําหนด
เจาะจงใชแ้ต่กับงานใหบ้รกิารที�มต่ีอผูใ้ห้
บรกิารที�ยา้ยถิ�นฐานและผูใ้หบ้รกิารตาม
ท้องถนน จงึเลี�ยงไมไ่ดที้�กฎหมายเกี�ยว
กับงานใหบ้รกิารในประเทศนวิซแีลนด์
และรฐันวิเซาท์เวลสจ์ะถกูพจิารณาวา่ยงั
มคีวามบกพรอ่งและจาํเป�นต้องมกีาร
ปฏิรปูเพิ�มเติม 

การเลือกปฏิบติัทางขอ้จาํกัดที�มใีนการโฆษณา

ผูใ้หบ้รกิารไมค่วรเผชญิกับกฎขอ้บงัคับทางอาญาที�กําหนดขึ�นโดยเฉพาะเกี�ยวกับการโฆษณา ในประเทศออสเตรเลีย มี
มาตรฐานระดับประเทศที�ใชกั้บการโฆษณาในเชงิพาณชิยทั์�งหมดทั�งมวลอยูแ่ล้ว ผูใ้หบ้รกิาร เชน่เดยีวกับคนที�ทํางานดา้นต่าง
ๆ ต้องสามารถลงโฆษณางานใหบ้รกิารที�ชดัเจนไดแ้ละเจรจาโดยตรงกับลกูค้าไดล่้วงหนา้ก่อนที�จะรบังานโดยไมต้่องกลัวถกู
ปรบัหรอืการล่อซื�อจากเจา้หนา้ที�ตํารวจ และค่าโฆษณาต้องไมแ่พงกวา่งานประเภทอื�น ๆ ธุรกิจงานใหบ้รกิารต้องสามารถลง
โฆษณาจา้งงานที�โปรง่ใสและชดัเจนได ้

การเลือกปฏิบติัทางขอ้จาํกัดที�มต่ีอผู้ให้บรกิารแบบไพรเวท
(หรอืแบบอิสระ) 

ผูใ้หบ้รกิารแบบไพรเวทไมค่วรถกูจาํกัดการทํางานรว่มกับผูใ้หบ้รกิารคนอื�น
ทั�งนี�เพื�อความปลอดภัย ชว่ยกันออกค่าใชจ้า่ยรว่มกัน ลดความโดดเดี�ยวใหน้อ้ย
ลงและเพื�อชว่ยเหลือซึ�งกันและกัน ผูใ้หบ้รกิารแบบไพรเวทที�ไมไ่ดข้อ้งเกี�ยวกับ
การจดัแจงงานใหแ้ก่กันหรอืจา้งงานกันนั�นสามารถทํางานรว่มกันไดใ้นรฐั
แทสเมเนีย นอรเ์ทิรน์เทรร์ทิอร ี(พรอ้มกับมผีูช้ว่ยงานเพิ�มไดอี้ก) และในหลาย ๆ
พื�นที�ของรฐันิวเซาท์เวลส ์พยานหลักฐานจากสถานที�ต่าง ๆ ตามรฐัดงักล่าว
แสดงใหเ้หน็วา่การทํางานไพรเวทรว่มกับผูใ้หบ้รกิารอีกคนนี�เป�นไปโดยไมไ่ดส้ง่
ผลทําใหส้ถานที�นั�น ๆ เกิดความไมน่า่อยูอ่าศัยขึ�นเลย ผูใ้หบ้รกิารแจง้วา่การ
ทํางานสามารถยดืหยุน่ได้มากขึ�น มสีขุภาพและความปลอดภัยในสถานที�ทํางาน
ที�ดีขึ�น มค่ีาใชจ้า่ยที�ลดลงและรูส้กึปลอดภัยมากขึ�น ในที�ซึ�งผูใ้หบ้รกิารต้อง
ทํางานตามลําพงัหรอืผดิกฎหมายมกัจะมกีารล่อซื�อ การคกุคามและการจบักมุ
จากเจา้หน้าที�ตํารวจอยูบ่อ่ยครั�ง

การกําหนดให้ผู้ให้
บรกิารที�ยา้ยถิ�นฐาน
เป�นสิ�งผิดกฎหมาย

การลดทอนความเป�น
อาชญากรรมหมายถึงการไมม่ี
กฎหมายจาํเพาะเจาะจงที�หา้มผู้
ที�ยา้ยถิ�นฐานและผูที้�ถือวซีา่
ชั�วคราวทํางานในธุรกิจงานให้
บรกิาร
ผูใ้หบ้รกิารที�ยา้ยถิ�นฐานควรมี
สทิธแิละได้รบัความคุ้มครอง
ต่าง ๆ ทั�งหมดเหมอืนกับที�มี
ใหกั้บคนทํางานในท้องที�นั�น ๆ  
การมุง่เพง่เล็งและการสอด
สอ่งตรวจตราเขม้เป�นพเิศษ
กับผูใ้หบ้รกิารที�ยา้ยถิ�นฐานซึ�ง
เขา้มาทํางานใหบ้รกิารไมใ่ชก่าร
ลดทอนความเป�น
อาชญากรรมของงานให้
บรกิารที�สมบูรณ์แบบ

การกําหนดให้ผู้ให้บรกิาร
ตามท้องถนนเป�นสิ�งผดิ
กฎหมาย

ขอ้หา้มหรอืกฎหมายที�พยายาม
"ควบคมุ" ผูใ้หบ้รกิารตามท้อง
ถนนนั�นไรป้ระสทิธภิาพและก่อให้
เกิดความเสี�ยงและอุปสรรคเพิ�ม
มากขึ�น ผูใ้หบ้รกิารตามท้องถนน
เชน่เดียวกับผูใ้หบ้รกิารทั�งหลาย
ใชก้ลยุทธก์ารบรหิารจดัการด้าน
ความปลอดภัยซึ�งประกอบไปดว้ย
การทํางานในสถานที�ที�คุ้นเคย การ
สรา้งเครอืขา่ยกับเพื�อนผูใ้หบ้รกิาร
การคัดกรองลกูค้าและการเจรจา
ต่อรองการใหบ้รกิารก่อนรบังาน
เมื�อมกีารทําใหง้านประเภทนี�ผดิ
กฎหมาย การหลีกเลี�ยงการจบักมุ
คือสิ�งแรก ๆ ที�ต้องมาก่อน ความ
ปลอดภัยของผูใ้หบ้รกิารตกอยูใ่น
ความเสี�ยง การเอาผดิทางอาญา
และการบงัคับใชก้ฎหมายของเจา้
หนา้ที�ตํารวจทําใหเ้ครอืขา่ยเพื�อนผู้
ใหบ้รกิารด้วยกันต้องแตกแยก
พรอ้มทั�งเป�นการไล่ผูใ้หบ้รกิารให้
ออกไปจากสถานที�ที�ตนทํางานอยู่
ตามปกติวสิยั ทําใหง้านบรกิาร
เอ้าท์รชิ (Outreach) ที�ตามหาผู้
ใหบ้รกิารตามท้องถนนเป�นเรื�อง
ยากลําบากและขดัขวางความ
สามารถของผูใ้หบ้รกิารในการจดั
ระบบระเบยีบการทํางานของตน
ทั�งยงัสรา้งอุปสรรคอยา่งมากต่อ
ผูใ้หบ้รกิารตามท้องถนนในการ
แจง้ความกับตํารวจเพราะผูใ้ห้
บรกิารกลัววา่การแจง้ความจะจบ
ลงด้วยการถกูจบักมุ

http://www.austlii.edu.au/au/journals/CICrimJust/2012/6.pdf


ผู้ให้บรกิารต้องการอะไรจาก
การปฏิรูปกฎหมายงานให้บรกิาร
มกีฎหมายเกี�ยวกับงานใหบ้รกิารที�แตกต่างกันในแต่ละรฐัและเขตแดนรวมทั�งกฎหมาย
ของรฐับาลกลางซึ�งสง่ผลกระทบต่อผูใ้หบ้รกิารรวมไปถึงผูใ้หบ้รกิารที�ยา้ยถิ�นฐานดว้ย
การลดทอนความเป�นอาชญากรรมที�สมบูรณแ์บบหมายถึงทกุรฐัและเขตแดนต้องเพกิ
ถอนกฎหมายและขอ้บงัคับที�เจาะจงใหง้านใหบ้รกิารเป�นอาชญากรรมและเพกิถอนการที�
ต้องมใีบอนุญาตในการทํางาน การลดทอนความเป�นอาชญากรรมคือก้าวแรกที�สาํคัญใน
การได้มาซึ�งสทิธขิองผูใ้หบ้รกิารรวมไปถึงสทิธมินษุยชนและสทิธขิองผูใ้ชแ้รงงาน  

การลดทอนความเป�นอาชญากรรมของงานให้
บรกิารโดยสมบูรณ์แบบจะต้องมาพรอ้มกับการ
ยกเลิกขอ้จาํกัดในการยา้ยเขา้มาทํางานใหบ้รกิารที�
ประเทศออสเตรเลียและรเิริ�มการต่อต้านการเลือก
ปฏิบติัและการปกป�องการเหยยีดหยามเพื�อใหผู้ใ้ห้
บรกิารได้รบัประโยชน์จากการลดทอนความเป�น
อาชญากรรมและใชช้วีติที�อิสระและมชีวีติที�มสีทิธใิน
การกําหนดอนาคตตนเองได้ ทั�งยงัได้รบัความ
คุ้มครองตามกฎหมายจากการถกูตีตราและการ
เลือกปฏิบติั นอกจากนี�ยงัต้องรวมไปถึงการลบและ
การทําลายบนัทึก ประวติัอาชญากรรม ความผิดที�
หมดอายุความอยา่งสิ�นซากและถาวรจากประวติัใน
การขึ�นทะเบยีนผูใ้หบ้รกิารที�เจาะจงใชแ้ค่กับงานให้
บรกิาร ซึ�งจะมรีายละเอียดสว่นบุคคลและขอ้มูล
ประจาํตัวของผูใ้หบ้รกิาร 

จะต้องมกีารเปลี�ยนแปลงและเป�นการเปลี�ยนแปลง
อยา่งมคีวามหมายต่อกฎหมายที�จาํกัดสทิธขิองผูใ้ช้
แรงงานขา้มชาติ ชาวอะบอรจินิและชาวทอรเ์รสส
เตรทไอแลนด์เดอร ์ผูที้�ใชย้าเสพติดและกลุ่มคนเพศ
ทางเลือก LGBTIQA + เพื�อใหไ้ด้รบัประโยชน์จาก
การลดทอนความเป�นอาชญากรรมและใชไ้ด้จรงิกับ
ผูที้�ได้รบัผลกระทบมากที�สดุจากการกําหนดใหง้านให้
บรกิารเป�นอาชญากรรม การตีตราและการเลือก
ปฏิบติั  

การจดัแจงรวบรวมขอ้มูลและความคิดเหน็พรอ้มทั�ง
ความรบัผดิชอบดแูลเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกับงานให้
บรกิารของผูใ้หบ้รกิารมคีวามสาํคัญยิ�งต่อการปฏิรูป
กฎหมาย กฎหมายและนโยบายที�ดียิ�งขึ�นนั�นจะสาํเรจ็
ได้ก็ต่อเมื�อผูใ้หบ้รกิารมสีว่นรว่มในการปฏิรูป
กฎหมายในทกุขั�นตอนอยา่งครบถ้วน ซึ�งสิ�งนี�ได้
พสิจูน์ใหเ้หน็แล้ววา่จรงิที�นอรเ์ทิรน์เทรร์ทิอรเีมื�อไม่
นานมานี� หากต้องการอ่านเพิ�มเติมเกี�ยวกับสิ�งที�
เกี�ยวขอ้งกับการลดทอนความเป�นอาชญากรรมโดย
สมบูรณ์แบบและเหตใุดการลดทอนความเป�น
อาชญากรรมที�สมบูรณ์แบบจงึเป�นแนวทางปฏิบติัที�
ดีที�สดุในการออกกฎหมายเกี�ยวกับงานใหบ้รกิาร
โปรดดทีู� scarletalliance.org.au

สการเ์ล็ท อะไลอันซและสมาชกิของเราจะยงัคง
ดําเนินการเสนอความคิดเหน็ใหกั้บรฐับาลในฐานะผูที้�
มผีลประโยชน์รว่มที�สาํคัญยิ�งต่อการปฏิรูปกฎหมาย
ในทกุรฐัและดินแดนอยา่งต่อเนื�องจนกวา่จะได้มาซึ�ง
การลดทอนความเป�นอาชญากรรมที�สมบูรณ์แบบ
และนํามาใชป้ฏิบติัได้จรงิอยา่งมปีระสทิธภิาพ เราจะ
ยงัคงสนับสนุนสทิธขิองผูใ้หบ้รกิารและปกป�องผล
ประโยชน์ที�เราได้มาและที�จะได้จากการลดทอนความ
เป�นอาชญากรรมของงานใหบ้รกิารโดยสมบูรณ์แบบ 

งานให้บรกิารก็คืองาน!

สการเ์ล็ท อะไลอันซ สมาคมคนทํางานธุรกิจใหบ้รกิารประเทศออสเตรเลีย เป�นองค์กรเพื�อผูใ้หบ้รกิารระดับชาติในประเทศออสเตรเลีย ก่อตั�งขึ�นในป� 1989
องค์กรเราเป�นตัวแทนใหกั้บสมาชกิทั�งที�เป�นผูใ้หบ้รกิารรายบุคคลและองค์กรเพื�อผูใ้หบ้รกิาร โครงการต่าง ๆ เครอืขา่ยและกลุ่มคณะผูใ้หบ้รกิารทั�วประเทศ
ออสเตรเลีย จากวธิกีารทํางานของเราและจากของสมาชกิของเรา เรามกีารเขา้ถึงผูใ้หบ้รกิารและสถานที�ทํางานในธุรกิจงานใหบ้รกิารในระดับสงูอยา่งต่อ
เนื�องตลอดมาทั�งในเมอืงใหญ่ ๆ และในหลาย ๆ พื�นที�ในเขตภมูภิาคของประเทศออสเตรเลีย สการเ์ล็ท อะไลอันซ ยงัคงมบีทบาทสาํคัญในการใหข้อ้มูลใน
การกําหนดนโยบายผา่นการทํางานรว่มกับรฐับาลและภาคสาธารณสขุทั�งในประเทศออสเตรเลียและระหวา่งประเทศ ในประเด็นที�สง่ผลกระทบต่อผูใ้ห้
บรกิารในธุรกิจงานใหบ้รกิารของประเทศออสเตรเลีย
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