
 

 

 http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May 

 

โทรศัพท ์–02 9517 2577  

แฟกซ ์–02 9517 2488 
ไปรษณีย ์– PO Box854,  

Newtown NSW 2042 

Street – Suite 203, 1 Erskineville Road, 

Newtown NSW 2042 

 อเีมล –info@scarletalliance.org.au  

เว็บไซต ์–www.scarletalliance.org.au 

ABN -86 612 112 065  

 

ขอ้หา้มและค าส ัง่เกีย่วกบั COVID-19 ทีส่ง่ผลกระทบ 

คนท างานบรกิารทางเพศ ณ วนัที ่14/05/2020 

 
รัฐบาลสว่นกลาง ระดับรัฐ 

และระดับอาณาเขตของออสเตรเลยีไดป้ระกาศค าสัง่และกฎหมายฉบบัใหมท่างสาธารณสขุ 

เป็นสว่นหนึง่ในการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ COVID-19 

ค าสัง่ทางสาธารณะสขุมปีระกาศใหปิ้ดธรุกจิและจ ากดักจิกรรมและการเดนิทาง 

โดยแตล่ะรัฐและอาณาเขตมกีารเพิม่อ านาจในการบงัคบัใชข้อ้บงัคบัเหลา่นัน้แตกตา่งกนัไป 

 
ในขณะทีรั่ฐบาลสว่นกลางประกาศใหปิ้ดสถานบรกิารทางเพศ สถานอาบอบนวด 

และคลบัแสดงระบ าเปลือ้งผา้ 

แตย่งัรัฐบาลระดบัรัฐและอาณาเขตยงัออกขอ้หา้มเพิม่เตมิทีส่ง่ผลกระทบตอ่ภาคธรุกจิสว่นอืน่ของอตุสา

หกรรมทางเพศ 

 
เมือ่มกีารประกาศ “สภาวะฉุกเฉนิ” ในระดับรัฐและอาณาเขตของออสเตรเลยี (ยกเวน้ใน QLD) แลว้ 

หน่วยงานจ านวนหนึง่จงึมอี านาจบงัคับใชข้อ้หา้มและค าสัง่เพิม่เตมิจากการบงัคับใชก้ฎหมายวา่ดว้ยการ

ท างานทางเพศทีม่อียูใ่นปัจจบุนั 

 
ทัง้นี ้ขอ้หา้มก าลังมกีารปรับปรงุอยูบ่อ่ย ๆ สว่นค าสัง่เดมิก็ไดรั้บการตคีวามใหม ่เอกสารฉบบันีถ้กูตอ้ง ณ 

วันที ่14 พฤษภาคม 2020 Scarlet Alliance 

และองคก์รเพือ่นสมาชกิแรงงานทางเพศของเรายงัคงเปิดใหบ้รกิารหรอืใหก้ารสนับสนุนทางโทรศัพท ์

และยงัคอยแจง้ขอ้มลูขา่วสารใหม ่ๆ ใหก้บัแรงงาน เนือ่งจากขอ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงบอ่ย 

โปรดตรวจสอบกบัองคก์รดา้นแรงงานทางเพศประจ ารัฐและอาณาเขตของคณุ 

 
สว่นกลาง 

 

ขอ้หา้มเกีย่วกบัการบรกิารที่

ไมส่ าคัญ วันที ่31 มนีาคม 

2020 

คลับแสดงระบ าเปลือ้งผา้ 

สถานบรกิารทางเพศและสถานทีใ่หบ้รกิารทางเพศจ าเป็นตอ้งปิดใหบ้รกิาร

ตัง้แตเ่ทีย่งคนืของวันที ่31 มนีาคม 

สถานทีใ่หบ้รกิารทางเพศหรอื SOPV หมายถงึ 

สถานทีท่ีบ่คุคลตอ้งจา่ยคา่เขา้เพือ่เขา้สูส่ถานที ่

เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการมเีพศสมัพันธ ์ตวัอยา่งเชน่ โรงอาบน ้าเกย ์

ซาวน่าเกย ์หอ้งหลัง / หอ้งมอื และสถานทีส่ไตลเ์ซก็ซค์ลับ 

สถานทีเ่หลา่นีแ้ตกตา่งจากสถานบรกิารทางเพศและสถานทีท่ างานดา้นอตุ

สาหกรรมทางเพศอืน่ ๆ ในทางกฎหมาย 

อา้งองิ: 

http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May
mailto:info@scarletalliance.org.au
http://www.scarletalliance.org.au/
https://redbook.scarletalliance.org.au/home/sex-worker-orgs/
https://redbook.scarletalliance.org.au/home/sex-worker-orgs/


 

 

 http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May 

https://www.business.gov.au/risk-management/emerge ncy-

management/coronavirus-information-and-support-for-

business/restrictions-on-non-essential-services 

การรวมตัวและการกลับมา

ท างาน วันที ่8 พฤษภาคม 

2020 

รัฐบาลสว่นกลางอนุญาตใหรั้ฐบาลระดับรัฐและอาณาเขตก าหนดขอ้หา้มได ้

การเวน้ระยะหา่งจากผูอ้ ืน่ 1.5 ม. ยงัคงมผีลบงัคับใช ้ 

อา้งองิ: 

https://www.health.gov.au/resources/publications/3-step-
framework-for-a-covidsafe-australia 

การด าเนนิการของรัฐบาลสว่นกลางเกีย่วกบั COVID-19 มกีารแจง้ขอ้มลูทกุวันทาง 
https://www.australia.gov.au/ 
 

 
NSW 

 

ปิดสถานทีบ่างแหง่ 31 มนีาคม 2020 สถานทีใ่หบ้รกิารทางเพศ “ตอ้งไมเ่ปิดใหก้บัสาธารณชน” 

โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ตามมาตรา 7(1o) 

และคลบัแสดงระบ าเปลือ้งผา้ 

“ตอ้งปิดใหบ้รกิารส าหรับสาธารณชน” ภายใตม้าตรา 

7(2d) 

 

ค าสัง่ทางสาธารณสขุระบวุา่ 

ค าจ ากดัความเหมอืนกบัตรากฎหมายมาตรฐานทีก่ าหนดใ

นค าสัง่ตรากฎหมายมาตรฐาน 

(แผนดา้นสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่) ปี 2006 

 
●สถานทีเ่หลา่นีไ้มร่วมแรงงานทางเพศทีบ่า้นตามทีต่

รากฎหมายมาตรฐาน—

แผนดา้นสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ส าคัญก าหนดให ้

ค าจ ากดัความของธรุกจิการบรกิารทางเพศและ

อาชพีใหบ้รกิารทีบ่า้นไวแ้ยกกนั 

 

“สถานทีใ่หบ้รกิารทางเพศ 
หมายถงึสถานบรกิารทางเพศ 

แตไ่มร่วมอาชพีใหบ้รกิารทีบ่า้น (บรกิารทางเพศ)” 

https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/EPI/20

06/15 5a/dict1 

 
อา้งองิ: 

https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Pu
blic %20Health%20(COVID-
19%20Restrictions%20on%20Gat 
hering%20and%20Movement)%20Order%202020.
pdf 

ขอ้หา้มเกีย่วกบัการรวมตวัและ 

การเดนิทาง 

9 พฤษภาคม 2020 

ค าสัง่ทางสาธารณสขุ (ขอ้หา้ม COVID-19 
เกีย่วกบัการรวมตัวและ 

การเดนิทาง) 2020 หา้มการเดนิทางของประชาชน 

http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May
https://www.business.gov.au/risk-management/emergency-management/coronavirus-information-and-support-for-business/restrictions-on-non-essential-services
https://www.business.gov.au/risk-management/emergency-management/coronavirus-information-and-support-for-business/restrictions-on-non-essential-services
https://www.business.gov.au/risk-management/emergency-management/coronavirus-information-and-support-for-business/restrictions-on-non-essential-services
https://www.business.gov.au/risk-management/emergency-management/coronavirus-information-and-support-for-business/restrictions-on-non-essential-services
https://www.business.gov.au/risk-management/emergency-management/coronavirus-information-and-support-for-business/restrictions-on-non-essential-services
https://www.health.gov.au/resources/publications/3-step-framework-for-a-covidsafe-australia
https://www.health.gov.au/resources/publications/3-step-framework-for-a-covidsafe-australia
https://www.health.gov.au/resources/publications/3-step-framework-for-a-covidsafe-australia
http://www.australia.gov.au/
https://www.legislation.nsw.gov.au/%23/view/EPI/2006/155a/dict1
https://www.legislation.nsw.gov.au/%23/view/EPI/2006/155a/dict1
https://www.legislation.nsw.gov.au/%23/view/EPI/2006/155a/dict1
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020.pdf
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ตัวอยา่งของ ‘ขอ้แกต้วัทีส่มเหตสุมผล’ 
ในการออกจากบา้น 

ไดแ้ก:่ 

อา้งองิ: (ก) เพือ่ออกไปซือ้อาหารหรอืสนิคา้และบรกิารอืน่ ๆ หรอื 

https://www.health.nsw.gov.au/Infecti
ous/covid-19/Pages/public-health -
orders.aspx 

(ข) การเดนิทางเพือ่ไปท างานหรอืไปเรยีน 
หากประชาชนไมส่ามารถท าทีบ่า้นได ้หรอื 

 

(ค) การออกก าลังกาย หรอื 

(ง) เหตผุลทางการแพทยห์รอืการดแูล 

รายการทัง้หมดของขอ้แกต้วัทีส่มเหตสุมผลสามารถดไูดใ้

นตารางที ่1 ของค าสัง่ทางสาธารณะสขุฉบบัปัจจบุนั 

การรวมตัวในอาคารและนอกอาคารจ ากดัไวไ้มเ่กนิ 2 คน 

 

NSW มรีะบบโทษปรับส าหรับผูท้ีไ่มป่ฏบิตัติาม 

ต ารวจอาจออกใบสัง่ส าหรับการกระท าผดิทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง

วันที ่ 26 มนีาคม 2020 และ 25 มนีาคม 2021 

ไดใ้นจ านวน: 

o $1,000 ส าหรับบคุคลธรรมดา หรอื  

o $5,000 ส าหรับบรษัิท 

มาตรา 10 ของ พรบ.สาธารณสขุปี 2010 

บญัญัตกิารกระท าความผดิหากบคุคลไมป่ฏบิตัติามค าสัง่ 

โดยมโีทษจ าคกุสงูสดุ 6 เดอืน หรอืโทษปรับสงูสดุ 

$11,000 (หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ) โดยเพิม่โทษปรับอกี 

$5,500 ส าหรับแตล่ะวันทีย่งัมกีารกระท าความผดิตอ่ไป 

บรษัิททีไ่มป่ฏบิตัติามค าสัง่ตอ้งรับผดิโทษปรับมลูคา่ 

$55,000 และเพิม่เตมิ $27,500 

ส าหรับแตล่ะวันทีย่งัมกีารกระท าความผดิตอ่ไป 

 
อา้งองิ: 

https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Pu
blic %20Health%20(COVID-
19%20Restrictions%20on%20Gat 
hering%20and%20Movement)%20Order%202020_
as%2 0at%209%20May%202020.pdf 
 

 
การผอ่นผันขอ้หา้มบางสว่นในวันที ่15 พฤษภาคม: 
 

● การรวมตัวนอกอาคารไดส้งูสดุ 10 คน 

● คาเฟ่และรา้นอาหารสามารถรองรับลกูคา้ได ้10 

ทีน่ั่งพรอ้มกนั 

● บา้นเรอืนสามารถรับแขกไดส้งูสดุ 5 
คนพรอ้มกนั 

● งานแตง่งานรับแขกไดส้งูสดุ 10 คน 

● งานศพในอาคารรองรับญาตมิติรได ้20 คน 

สว่นงานศพนอกอาคารรอบรับได ้30 คน 

● การรวมตัว/สถานทีท่างศาสนารองรับได ้10 คน 

● ใชง้านอปุกรณ์กลางแจง้ดว้ยความระมดัระวัง 

● สระวา่ยน ้ากลางแจง้เปิดใหบ้รกิารแตม่ขีอ้หา้ม 

http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May
https://www.health.nsw.gov.au/Infe
https://www.health.nsw.gov.au/Infe
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/public-health-orders.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/public-health-orders.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/public-health-orders.aspx
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020_as%20at%209%20May%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020_as%20at%209%20May%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020_as%20at%209%20May%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020_as%20at%209%20May%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020_as%20at%209%20May%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020_as%20at%209%20May%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020_as%20at%209%20May%202020.pdf
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อา้งองิ: 

https://www.nsw.gov.au/news/nsw-to-ease-covid-

19-re strictions-from-friday-15-may 

การรวมตัวและค าจ ากดัความของสถานทีส่า

ธารณะ 

กฎเกีย่วกบัการรวมตวัรวมถงึการตอ้นรับแขกทีบ่า้นมกีารเป

ลีย่นแปลง 

9 พฤษภาคม 2020 อา้งองิ: 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-
and-cant-do-under-rules 

การรวมตวัทีม่ากกวา่ 10 คน 

ค าสัง่ของรัฐมนตรเีกีย่วกบัการรวมตวัทีม่ากกวา่ 10 คน 

(1) รัฐมนตรมีคี าสัง่วา่ 

ประชาชนตอ้งไมเ่ขา้รว่มในการรวมตัวในสถานทีส่าธารณะ

ทีม่ากกวา่ 10 คน 

 

ค าสัง่ทางสาธารณสขุใชค้ าจ ากดัความของค าวา่ 

‘สถานทีส่าธารณะ’ ซึง่อยูใ่น 

พรบ.สรปุการกระท าความผดิปี 1988 

(https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/19

88/2 5/part1/sec3) 

"สถานทีส่าธารณะ" หมายถงึ: 
(ก) สถานที ่(ไมว่า่ปกคลมุดว้ยน ้าหรอืไมก่็ตาม) หรอื 

(b) สว่นหนึง่ของสถานที ่

ทีเ่ปิดใหส้าธารณชนเขา้ถงึ 

หรอืสาธารณชนสามารถใชไ้ด ้

ไมว่า่มกีารจา่ยเงนิหรอืการชดเชยอืน่ ๆ หรอืไมก็่ตาม 

ไมว่า่สถานทีห่รอืสว่นนัน้มกีารเปิดหรอืใชง้านตามปกหิรอืไ

มก่็ตาม 

และไมว่า่สาธารณะชนทีเ่ปิดใหเ้ขา้นัน้ประกอบดว้ยกลุม่บุ

คคลในประเภททีจ่ ากดัเทา่นัน้หรอืไมก่ต็าม 

แตไ่มร่วมโรงเรยีน ด ูS3(2) ซึง่ระบวุา่ 

บคุคลทีอ่ยูใ่นยานพาหนะในสถานทีแ่หง่หนึง่ใหถ้อืวา่

อยูใ่นสถานทีด่งักลา่ว 

 
อา้งองิ: 

https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Pu
blic %20Health%20(COVID-
19%20Restrictions%20on%20Gat 
hering%20and%20Movement)%20Order%202020_
as%2 0at%209%20May%202020.pdf 

การแกไ้ขกฎหมาย COVID-19 ใน 

พรบ.สาธารณสขุทีเ่กีย่วกบัการบงัคบัใชก้ฎห

มาย 

25 มนีาคม 2020 

ต ารวจมอี านาจจับกมุบคุคลทีฝ่่าฝืนค าสัง่ทางสาธารณสขุเ

รือ่ง COVID 

71A 

การจับกมุบคุคลทีฝ่่าฝืนค าสัง่ทางสาธารณสขุทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 

 
(1) ต ารวจอาจจับกมุบคุคลได ้

หากมมีลูเหตทุีส่มเหตสุมผลใหต้ ารวจสงสยัวา่บคุคลดังกล่

http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May
https://www.nsw.gov.au/news/nsw-to-ease-covid-19-restrictions-from-friday-15-may
https://www.nsw.gov.au/news/nsw-to-ease-covid-19-restrictions-from-friday-15-may
https://www.nsw.gov.au/news/nsw-to-ease-covid-19-restrictions-from-friday-15-may
https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules
https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules
https://www.nsw.gov.au/covid-19/what-you-can-and-cant-do-under-rules
https://www.legislation.nsw.gov.au/%23/view/act/1988/25/part1/sec3
https://www.legislation.nsw.gov.au/%23/view/act/1988/25/part1/sec3
https://www.legislation.nsw.gov.au/%23/view/act/1988/25/part1/sec3
https://www.legislation.nsw.gov.au/%23/view/act/1988/25/part1/sec3
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020_as%20at%209%20May%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020_as%20at%209%20May%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020_as%20at%209%20May%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020_as%20at%209%20May%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020_as%20at%209%20May%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020_as%20at%209%20May%202020.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Restrictions%20on%20Gathering%20and%20Movement)%20Order%202020_as%20at%209%20May%202020.pdf
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าวฝ่าฝืนค าสัง่ทางสาธารณสขุทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

การแพรร่ะบาดของ COVID-19 

 
(2) เมือ่ถกูจับกมุแลว้ บคุคลดังกลา่วอาจถกูสง่กลับไป— 

 
(ก) บา้นพักหรอืสถานทีพ่ักตามปกตขิองบคุคลดังกลา่ว 

หรอื 
 

 (ข) สถานทีท่ี่ก าหนดในค าสัง่ทางสาธารณสขุ 

ที่มีการสั่งการให้บคุคลนั้นเข้าพกั หรือ 

 

(ค) 

หากบคุคลดังกล่าวเปน็ผู้ถกูควบคุมตัวทางสาธารณะสขุ 

ให้ส่งกลับไปสถานที่กักตัวของบุคคลดังกล่าว 

 

ต ารวจมีอ านาจที่จะสอบถามชื่อและที่อยู่ได้ (มาตรา 2.16 

(4)) 

 

(3) ต ารวจอาจจับกุมบุคคลได้ 

หากมีมูลเหตทุี่สมเหตุสมผลให้ต ารวจสงสัยวา่บคุคลดังกล่

าวฝา่ฝืนค าสั่งทางสาธารณสุขทีเ่กี่ยวข้องกับการแพร่ระบา

ดของ COVID-19 

 

(4) เมื่อถูกจับกุมแล้ว 

บุคคลดังกล่าวอาจถูกส่งกลบัไป— 

 

(ง)

 บ้านพกัหรือสถานที่พกัตามปกตขิองบุคคลดังกล่า

ว หรือ 

 

(จ) สถานที่ที่ก าหนดในค าสัง่ทางสาธารณสขุ 

ที่มีการสั่งการให้บคุคลนั้นเข้าพกั หรือ 

 

(ฉ) 

หากบคุคลดังกล่าวเปน็ผู้ถกูควบคุมตัวทางสาธารณะสขุ 

ให้ส่งกลับไปสถานที่กักตัวของบุคคลดังกล่าว 

 

พรบ.สาธารณสุข (NSW) provides 

“เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตอาจสั่งให้บุคคลที่เจ้าหน้าที่ทีมี่

http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May
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อ านาจสงสัยวา่ฝา่ฝืนหรอืก าลังฝ่าฝืนข้อบญัญัติใด ๆ 

ของพรบ. หรือกฎหมาย หรอื 

ผู้ที่ปรากฏว่าเป็นผู้รบัผิดชอบสถานทีท่ี่เกดิการฝ่าฝืนขึ้นห

รือมีหลักฐานว่ามีการฝา่ฝืน ให้แจ้งชื่อ นามสกุล 

และทีอ่ยู่ของที่พักอากาศ และ 

(ถ้าบุคคลดังกลา่วไม่ใช่เจ้าของสถานที่) 

ชื่อของเจา้ของสถานที”่ - มาตรา 112 

ของพรบ.สาธารณสขุ 

 

อ้างอิง: 

 

https://www.legislation.nsw.gov.au/acts/2020-1.pdf 

 

 

 

 
การด าเนนิการของรัฐบาล NSW เกีย่วกบั COVID-19 มกีารแจง้ขอ้มลูทกุวันทาง 
https://preview.nsw.gov.au/covid-19 

 

http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May
https://www.legislation.nsw.gov.au/acts/2020-1.pdf
https://preview.nsw.gov.au/covid-19
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รฐัวกิตอเรยี 

 

ค าสัง่กจิกรรมตอ้งหา้ม วันที ่12 

พฤษภาคม 2020 

‘ค าสัง่กจิกรรมตอ้งหา้ม’ 

ก าหนดใหม้กีารปิดสถานบรกิารทางเพศ 

สถานทีใ่หบ้รกิารทางเพศ คลับแสดงระบ าเปลือ้งผา้ 

นายหนา้หาเพือ่นเทีย่ว สถานบนัเทงิผูใ้หญอ่ืน่ ๆ และ 

“ผูท้ างานอสิระ” (โดยทัว่ไปเรยีกวา่ 

เพือ่นเทีย่วหรอืแรงงานอสิระ) 

 
มกีารเพิม่นายหนา้หาเพือ่นเทีย่วไปยงัรายชือ่สถานบนัเทงิผูใ้

หญท่ีถ่กูจ ากดัในวันที ่30/03/2020 DHHS 

ออกค าชีแ้จงในวันที ่1 เมษายน 2020 เพือ่ระบวุา่ 

“ผูท้ างานอสิระ” (โดยทัว่ไปเรยีกวา่ 

เพือ่นเทีย่วหรอืผูใ้หบ้รกิารทางเพศอสิระ) 

มกีารรวมอยูใ่นค าสัง่เหลา่นีด้ว้ย นอกจากนี ้CAV 

ยงัชีแ้จงประเด็นนีด้ว้ยในวันที ่21 เมษายน 2020 

 
อา้งองิ: 

https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/docum

e nts/202005/direction-restricted-activity-no-7-signed-

202 0-05-11.pdf 

ค าสัง่กจิกรรมตอ้งหา้ม (หมายเลข 7) 

มผีลบงัคบัใชใ้นวันที ่12 พฤษภาคม 

2020 และขยายเวลาถงึวันที ่31 

พฤษภาคม 2020 

ผับ บาร ์คลับ ไนทค์ลับ และโรงแรม – ‘ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ 

ควบคมุ หรอืประกอบการสถานทีท่ีม่ใีบอนุญาตในรัฐวกิตอเรยี 

ตอ้งไมเ่ปิดใหบ้รกิารสถานทีด่ังกลา่วในระหวา่งเทีย่วคนืวันที ่

26 มนีาคม 2020 ถงึเทีย่งคนืวันที ่31 พฤษภาคม 2020 

 
สถานทีท่ีม่ใีบอนุญาตมคี าจ ากดัความใหร้วมถงึ ผบั บาร ์คลบั 

ไนทค์ลับ 

และโรงแรมทีจ่ าหน่ายแอลกอฮอลภ์ายใตใ้บอนุญาตทัว่ไป, 

ใบอนุญาตในสถานที ่หรอืใบอนุญาตคลับ 

 
ผูใ้หบ้รกิารทีพ่กัไดรั้บขอ้ยกเวน้ 

 
หา้มมใิหส้ถานบรกิารทางเพศ สถานทีใ่หบ้รกิารทางเพศ 

คลับแสดงระบ าเปลือ้งผา้ นายหนา้หาเพือ่นเทีย่ว 

สถานบนัเทงิผูใ้หญอ่ืน่ ๆ ใหบ้รกิารโดยเด็ดขาดระหวา่งวนัที ่

26 มนีาคม 2020 ถงึ 31 พฤษภาคม 2020 

 

โดยก าหนดให ้‘สถานบรกิารทางเพศ’ 

มคีวามหมายเหมอืนกบัในพรบ. การท างานทางเพศปี 1994 

แนวทางทีอ่อกเหลา่นีไ้ดรั้บการตคีวามโดยกระทรวงสขุภาพแ

ละบรกิารมนุษย ์(Department of Health and Human 

Services) ตามทีแ่สดงในมาตรา 23 ของ ‘พรบ. 

การท างานทางเพศปี 1994’ ซึง่รวมถงึ “ผูท้ างานอสิระ” 

(โดยทั่วไปเรยีกวา่ เพือ่นเทีย่วหรอืแรงงานอสิระ) 

อา้งองิ: 

https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/docum
ents/202005/direction-restricted-activity-no-7-signed-

http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202005/direction-restricted-activity-no-7-signed-2020-05-11.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202005/direction-restricted-activity-no-7-signed-2020-05-11.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202005/direction-restricted-activity-no-7-signed-2020-05-11.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202005/direction-restricted-activity-no-7-signed-2020-05-11.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202005/direction-restricted-activity-no-7-signed-2020-05-11.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202005/direction-restricted-activity-no-7-signed-2020-05-11.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202005/direction-restricted-activity-no-7-signed-2020-05-11.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202005/direction-restricted-activity-no-7-signed-2020-05-11.pdf
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202 0-05-11.pdf 

ค าสัง่อยูบ่า้น วันที ่12 พฤษภาคม 2020 ค าสัง่ ‘อยูบ่า้น’ 

ฉบบันีส้ัง่หา้มการเดนิทางโดยอสิระของบคุคลธรรมดา 

โดยสัง่หา้มการเดนิทาง ยกเวน้เป็นไปเพือ่: 

- จัดหาสนิคา้และบรกิารทีจ่ าเป็น 

- การดแูลและดว้ยเหตทุีน่่าเห็นอกเห็นใจ 

- ไปท างานหรอืไปเรยีน 

- ออกก าลังกาย 

- ไปเยีย่มครอบครัวและเพือ่น 

- ‘เหตผุลอืน่ ๆ’ 

ซึง่รวมถงึเหตผุลทางกฎหมาย 

เพือ่ยา้ยไปสถานทีใ่หม ่

 
การผอ่นผันอนุญาตใหรั้บแขกทีบ่า้นไดส้งูสดุ 5 คน 

และการรวมตัวกลางแจง้ไดส้งูสดุ 10 คน 

 
อา้งองิ: 

https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/docum

ents/202005/directions-stay-at-home-no-6-signed-

2020-0 5-11.pdf 

 

โทษปรับทันททีีเ่กีย่วขอ้งกบั 

‘ค าสัง่อยูบ่า้น’ 

30 มนีาคม 2020 

การรวมตัวทัง้หมดมขีอ้จ ากดัใหร้วมกนัไดไ้มเ่กนิ 5 คน 

ยกเวน้ส าหรับสมาชกิ ‘ในครัวเรอืนใกลช้ดิของบคุคล’ และ 

‘เพือ่ไปท างานหรอืไปเรยีน’ 

 

 
การละเมดิขอ้หา้มเหลา่นีอ้าจมโีทษปรับทันทมีลูคา่ 

$1,652 ส าหรับบคุคลธรรมดา และ $9,913 ส าหรับธรุกจิ 

ศาลอาจสัง่โทษปรับจ านวนมากกวา่นีไ้ด ้

 
อา้งองิ: 

https://www.premier.vic.gov.au/on-the-spot-fines-to-

ke ep-victorians-safe/ 

 

รูส้ทิธขิองคณุ https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-
tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-
your-rig hts 

การด าเนนิการของรัฐบาล VIC เกีย่วกบั COVID-19 มกีารแจง้ขอ้มลูทกุวันทาง 

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus 

http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202005/direction-restricted-activity-no-7-signed-2020-05-11.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202005/direction-restricted-activity-no-7-signed-2020-05-11.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202005/directions-stay-at-home-no-6-signed-2020-05-11.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202005/directions-stay-at-home-no-6-signed-2020-05-11.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202005/directions-stay-at-home-no-6-signed-2020-05-11.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202005/directions-stay-at-home-no-6-signed-2020-05-11.pdf
https://www.dhhs.vic.gov.au/sites/default/files/documents/202005/directions-stay-at-home-no-6-signed-2020-05-11.pdf
https://www.premier.vic.gov.au/on-the-spot-fines-to-keep-victorians-safe/
https://www.premier.vic.gov.au/on-the-spot-fines-to-keep-victorians-safe/
https://www.premier.vic.gov.au/on-the-spot-fines-to-keep-victorians-safe/
https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights
https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights
https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights
https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights
https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
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รฐัควนีสแ์ลนด ์
 

ค าสัง่ปิดธรุกจิ 

กจิกรรม 

และการท างานทีไ่มจ่ า

เป็น 

สถานบรกิารทางเพศ คลับแสดงระบ าเปลือ้งผา้ 

และสถานอาบอบนวดมคี าจ ากดัความวา่เป็นธรุกจิที ่‘ไมส่ าคญั’ 

และจ าเป็นตอ้งปิดใหบ้รกิาร ธรุกจิเหลา่นีไ้มส่ามารถใหบ้รกิารในทีพั่กสว่นตวัได ้

 

แรงงานทางเพศอสิระมคี าจ ากดัความวา่เป็นธรุกจิ/กจิกรรมทีไ่มจ่ าเป็น 

และมคี าสัง่ใหห้ยดุการบรกิารทัง้หมด 

ยกเวน้บรกิารทางออนไลนห์รอืทางโทรศพัท ์

 

“แรงงานทางเพศอสิระอาจใหบ้รกิารทางออนไลนห์รอืทางโทรศัพทต์อ่ไปได ้

ตัวอยา่งเชน่ - การสตรมีวดิโีอหรอืบรกิารพดูคยุทางโทรศพัท”์ 

 

“ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ ควบคมุ หรอืประกอบการธรุกจิ กจิกรรม 

หรอืการท างานทีไ่มส่ าคัญสามารถประกอบกจิการตอ่ไดท้างออนไลนห์รอืผา่นทา

งอนิเทอรเ์น็ต” 

 

ต ารวจยงัคงมอี านาจสัง่ปรับแรงงานทางเพศภายใต ้ 

พรบ.และประมวลกฎหมายอาญาวา่ดว้ยการคา้ประเวณี  (เชน่ 

การท างานเป็นคูห่รอืจากโรงแรมเดยีวกนักบัแรงงานอืน่ ๆ) 

รวมถงึการตรวจสอบธรุกจิและแรงงานอสิระตา่ง ๆ วา่ปฏบิตัติามค าสัง่ปิดใหบ้รกิาร 

หากธรุกจิยงัเปิดใหบ้รกิารอยู ่ทัง้เจา้ของธรุกจิและแรงงานอาจตอ้งโทษปรับได ้

ในรัฐควนีสแ์ลนด ์ต ารวจมอี านาจด าเนนิการแบบซอ่นเรน้ ลอ่ซือ้ในฐานะลกูคา้ 

และตรวจสอบการโฆษณาของแรงงานทางเพศเป็นประจ าได ้

 

หากมตี ารวจมาตดิตอ่คณุ ใหต้รวจสอบบตัรประจ าตัวของต ารวจ จดบนัทกึ 

ถา่ยรปูเอกสารหรอืแบบฟอรม์ใด ๆ ทีต่ ารวจแสดงตอ่คณุ แลว้ตดิตอ่ Respect 

Inc โดยเร็วทีส่ดุ 

 

หากไมป่ฏบิตัติามค าสัง่ทางสาธารณสขุ: 

 

บคุคลทีค่ าสัง่ทางสาธารณสขุมผีลบงัคับใชต้อ้งปฏบิตัติามค าสัง่ 

ยกเวน้บคุคลดังกลา่วมขีอ้แกต้วัทีส่มเหตสุมผล 

คา่ปรับสงูสดุ—คา่ปรับ 100 หน่วย ($13,345) 

 

อา้งองิ: 

https://www.health.qld.gov.au/system-governance/leg islation/cho-

public-health-directions-under-expanded-p ublic-health-act-powers/non-

essential-business-closure -direction 

ค าสัง่การกกัตวัทีบ่า้น 

(หมายเลข 4) 8 

พฤษภาคม 2020 

ตัง้แตว่ันศกุรท์ี ่15 พฤษภาคม เวลา 23:59 น. อนุญาตใหร้วมตวัไดส้งูสดุ 10 คน 

สถานบรกิารทางเพศ คลับแสดงระบ าเปลือ้งผา้ สถานอาบอบนวด 

และแรงงานอสิระยงัไมส่ามารถเปิดใหบ้รกิารได ้

 

อา้งองิ: 

https://www.health.qld.gov.au/system-govemance/legisl ation/cho-
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public-health-directions-under-expanded-publi c-health-act-

powers/home-confinement-movement-gath ering-direction 

ขอ้มลูเกีย่วกบั COVID-19 ส าหรับแรงงานทางเพศของ Respect, Inc’s COVID-19 

มกีารอปัเดตเป็นประจ าทาง https://respectqld.org.au/covid/ 

การด าเนนิการของรัฐบาล QLD เกีย่วกบั COVID-19 มกีารแจง้ขอ้มลูทกุวันทาง 
https://www.covid19.qld.gov.au/ 
 

 
NT 
 

ค าสัง่เพือ่ปิดสถานที ่การบรกิาร 

และกจิกรรมในสาธารณะ 

1 พฤษภาคม 2020 

หา้มด าเนนิการ 

“กจิกรรมทางเพศกบัผูอ้ ืน่เพือ่รับคา่ตอบแทนเป็นเงนิหรอืรา

งวัล” ทัง้หมดนอกเหนอืจากการท างานทางเพศผา่น 

“ทางอเิล็กทรอนกิสห์รอืออนไลน”์ ในขณะนี ้

 
แตอ่นุญาตใหม้กีารโฆษณาบรกิารทีจ่ะใหบ้รกิารทางอเิล็กท

รอนกิสห์รอืออนไลนไ์ด ้

 
อา้งองิ: 

https://coronavirus.nt.gov.au/

 data/assets/pdf_file/00

1 0/819559/cho-directions-no-28-directions-to-close-

public-places-services-and-activities.pdf 

 

ค าสัง่ทัง้หมดในนอรเ์ทริน์เทรร์ทิอรทีีก่ าหน

ดขึน้ภายใตม้าตรา 50(2) ของพรบ. 

สาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มปี 2011 

จะยงัคงมผีลบงัคับใชใ้นชว่งการขยายเวลาใ

ด ๆ ทีต่ามมาของการประกาศดังกลา่ว 

สถานที ่กจิกรรม และหรอืบรกิารใด ๆ 

จะปิดใหบ้รกิารตอ่สาธารณชน รวมถงึลกูคา้หรอืสมาชกิ: 

 
สถานทีใ่หบ้รกิารทางเพศ สถานบรกิารทางเพศ 

คลับแสดงระบ าเปลือ้งผา้ หรอืสถานทีใ่ด ๆ 

ทีข่ายบตัรผา่นเขา้สูส่ถานทีด่ังกลา่วใหแ้กล่กูคา้เพือ่เขา้รว่ม

ในกจิกรรมทางเพศระหวา่งกนัและกนั 

 
หรอืใหบ้รกิารทีม่บีคุลเขา้รว่มในกจิกรรมทางเพศกบัอกีคนห

นึง่เพือ่รับคา่ตอบแทนเป็นเงนิหรอืรางวลั 

 
ค าสัง่เหลา่นีไ้มห่า้มบรกิารหรอืกจิกรรมใด ๆ 

ทีใ่หบ้รกิารหรอืด าเนนิการทางอเิล็กทรอนกิสห์รอืออนไลน ์

 
มาตรา 56 ของพรบ. 

ระบไุวส้ าหรับการกระท าความผดิทีไ่มป่ฏบิตัติามค าสัง่ทีก่ า

หนดโดย CHO ตามมาตรา 52 ของพรบ. 

 

 โทษปรับสงูสดุส าหรับการกระท าความผดินีค้อืคา่ปรับ 400 

หน่วยหรอืโทษจ าคกุ 2 ปี 

จะไมถ่อืวา่บคุคลกระท าความผดิหากมขีอ้แกต้วัทีส่มเหตสุม

ผล 
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การอา้งองิส าหรับหน่วยคา่ปรับ: 
 
https://nt.gov.au/employ/money-and-taxes/taxes,-

royalties-and-grants/territory-revenue-office/penalty-

units 

 
อา้งองิ: 

https://coronavirus.nt.gov.au/chief-health-officer-

dire ctions 

แผน "แนวทางด าเนนิการสูฐ่านวถิชีวีติใหม”่ 

ของ NT เพือ่ผอ่นคลายขอ้หา้ม COVID 

การผอ่นคลายขอ้หา้ม “บางสว่น” 
ส าหรับแรงงานทางเพศทกุคนเพือ่ใหก้ลับมาท างานโดยม ี
“ระเบยีบขอ้จ ากดั” จะเริม่ตน้ในวันที ่5 มถินุายน 2020 
เป็นไปตามระยะที ่3 ของ “แผนแนวทางด าเนนิการ” 
ของนอรเ์ทริน์เทรร์ทิอร ี

 
แนวทางนีจ้ะมกีารเผยแพรใ่นวันที ่18 พฤษภาคม 2020 
ส าหรับทกุธรุกจิ รวมถงึแรงงานอตุสาหกรรมทางเพศ 
เพือ่ใหเ้ตรยีมพรอ้มกลับมาท างานในวันที ่5 มถินุายน 2020 

 
อยา่งไรกต็าม หากมกีารแพรร่ะบาดในชมุชนเกดิขึน้ใน NT 
รัฐ NT จะกลับไปปิดเมอืงอกีครัง้โดยทันท ี

เขตการรักษาความปลอดภยัทางชวีภาพ: 
การเดนิทางทีไ่มจ่ าเป็นเพือ่ไปยงัชมุชนหา่งไกลยงัคงเป็นข ้
อหา้ม 
 
การถม่น ้าลายหรอืการไอในอาณาเขตเป็นการกระท าผดิมคี่
าปรับ $5495 และผูก้ระท าผดิอาจตอ้งโทษจ าคกุ 

 
อา้งองิ:https://coronavirus.nt.gov.au/steps-to-
restart/roa dmap-new-normal#section1 

 
อา้งองิ: 
https://coronavirus.nt.gov.au/ data/assets/pdf_file/0 
007/819106/roadmap-faqs.pdf 

การด าเนนิการของรัฐบาล NT เกีย่วกบั COVID-19 มกีารแจง้ขอ้มลูทกุวันทาง 
https://coronavirus.nt.gov.au/ 
 

 
ACT 
 

ค าแนะน าส าหรับคลับแสดงระบ าเปลือ้งผา้ 

สถานบรกิารทางเพศและนายหนา้หาเพือ่นเ

ทีย่ว 

25 มนีาคม 2020 

คลับแสดงระบ าเปลือ้งผา้ 

สถานบรกิารทางเพศและนายหนา้หาเพือ่นเทีย่วหา้มเปิดให ้

บรกิารโดยเด็ดขาด 

 
ทีส่ ำคญั วำ่กันว่ำรฐับำล 

‘จะใชม้ำตรกำรเชงิรกุในกำรตรวจสอบเพื่อรบัรองกำรปฏิบั

ติตำมข้อหำ้มเหล่ำนี้ในท้องถิ่น’ 

 

 พรบ.การท างานทางเพศแยกระหวา่ง 
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‘สถานบรกิารทางเพศเพือ่การคา้’ กบั 

‘สถานบรกิารทางเพศส าหรับแรงงานอสิระ’ และ 

‘นายหนา้หาเพือ่นเทีย่วเพือ่การคา้’ และ 

‘นายหนา้หาเพือ่นเทีย่วส าหรับแรงงานอสิระ’ 

 
การไมป่ฏบิตัติามอาจน าไปสูโ่ทษปรับจากการไมป่ฏบิตัติาม 

ซึง่มมีลูคา่ตัง้แต ่$8,000 (คา่ปรับ 50 หน่วย) จนถงึ 

$40,500 ส าหรับนติบิคุคล 

 
อา้งองิ: 

https://www.covid19.act.gov.au/ data/assets/pdf_fi 

le/0006/1506840/2020.03.26-AC-letter-to-strip-

clubs, -brothels,-escort-agencies.pdf 

การลงโทษในค าสัง่ฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ 

(การปิดธรุกจิหรอืการท างานทีไ่มจ่ าเป็น) ปี 

2020 (หมายเลข 6) 

8 พฤษภาคม - 9 กรกฎาคม 2020 

ส าหรับคลบัแสดงระบ าเปลือ้งผา้ สถานบรกิารทางเพศ 
และนายหนา้หาเพือ่นเทีย่ว 
 
โทษปรับสงูสดุ: 

ในกรณีของบคุคลธรรมดา คอื $8,000 (คา่ปรับ 50 หน่วย) 

 
ในกรณีของนติบิคุคล คอื $40,500 (คา่ปรับ 50 หน่วย) 

 
ในกรณีของสาธารณูปโภคทีเ่ป็นนติบิคุคล คอื 

$1,620,000 (คา่ปรับ 2000 หน่วย) 

 
อา้งองิ: 

https://www.legislation.act.gov.au/ni/2020-267/ 

ขอ้หา้มเกีย่วกบัการรวมตวัในทีส่าธารณะ 

วันศกุรท์ี ่8 พฤษภาคม 2020 

พืน้ทีใ่นอาคารตอ้งมขีนาดใหญเ่พยีงพอรองรับ 1 คนทกุ ๆ 
4 ตารางเมตร (ตวัอยา่งเชน่ หอ้งขนาด 20 
ตารางเมตรสามารถรวมตวักนัไดส้งูสดุ 5 คนเทา่นัน้) 

 
การรวมตัวสาธารณะทัง้ในอาคารและนอกอาคารจ ากดัใหร้ว

มตัวกนัไดไ้มเ่กนิ 10 คนรวมเด็ก (ยกเวน้ในกรณีที ่

สองบา้นรวมตวักนัแลว้มคีนมากกวา่ 10 คน) 

 
อา้งองิ: 

https://www.covid19.act.gov.au/protecting-yourself- 

and-others/outside-the-home#Closure-of-Non-

Essential-Businesses-and-Undertaking 

การด าเนนิการของรัฐบาล ACT เกีย่วกบั COVID-19 มกีารแจง้ขอ้มลูทกุวันทาง 
https://www.covid19.act.gov.au/ 
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รฐัเวสเทริน์ออสเตรเลยี 
 

ค าสัง่ปิดกจิการและขอ้หาม 

(จ ากดัการแพรร่ะบาด) (N02) 

23 มนีาคม 2020 - ขยายเวลาแลว้ในปัจจบุนั 

สถานอาบอบนวด สถานบนัเทงิผูใ้หญ ่

(รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงคลบัแสดงระบ าเปลือ้งผา้ 

สถานบรกิารทางเพศ และสถานทีใ่หบ้รกิารทางเพศ) 

มคี าสัง่ใหปิ้ดการใหบ้รกิารตอ่สาธารชน 

 
อา้งองิ: 

https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-

04/C 

losure%20and%20Restriction%20%28Limit%20the

%2 

0Spread%29%20Directions%20%28No%202%29_

2.pdf 

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ - 

โทษปรับ 

31 มนีาคม 2020 - ขยายเวลาแลว้จนถงึวันที ่
28 พฤษภาคม 

2020 

มคี าสัง่หา้มบคุคลเขา้ไปมสีว่นรว่ม จัดงาน 

หรอืเขา้รว่มในกจิกรรมตอ้งหา้ม 

 
‘หากบคุคลไมป่ฏบิตัติามค าสัง่ใด ๆ 

เหลา่นีโ้ดยไมม่ขีอ้แกต้ัวทีส่มเหตสุมผล 

ใหถ้อืเป็นความผดิทีม่โีทษปรับสงูสดุ $20,000 

ส าหรับบคุคลธรรมหา และ $100,000 ส าหรับนติบิคุคล’ 

 
อา้งองิ: 

https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-

03/2 

00330%20Restriction%20on%20Activities%20Direc

tio n%20%28no.2%29.pdf 

WA มคีณะเจา้หนท้ีท่ างานเฉพาะกจิเคลือ่นที ่200 

นายทีม่หีนา้ทีต่รวจสอบการปฏบิัตติามขอ้หา้มวา่ดว้ยการกั

กตวัและการรวมตวั 

https://www.wa.gov.au/organisation/department-

of- the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-

western-australian-government-response 

 
โทษปรับส าหรับธรุกจิคอื $1,000 ส าหรับบคุคลธรรมดา 

และ $5,000 ส าหรับเจา้ของ 

พรบ.การจดัการฉุกเฉนิปี 2005 
(WA) มาตรา 71 และ 72A 
 
ค าสัง่ปิดกจิการและขอ้หา้ม (จ ากดั 
การแพรร่ะบาด) 

(N02) 

การยกเลกิค าสัง่หมายเลข 1 กอ่นหนา้นี ้

 
ขอ้หา้มเกีย่วกบัการรวมตวัจะมกีารผอ่นคลายตัง้แตว่ันที ่
18 
พฤษภาคม 2020 
เป็นสว่นหนึง่ในแนวทางด าเนนิการเกีย่วกบั COVID-19 
ของ WA 
 
อา้งองิ: 
https://www.wa.gov.au/organisation/department-
of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-
wa-roadmap 

http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-04/Closure%20and%20Restriction%20(Limit%20the%20Spread)%20Directions%20(No%202)_2.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-04/Closure%20and%20Restriction%20(Limit%20the%20Spread)%20Directions%20(No%202)_2.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-04/Closure%20and%20Restriction%20(Limit%20the%20Spread)%20Directions%20(No%202)_2.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-04/Closure%20and%20Restriction%20(Limit%20the%20Spread)%20Directions%20(No%202)_2.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-04/Closure%20and%20Restriction%20(Limit%20the%20Spread)%20Directions%20(No%202)_2.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-04/Closure%20and%20Restriction%20(Limit%20the%20Spread)%20Directions%20(No%202)_2.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-04/Closure%20and%20Restriction%20(Limit%20the%20Spread)%20Directions%20(No%202)_2.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-03/200330%20Restriction%20on%20Activities%20Direction%20(no.2).pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-03/200330%20Restriction%20on%20Activities%20Direction%20(no.2).pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-03/200330%20Restriction%20on%20Activities%20Direction%20(no.2).pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-03/200330%20Restriction%20on%20Activities%20Direction%20(no.2).pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-03/200330%20Restriction%20on%20Activities%20Direction%20(no.2).pdf
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-western-australian-government-response
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-western-australian-government-response
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-western-australian-government-response
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-western-australian-government-response
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-western-australian-government-response
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-wa-roadmap
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-wa-roadmap
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-wa-roadmap
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-wa-roadmap
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-wa-roadmap
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อา้งองิ: 

 https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-

04/C 

losure%20and%20Restriction%20%28Limit%20the

%2 

0Spread%29%20Directions%20%28No%202%29_

2.pdf 

พรบ.การจดัการฉุกเฉนิ 

วันที ่4 เมษายน 2020 ขยายเวลาถงึวันที ่28 
พฤษภาคม 2020 

S.86 ระบวุา่: 

 
(1) การไมป่ฏบิตัติามค าสัง่ (1) 

บคุคลตามค าสัง่ภายใตม้าตรา 47, 67, 70, 71 หรอื 75 

ตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ 

 
โทษปรับ: 
(ก) โทษปรับมลูคา่ $50,000 

(ข) 

ส าหรับแตล่ะการกระท าความผดิเพิม่เตมิโดยบคุคลภายใต ้

พรบ.การตคีวามปี 1984 มาตรา 71 

ก าหนดโทษปรับมลูคา่ $5,000 

 
(2) บคุคลตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ทีก่ลา่วถงึในมาตรายอ่ย 

(1) 

แมจ้ะมขีอ้บญัญัตขิองกฎหมายอืน่ใดทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกั

ษร 

และบคุคลดังกลา่วไมก่ระท าความผดิดว้ยเหตผุลของการ

ปฏบิตัติามกฎหมายนัน้ 

 
71 

คอือ านาจของต าวจเพือ่สัง่การการปิดสถานทีแ่ละทีเ่กีย่วข ้

องกบัการเดนิทางและการอพยพ 

 
โดยเฉพาะ ซึง่เราอธบิายภายใตว้รรคยอ่ย 1: 

 
1) 

เพือ่วัตถปุระสงคข์องการจดัการฉุกเฉนิในระหวา่งสถานกา

รณ์ฉุกเฉนิหรอืภาวะฉุกเฉนิ ต ารวจอาจสัง่ใหเ้จา้ของ 

ผูค้รอบครอง 

หรอืบคุคลทีป่รากฏวา่เป็นผูด้แูลสถานทีข่องกจิการ 

สถานทีท่างศาสนา 

หรอืสถานบนัเทงิในพืน้ทีฉุ่กเฉนิตอ้งปิดกจิการไมใ่หบ้รกิา

รตอ่สาธารณชนตามเวลาทีก่ าหนดในค าสัง่ 

 
75 คอือ านาจทัว่ไปในระหวา่งสภาวะฉุกเฉนิ 

ซึง่มคีวามครอบคลมุ 

 
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/statut

e s.nsf/main_mrtitle_2388_homepage.html 

http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-04/Closure%20and%20Restriction%20(Limit%20the%20Spread)%20Directions%20(No%202)_2.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-04/Closure%20and%20Restriction%20(Limit%20the%20Spread)%20Directions%20(No%202)_2.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-04/Closure%20and%20Restriction%20(Limit%20the%20Spread)%20Directions%20(No%202)_2.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-04/Closure%20and%20Restriction%20(Limit%20the%20Spread)%20Directions%20(No%202)_2.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-04/Closure%20and%20Restriction%20(Limit%20the%20Spread)%20Directions%20(No%202)_2.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-04/Closure%20and%20Restriction%20(Limit%20the%20Spread)%20Directions%20(No%202)_2.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-04/Closure%20and%20Restriction%20(Limit%20the%20Spread)%20Directions%20(No%202)_2.pdf
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle_2388_homepage.html
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle_2388_homepage.html
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle_2388_homepage.html
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มาตรา 67: การหา้มเดนิทางขา้มรัฐ - 
ณ วันที ่1 เมษายน 2020 
หา้มมใิหป้ระชาชนของรัฐเวสเทริน์ออสเตรเลยีเดนิทางออ
กไปนอกเขตทีก่ าหนด 
 
การเดนิทางระหวา่งรัฐเวสเทริน์ออสเตรเลยีมคี าจ ากดัควา
มคอื การเดนิทางผา่นเขตแดนของเขตตา่ง ๆ 
ในรัฐเวสเทริน์ออสเตรเลยี 

  
เขตตา่ง ๆ เหลา่นีค้อื: 

 
เพริธ์และพลี (เนือ่งจากเป็นเขตทีอ่ยูต่ดิกนั 

เขตเพริธ์และพลีถอืเป็นหนึง่เขต) 

เซาทเ์วสต ์ 

เกรตเซาทเ์ทริน์ 

โกลดฟิ์ลด-์แอสเปอแรนส ์

(บงัคับใชข้อ้หา้มทีเ่ขม้งวดขึน้ส าหรับเขตงานยาตจารร์าก ู

(Shire of Ngaanyatjarraku)) 

มดิเวสต ์ 

วตีเบลต ์ 

แกสคอยน ์

พลิบารา 

(บงัคับใชข้อ้หา้มทีเ่ขม้งวดขึน้ส าหรับเขตพลิบาราตะวันอ

อก (Shire of East Pilbara)) 

คมิเบอรล์ยี ์

(บงัคับใชข้อ้หา้มทีเ่ขม้งวดขึน้ภายในเขตคมิเบอรล์ยีท์ัง้ห

มด) 

 
มขีอ้ยกเวน้ส าหรับ: 

-ผูท้ีเ่ดนิทางไปท างาน 

-นัดพบแพทย ์

-การขนสง่สนิคา้ 

-

ผูท้ีไ่มส่ามารถซือ้ของใชห้รอืเสบยีงภายในเขตของตนเอง

ได ้

-การกลบัทีพ่ัก 

-ไปโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษา ถา้จ าเป็น 

-การดแูลสมาชกิในครอบครัว 

-ดว้ยมลูเหตทุีน่่าเห็นอกเห็นใจ 

 
จะมกีารตัง้ดา่นตรวจและต ารวจลาดตระเวณเพือ่ตรวจสอบ

การเดนิทางขา้มเขตเหลา่นี ้

 
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-

03/P 

rohibition%20on%20Regional%20Travel%20Directi

on s.pdf 

http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-03/Prohibition%20on%20Regional%20Travel%20Directions.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-03/Prohibition%20on%20Regional%20Travel%20Directions.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-03/Prohibition%20on%20Regional%20Travel%20Directions.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-03/Prohibition%20on%20Regional%20Travel%20Directions.pdf
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2020-03/Prohibition%20on%20Regional%20Travel%20Directions.pdf
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ประกาศสภาวะฉุกเฉนิ 

วันที ่1 เมษายน 2020 - ขยายเวลาถงึวันที ่
28 พฤษภาคม 2020 

มกีารก าหนดการกระท าความผดิใหมส่ าหรับการถม่น ้าลาย

หรอืการไอใกลต้ ารวจ 

และส าหรับการอา้งวา่ตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

 
“บคุคลอาจถกูจ าคกุสงูสดุ 10 ปี 

หากพบวา่มคีวามผดิในการท ารา้ยเจา้พนักงานแนวหนา้ 

ในกรณีทีบ่คุคลดังกลา่วทราบวา่ตนเองตดิเชือ้ COVID-19 

หรอืสรา้งความเชือ่ ความน่าสงสยั 

หรอืความกลวัวา่ตนตดิเชือ้ COVID-19” 

 

อา้งองิ: 

https://www.wa.gov.au/government/document-

collections/covid-19-coronavirus-state-of-

emergency-declarations 
 

การด าเนนิการของรัฐบาล WA เกีย่วกบั COVID-19 มกีารแจง้ขอ้มลูทกุวันทาง 

https://www.wa.gov.au/government/covid-19-coronavirus 

 

 
TAS 
 

ขอ้หา้มประกอบกิ

จการ 

วันที ่11 

พฤษภาคม 2020 

ตัง้แตว่ันพธุที ่25 มนีาคม มคี าสัง่ใหปิ้ดกจิการ: 

 

•  สปาและสถานอาบอบนวด 

•  คลับแสดงระบ าเปลือ้งผา้ สถานบรกิารทางเพศ และสถานทีอ่ืน่ ๆ 

ทีค่ลา้ยกนั 

•  โรงภาพยนตร ์สถานบนัเทงิ คาสโิน ไนทค์ลับ 

 

ณ วันศกุรท์ี ่3 เมษายน 

 

‘แรงงานทางเพศ 

(ไมส่ามารถประกอบกจิการหรอืประกาศโฆษณาในหนังสอืพมิพท์อ้งถิน่ได)้' 

 

แตล่ะคนทีใ่หบ้รกิารตามทีร่ะบใุนตารางที ่2 ในรัฐแทสเมเนยีตอ้งหยดุใหบ้รกิารตัง้แต ่

18:00 น. ของวันที ่3 เมษายน 2020: 

 

ตารางที ่2 รวมถงึการใหบ้รกิารแกบ่คุคลโดยแรงงานทางเพศตามความหมายของ 

พรบ.การกระท าความผดิดา้นอตุสาหกรรมทางเพศปี 2005 

 

อา้งองิ: 

https://www.coronavirus.tas.gov.au/ data/assets/ pdf 

file/0033/89295/Gatherings-No.-8-9-Mav-20-1. pdf 

 

ตามพรบ.การกระท าความผดิดา้นอตุสาหกรรมทางเพศปี 2005 

บรกิารทางเพศ หมายถงึ - 

(ก) การมเีพศสมัพันธ ์หรอื 

(ข) กจิกรรมใด ๆ ทีม่กีารสมัผัสรา่งกายโดยตรงทกุรปูแบบระหวา่ง 2 คนขึน้ไป 

http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May
https://www.wa.gov.au/government/document-collections/covid-19-coronavirus-state-of-emergency-declarations
https://www.wa.gov.au/government/document-collections/covid-19-coronavirus-state-of-emergency-declarations
https://www.wa.gov.au/government/document-collections/covid-19-coronavirus-state-of-emergency-declarations
https://www.wa.gov.au/government/document-collections/covid-19-coronavirus-state-of-emergency-declarations
https://www.wa.gov.au/government/document-collections/covid-19-coronavirus-state-of-emergency-declarations
https://www.wa.gov.au/government/covid-19-coronavirus
https://www.coronavirus.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0033/89295/Gatherings-No.-8-9-May-20-1.pdf
https://www.coronavirus.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0033/89295/Gatherings-No.-8-9-May-20-1.pdf
https://www.coronavirus.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0033/89295/Gatherings-No.-8-9-May-20-1.pdf
https://www.coronavirus.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0033/89295/Gatherings-No.-8-9-May-20-1.pdf
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เพือ่วัตถปุระสงคใ์นการส าเร็จความใครข่องบคุคลตัง้แตห่นึง่คนขึน้ไป 

รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงการส าเร็จความใครข่องบคุคลหนึง่โดยบคุคลอืน่ 

 http://classic.austlii.edu.au/au/legis/tas/consol_act/ sioa2005253/s3.html 

 
ณ วันพธุที ่25 มนีาคม: 

 
โรงแรม ทีพั่กคา้งแรม โฮสเทล ทีพั่กคา้งแรมพรอ้มอาหารเชา้ และหอพัก 

(ไมร่วมพนักงานและผูท้ีพ่ านักถาวร) NB: 

ผูท้ีเ่ขา้พกัในทีพ่ักประเภทเหลา่นีท้ัง้หมดในรัฐแทสเมเนยีมเีวลาถงึวันพธุที ่1 

เมษายน 2020 เวลา 23:59 น. ทีจ่ะเดนิทางออก 

ใครกต็ามทีก่กัตวัเองตอ้งกกัตัวตอ่ไปเป็นเวลา 14 วัน หา้มมใิหม้กีารจองใหม ่

โปรดดทูีพั่กฉุกเฉนิส าหรับนักเดนิทางส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 
ขอ้หา้มรวมถงึ: 

 
● แรงงานทางเพศ 

(บรกิารเหลา่นีไ้มส่ามารถใหบ้รกิารหรอืประกาศโฆษณาในหนังสอืพมิพท์อ้ง
ถิน่ได)้ 

 
•  คลับแสดงระบ าเปลือ้งผา้ สถานบรกิารทางเพศ และสถานทีอ่ืน่ ๆ 

ทีค่ลา้ยกนั 
 

อา้งองิ: 

https://coronavirus.tas.gov.au/business-and-employees/business-

restrictions 

 

ค าสัง่เกีย่วกบัการ

รวมตัว วันที ่31 

มนีาคม 2020 

หา้มมใิหม้กีารรวมตวักนัทัง้ในและนอกอาคารเกนิ 3 คนขึน้ไป 

หรอืกลา่วอกีอยา่งหนึง่วา่ หา้มรวมตัวกนัมากกวา่ 2 คน 

 
อยา่งไรกต็าม ขอ้หา้มนีไ้มม่ผีลใชก้บัรถยนตส์ว่นบคุคล (มาตรา f(iii)) 

 
นอกจากนีย้งัมกีารระบดุว้ยวา่ “ในการรวมตวัใด ๆ 

จ านวนรวมของคนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวทีไ่มม่กีารแบง่กัน้พรอ้มกนัตอ้งไมเ่กนิจ านวนทีค่ า

นวณโดยการหารพืน้ทีร่วมของพืน้ทีใ่ชง้านในหน่วยตารางเมตรดว้ย 4” 

 
ตามตาราง 1 (8) สถานบรกิารทางเพศ สถานทีใ่หบ้รกิารทางเพศ และสถานทีอ่ืน่ ๆ 

ทีค่ลา้ยกนัหา้มใหบ้รกิารโดยเด็ดขาด 

 
สปาและสถานอาบอบนวดทัง้หมดและสถานทีอ่ืน่ ๆ 

ทีค่ลา้ยกนัหา้มใหบ้รกิารตามตาราง 1(11) 
 

 อา้งองิ: 

https://coronavirus.tas.gov.au/families-community/ gathering 

 
ระยะทีห่นึง่ในการผอ่นคลายขอ้หา้มส าหรับการรวมตวัในทีส่าธารณะจะเริม่ตน้ในวันที ่
18 ยงัไมม่กี าหนดการผอ่นคลายขอ้ความส าหรับอตุสาหกรรมทางเพศในปัจจบุนั 

 
อา้งองิ: 
https://www.documentcloud.org/documents/68844 01-REBUILDING-a-

http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May
http://classic.austlii.edu.au/au/legis/tas/consol_act/sioa2005253/s3.html
http://classic.austlii.edu.au/au/legis/tas/consol_act/sioa2005253/s3.html
https://coronavirus.tas.gov.au/travellers-and-visitors/accommodation
https://coronavirus.tas.gov.au/business-and-employees/business-restrictions
https://coronavirus.tas.gov.au/business-and-employees/business-restrictions
https://coronavirus.tas.gov.au/business-and-employees/business-restrictions
https://coronavirus.tas.gov.au/families-community/gatherings
https://coronavirus.tas.gov.au/families-community/gatherings
https://www.documentcloud.org/documents/6884401-REBUILDING-a-STRONGER-TASMANIA-Final.html%23document/p12
https://www.documentcloud.org/documents/6884401-REBUILDING-a-STRONGER-TASMANIA-Final.html%23document/p12


 

 

 http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May 

STRONGER-TASMANIA-Final.html 

#document/p12 

โทษปรับตามพรบ

.สาธารณสขุปี 

1997 ภาค 2: 

การมอบอ านาจฉุ

กเฉนิ 

โทษปรับ: 

(3) บคุคลตอ้งปฏบิตัติามค าสัง่ของอธบิดทีีร่ะบภุายใตม้าตรานี ้

 
โทษปรับ: โทษปรับไมเ่กนิ 100 หน่วยหรอืโทษจ าคกุเป็นเวลาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

 
16A. อาจมกีารออกหมายจับหากบคุคลไมป่ฏบิตัติามค าสัง่ภายใตม้าตรา 16 

มลูคา่ของหน่วยคา่ปรับในปัจจบุนัส าหรับ 1 หน่วยคอื $168 อา้งองิ: 

https://www.legislation.tas.gov.au/view/html/inforc 

e/current/act-1997-086#HP2@HD2@EN 
 

การด าเนนิการของรัฐบาล TAS เกีย่วกบั COVID-19 มกีารแจง้ขอ้มลูทกุวันทาง 
https://coronavirus.tas.gov.au/ 
 

 
รฐัเซาทอ์อสเตรเลยี 
 

ค าสัง่การจัดการฉุกเฉนิ 

(ธรุกจิและกจิกรรมอืน่ ๆ 

ทีไ่มส่ าคญัหมายเลข 2) (COVID-

19) ปี 2020 

วันที ่31 มนีาคม 2020 

คำสั่งการจัดการฉกุเฉนิ (ธุรกิจและกิจกรรมอื่น ๆ 

ที่ไม่ส าคัญหมายเลข 2) (COVID-19) 

ค าสั่งป ี2020 ก าหนด: 

 

3 - ค าจ ากดัความ: 

1(x) ซาวน่า โรงอาบน้ า ศูนย์สุขภาพ สปา และสถานอาบอบนวด 

 

4-ค าสั่ง 

(1) เป็นไปตามขอ้ยกเว้นที่ระบุในวรรคที่ 5- 

(ก) บคุคลที่เป็นเจา้ของ ควบคุม 

หรือประกอบการในสถานทีท่ี่ก าหนดตอ้งปิดสถานที่ 

และปดิสถานทีด่ังกล่าวไว้ตราบเท่าทีจ่ าเป็น 

เพื่อห้ามมใิหผู้บ้รโิภคหรอืประชาชนทัว่ไปเขา้ถงึ และ 

 (ข) ผูบ้รโิภคหรอืประชาชนทั่วไปตอ้งไมเ่ขา้สูส่ถานทีท่ีก่ าหนด 

 
(2) เป็นไปตามขอ้ยกเวน้ทีร่ะบใุนวรรคที ่5- 

(ก) บคุคลตอ้งไมท่ างานหรอืประกอบการทีก่ าหนด และ 

(ข)

 ผูบ้รโิภคหรอืประชาชนทั่วไปตอ้งไมเ่ขา้รว่มในงานหรอืการประ

กอบการทีก่ าหนด 

 
(3) ตามขอ้ยกเวน้ทีร่ะบใุนวรรคที ่5 

http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May
https://www.documentcloud.org/documents/6884401-REBUILDING-a-STRONGER-TASMANIA-Final.html%23document/p12
https://www.documentcloud.org/documents/6884401-REBUILDING-a-STRONGER-TASMANIA-Final.html%23document/p12
https://www.legislation.tas.gov.au/view/html/inforce/current/act-1997-086#HP2%40HD2%40EN
https://www.legislation.tas.gov.au/view/html/inforce/current/act-1997-086#HP2%40HD2%40EN
https://coronavirus.tas.gov.au/


 

 

 http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May 

ผูท้ีป่รากฏตวัในสถานทีท่ีก่ าหนด 

หรอืผูท้ีเ่ขา้รว่มในงานหรอืการประกอบการทีก่ าหนดตอ้งใชพ้ยายาม

จนถงึทีส่ดุทีจ่ะปฏบิตัติามหลักการเวน้ระยะหา่งจากผูอ้ ืน่ 

(หลังจากทีพ่จิารณาถงึสถานการณ์ทัง้หมดแลว้) 

ไมม่กีารก าหนดการลงโทษในค าสัง่นี ้

 
อา้งองิ: 

https://www.sa.gov.au/ data/assets/pdf_file/0007/ 

605590/Signed-Direction-Non-Essential-Business-and-other-

activities-no-2-COVID-19-Direction-2020.pdf 

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิส าคั

ญตามพรบ.การจัดการฉุกเฉนิปี 

2004 วันที ่22 มนีาคม 2020 

อธบิดตี ารวจประกาศผูช้ว่ยประสานงานรัฐในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิส าคญั 

 
อา้งองิ: 

https://www.covid-19.sa.gov.au/ data/assets/pdf_f 

ile/0004/145687/Major-Emergency-Declaration-Signed-

1300-Hrs-22032020.pdf 

 

ขยายเวลาพรบ.การจัดการฉุกเฉนิปี 

2004 

4 เมษายน 2020 

ขยายเวลาส าหรับมาตรา 23(2) เป็นเวลา 28 วันตัง้แตว่ันที ่ 4 

เมษายน 2020 เวลา 13:00 น. อนุมตัโิดยผูว้า่การรัฐ SA 

 
https://www.covid-19.sa.gov.au/ data/assets/pdf_f 

ile/0005/145688/Emergency-Services-Act-2004-Gove rnors-

Approval-of-Extension-of-Major-Emergency-Declaration-

Signed-Documents.pdf 

ประกาศ SAPOL เรือ่ง: 

การบงัคบัใชก้ฎและขอ้หา้ม 

วันที ่28 มนีาคม 2020 

‘ต ารวจ SA ไดก้ าหนดค าศัพทใ์หมส่ าหรับการบงัคับใชก้ฎการกกัตวั 

ขอ้บงัคับในการเวน้ระยะหา่งจากผูอ้ ืน่ และกฎการปิดธรุกจิ 

และจะเคาะประตขูองบคุคลธรรมดาและธรุกจิเพือ่รับรองการปฏบิตัติ

ามขอ้บงัคับในชว่งแพรร่ะบาด ตัง้แตว่ันนี ้(28 มนีาคม) 

ต ารวจจะสามารถออกใบสัง่ไดท้ันทเีมือ่พบผูท้ีไ่มป่ฏบิตัติามค าสัง่ข

องผูป้ระสานงานรัฐ 

สบืเนือ่งจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิส าคัญ 

ตามพรบ.การจดัการฉุกเฉนิปี 2004 

 ….มขีอ้เสนอใหเ้จา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บอนุญาตจะสามารถออกใบสัง่บ าเพ็

ญประโยชนม์ลูคา่ $1,000 ส าหรับ 

บคุคลธรรมดาทีไ่มป่ฏบิตัติามกฎหมายและมลูคา่ $5,000 

ส าหรับนติบิคุคลทีไ่มป่ฏบิตัติามกฎหมาย’ 

 

สมาชกิทีท่ีไ่ดรั้บอนุญาตของต ารวจ SA 

จะออกใบสัง่ในรปูแบบของเอกสารทีส่ง่ใหก้บัมอื 

ซึง่ระบลุักษณะบรกิารทีก่ลา่วหาวา่เกดิขึน้ในสถานทีค่วบคมุกบัค าข

อใหย้ตุแิละเลกิด าเนนิการ 

โทษปรับสงูสดุทีม่รีายละเอยีดในเอกสารคอืคา่ปรับ $20,000 

ส าหรับบคุคลธรรมดา และคา่ปรับ $75,000 

ส าหรับนติบิคุคลทีพ่บวา่ละเมดิค าสัง่ในปัจจบุนั 

 

http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May
https://www.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/605590/Signed-Direction-Non-Essential-Business-and-other-activities-no-2-COVID-19-Direction-2020.pdf
https://www.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/605590/Signed-Direction-Non-Essential-Business-and-other-activities-no-2-COVID-19-Direction-2020.pdf
https://www.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/605590/Signed-Direction-Non-Essential-Business-and-other-activities-no-2-COVID-19-Direction-2020.pdf
https://www.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/605590/Signed-Direction-Non-Essential-Business-and-other-activities-no-2-COVID-19-Direction-2020.pdf
https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/145687/Major-Emergency-Declaration-Signed-1300-Hrs-22032020.pdf
https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/145687/Major-Emergency-Declaration-Signed-1300-Hrs-22032020.pdf
https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/145687/Major-Emergency-Declaration-Signed-1300-Hrs-22032020.pdf
https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/145687/Major-Emergency-Declaration-Signed-1300-Hrs-22032020.pdf
https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/145688/Emergency-Services-Act-2004-Governors-Approval-of-Extension-of-Major-Emergency-Declaration-Signed-Documents.pdf
https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/145688/Emergency-Services-Act-2004-Governors-Approval-of-Extension-of-Major-Emergency-Declaration-Signed-Documents.pdf
https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/145688/Emergency-Services-Act-2004-Governors-Approval-of-Extension-of-Major-Emergency-Declaration-Signed-Documents.pdf
https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/145688/Emergency-Services-Act-2004-Governors-Approval-of-Extension-of-Major-Emergency-Declaration-Signed-Documents.pdf
https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/145688/Emergency-Services-Act-2004-Governors-Approval-of-Extension-of-Major-Emergency-Declaration-Signed-Documents.pdf
https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/145688/Emergency-Services-Act-2004-Governors-Approval-of-Extension-of-Major-Emergency-Declaration-Signed-Documents.pdf


 

 

 http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May 

อา้งองิ: 

https://www.police.sa.gov.au/sa-police-news-assets/ front-

page-news/expiation-notices-to-be-introduced- for-covid-

19-non-compliance 

ขอ้หา้มเกีย่วกบัธรุกจิ องคก์ร 

กจิกรรม งานอเีวนต ์

และการรวมตัวในรัฐเซาทอ์อสเตรเลี

ย - COVID-19 

25 มนีาคม 2020 

พรบ.สาธารณสขุของรัฐเซาทอ์อสเตรเลยี 

ก าหนดใหเ้จา้หนา้ทีต่ ารวจเป็นผู ้‘ไดรั้บอนุญาต’ 

ใหบ้งัคับใชค้ าสัง่ทางสาธารณสขุและมอบอ านาจใหอ้อกใบสัง่คา่ปรั

บส าหรับการไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

แมว้า่กฎหมายจะไมม่รีายละเอยีดทีช่ดัเจนเกีย่วกบัโทษปรับทางการ

เงนิทีเ่จาะจงส าหรับการไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ ในปัจจบุนัต ารวจ 

SA มอี านาจการกวาดลา้งเพือ่บงัคับใชค้ าสัง่ของรัฐเกีย่วกบั Covid-

19 สบืเนือ่งจากประกาศสภาวะฉุกเฉนิในวันที ่22 มนีาคม 2020 

 
ต ารวจแหง่รัฐเซาทอ์อสเตรเลยีจะท าการตรวจสอบเชงิรกุตามสถาน

ทีแ่ละธรุกจิทีค่รอบคลมุอยูใ่นขอ้หา้มทีป่ระกาศใหมล่า่สดุ 

 
การไมป่ฏบิตัติามค าสัง่เป็นการกระท าความผดิทีม่โีทษปรับสงูสดุ 

$20,000 ตอ่บคุคลธรรมดา หรอื 

$75,000 ส าหรับบรษัิท จ านวนเงนินีเ้ป็นโทษปรับสงูสดุ 

และอาจมผีลบงัคับใชห้ากคา่ปรับเพิม่ขึน้เนือ่งจากไมช่ าระเงนิ 

หรอืหากบคุคลธรรมดาหรอืบรษัิทถกูน าตัวมาแสดงตอ่หนา้ผูพ้พิาก

ษาศาลแขวง อาจมกีารออกใบสัง่บ าเพ็ญประโยชนท์ันทมีมีลูคา่ 

$1,000 ตอ่บคุคลธรรมดา และ 

$5,000 ตอ่นติบิคุคลเนือ่งจากการไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

  
อา้งองิ: 

https://www.covid-19.sa.gov.au/emergency-

declarations/gatherings 

ค าสัง่การจัดการฉุกเฉนิ 
(การรวมตวัหมายเลข 2) (COVID-
19) วันที ่16 เมษายน 2020 

ยกเลกิค าสัง่การจัดการฉุกเฉนิ (การรวมตัว) 
(COVID-19) ปี 2020 และแทนทีโ่ดยค าสัง่การจัดการฉุกเฉนิ 
(การรวมตวัหมายเลข 2 (COVID-19) ปี 2020 มผีลในวันที ่16 
เมษายน เวลา 10:10 น. 

 
อา้งองิ: 

https://www.covid-19.sa.gov.au/ 
data/assets/pdf_file/0003/170724/Emergency-Management-
Gathering s-No-2-COVID-19-Direction-2020.pdf 

การด าเนนิการของรัฐบาล SA เกีย่วกบั COVID-19 มกีารแจง้ขอ้มลูทกุวันทาง https://www.covid-

19.sa.gov.au/ 

 

http://www.scarletalliance.org.au/library/COVID-19_Restrictions_May
https://www.police.sa.gov.au/sa-police-news-assets/front-page-news/expiation-notices-to-be-introduced-for-covid-19-non-compliance
https://www.police.sa.gov.au/sa-police-news-assets/front-page-news/expiation-notices-to-be-introduced-for-covid-19-non-compliance
https://www.police.sa.gov.au/sa-police-news-assets/front-page-news/expiation-notices-to-be-introduced-for-covid-19-non-compliance
https://www.police.sa.gov.au/sa-police-news-assets/front-page-news/expiation-notices-to-be-introduced-for-covid-19-non-compliance
https://www.police.sa.gov.au/sa-police-news-assets/front-page-news/expiation-notices-to-be-introduced-for-covid-19-non-compliance
https://www.covid-19.sa.gov.au/emergency-declarations/gatherings
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