
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผูค้น้ควา้กฎหมายเกีย่วกบังานบรกิารทางเพศ  

2018 

 

Action for REACH OUT 
ฮอ่งกง 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบรกิ

ารทางเพศ

คน้หา 



 

 

 

 

ความหมายของงานบรกิารทางเพศ 

 

 

งานบริการทางเพศมักถูกมองและตคีวามวา่เปน็การแลกเปลี่ยนบรกิารท

างเพศ ซึง่รวมถงึการชว่ยตวัเอง ออรลัเซ็ก 

เพศสมัพนัธ์ทางชอ่งคลอดและเพศสัมพันธ์ทางทวารหนกั ฯลฯ 

ระหวา่งหญงิใหบ้รกิารทางเพศกบัลกูคา้ของเธอเพื่อเงนิหรือสิง่ตอบแท

นอืน่ ๆ 

 

ในฮ่องกงอตุสาหกรรมเพศสว่นใหญ่จะครอบคลุมผูใ้หบ้รกิารทางเพศที่

ขายตามท้องถนน "อพาร์ทเมนตส์ าหรบัผูใ้หบ้ริการทางเพศคนเดยีว" 

อาบ อบ นวด / สปาเทา้ คาราโอเกะ / ไนท์คลบั / 

บารแ์ละคนขายบรกิารทางเพศอิสระ (เชน่ สาวรบัเดท) 

ผูใ้หบ้รกิารทางเพศทีใ่หบ้รกิารทางเพศ เปน็ตน้ 

 

อุตสาหกรรมทางเพศมีการเปลี่ยนแปลงและพฒันาไปตามกาลเวลา 

อยา่คดิว่าการเปน็คนขายบริการทางเพศอิสระหรืองานของคณุไมไ่ดม้ีส่

วนเกีย่วข้องโดยตรงกบัการแลกเปลีย่นบรกิารทางเพศคณุกจ็ะไมถู่กจบั

ตามกฎหมาย 

 

ตอนนี้เราจะอธบิายสั้น ๆ 

เกีย่วกบักฎหมายการท างานบริการทางเพศทีเ่กี่ยวขอ้งในฮ่องกง! 
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ผู้ใหบ้รกิารทางเพศในสถานบรกิารทีแ่ตกตา่งกนัมแีนวโนม้ที่จะ

กระท าความผดิเท่ากนั 

ความผดิบางอย่างไดถู้กเนน้ไว้ทีด่า้นลา่ง อยา่งไรกต็าม 

พงึระวงัวา่รายการความผดิยงัไมค่รบถว้นสมบูรณ์ 

 

 

 คนขายบ
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การทางเ

พศคนเดี

ยว 

ผู้ให้บริกา

รทางเพศ

ที่ขายตา

มท้องถน
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Cap. 200 
S.147 

การชกัชวนเพื่

อจดุประสงคท์ี่

ผดิศลีธรรม 

 

 

  

 

     

Cap. 200 
S.137 

อาศยัรายไดจ้า

กการคา้ประเว

ณขีองผูอ้ืน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 200 
S.139 

การดแูลสถาน

บรกิาร 

  
 
 

(3-p) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 คนขายบ

ริการทาง

เพศอิสระ/ 

สาวรับเด

ท 

อพาร์ทเม

นต์ส าหรั

บผู้ให้บริ

การทางเ

พศคนเดี

ยว 

ผู้ให้บริกา

รทางเพศ

ที่ขายตา

มท้องถน

น 

ไนท์คลั

บ / 

คาราโอเ

กะ 

อาบ 

อบ 

นวด 

ซาวน่า 

/ 

สปาเท้

า 

บา

ร์ 

เจ้าข

องที ่

Cap. 200 
S.143 

อนญุาตใหใ้ช้ส

ถานทีเ่พือ่ใชเ้ป็

นสถานบรกิาร 

 
       

 

Cap. 200 
S.145 

ผูเ้ชา่ ฯลฯ 

อนญุาตใหใ้ช้ส

ถานทีห่รอืเรอืเ

พือ่การคา้ประเ

วณ ี

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

Cap.266 S.4 

ค าสัง่ขอ้หา้มใ

นการด าเนนิงา

น ฯลฯ 

รา้นนวดทีไ่มม่ี

ใบอนญุาต 

  

 

(ถ้าให้บริกา

รนวด) 

   

 

 

 

  

Cap. 200 
S.147A 

หา้มแสดงปา้ยโ

ฆษณาการคา้ป

ระเวณ ี

  

 

   

 

   

ภายใต ้Cap 115, 

S.41ผู้ถอืวซีา่ทอ่งเที่ยวทีร่บังานในฮอ่งกงหรอืผูถ้อืวซีา่ท างานทีไ่ดร้บัการจ้

างโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตถือเปน็การละเมดิเงือ่นไขการพกัอาศยั 
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Cap.200 กฎหมายอาชญากรรม - 

มาตรา 147 การชกัชวนเพื่อจดุประสงค์ทีผ่ดิศลีธรรม 

(1) บคุคลทีอ่ยูใ่นสถานทีส่าธารณะหรอืในสายตาประชาชน— 

(a) การชกัชวนเพือ่จดุประสงคท์ีผ่ดิศลีธรรม หรอื 

(b) เตรด็เตรเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นการชกัชวนเพือ่วตัถปุระสงคท์ี่    

ผดิศลีธรรม 

จะมคีวามผดิและตอ้งรบัผดิชอบเสยีคา่ปรบั 10,000 

ดอลลารแ์ละจ าคกุเปน็เวลา 6 เดอืน 

 

สถานการณป์ัจจบุนัของผูใ้หบ้รกิารทางเพศทีข่ายตามทอ้งถนน 

ผูใ้หบ้รกิารทางเพศทีข่ายตามทอ้งถนนคอืผูท้ีท่ าธรุกจิบนทอ้งถนน 

เพือ่ปกปอ้งสทิธใินการท างานของตนและหลกีเลีย่งขอ้พพิาททีไ่มจ่ าเปน็ 

ผูใ้หบ้รกิารทางเพศจะแจง้ราคาและขอบเขตการใหบ้รกิารกบัลกูคา้กอ่นเสมอ 

ในเวลาเดยีวกนัลกูคา้อาจมคีวามผดิหากเขาเป้ฯฝา่ยเสนอราคาและขอรบับรกิารก่

อน 

 

เนือ่งจากกฎหมายฉบบันี้ 

ผูใ้หบ้รกิารทางเพศทีข่ายตามทอ้งถนนควรแจง้ราคาส าหรบับรกิารเมือ่อยูภ่ายใน

สถานทีก่บัลกูคา้เทา่นัน้ อยา่งไรกต็ามขอ้พพิาทเกีย่วกบัราคาและบรกิาร ณ 

เวลานีอ้าจสง่ผลใหเ้กดิขอ้ตกลงทีไ่มม่คีวามสขุ 

 

เปน็ที่เขา้ใจกนัดวีา่ขาจรอาจตอ้งเผชญิกบัการกอ่กวนทีไ่มจ่ าเปน็ 

ดงันัน้เราจงึเตอืนผูใ้หบ้รกิารทางเพศทีข่ายตามทอ้งถนนใหร้กัษาความสัมพนัธ์

ที่ดกีบัผูค้นในละแวกของตนและเพือ่ลดการรบกวนตอ่ผู้อืน่ 
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กรณทีี่ 1) ผูใ้หบ้ริการทางเพศทีข่ายตามท้องถนน 

Ah Han ก าลงัรอลกูคา้ทีเ่หมาะสมบนถนน ลกูคา้เขา้หาและขยบิตาให้เธอ Ah Han 

เพิง่บอกวา่ "$200 ตกลงไหม?" ลกูคา้ไปกบั Ah Han ทีอ่พารท์เมน้ทข์องเธอ ตอนที ่

An Han ก าลงัจะถอดเสือ้ของลกูคา้ของเธอ เขาบอกวา่ตวัเองเปน็ต ารวจนกตอ่ Ah 

Han ถกูจบักมุและถกูตัง้ขอ้หาชกัชวนโดยมจีดุประสงคท์ีผ่ดิศลีธรรม 

Ah Han ไมใ่ชผู่ก้ระท าความผดิรายแรกและถกูตดัสนิจ าคกุเปน็เวลาสามเดอืน 

ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยทีจ่ะระบวุา่ใครเปน็ต ารวจนกตอ่ 

เพือ่หลกีเลีย่งการถกูลอ่ให้ตดิกบัโดยต ารวจนกตอ่ ควรปฏเิสธลกูคา้ทีด่นูา่สงสยั 

กรณทีี่ 2) สาวรบัเดท / สาวรบัเดทอิสระ / แฟนพาร์ทไทม์ 

Maggie ท างานเปน็ "แฟนพารท์ไทม์" 

ซึง่ใชส้ือ่ทางสงัคมเพือ่ตดิตอ่กบัลกูคา้ของเธอ ในวนัทีเ่กดิเหต ุ

ลกูคา้สง่ขอ้ความเพือ่ใชบ้รกิารในโรงแรมใน Kwun Tong 

พวกเขานดัพบกนัครัง้แรกนอกรา้นฟาสตฟ์ูด้ใกล้ ๆ ซึง่อยูใ่กลก้บัโรงแรม 
 

Maggie มาถงึตรงเวลาและพบลกูคา้ของเธอดว้ยชดุทีแ่จง้มากอ่นหนา้ Maggie 

ยนืยนัราคาวา่ "$1,800" 
 

จากนัน้เธอกถ็กูจบัทนัทโีดยต ารวจทีซุ่ม่รออยู ่

เธอถกูตัง้ขอ้หาชกัชวนโดยมจีดุประสงคท์ีผ่ดิศลีธรรม 
 

โปรดจ าไวว้า่เพือ่หลกีเลีย่งการกระท าผดิกฎหมาย 

คณุตอ้งไมเ่ริม่ประเดน็เรือ่งการใหบ้รกิารทางเพศในทีส่าธารณะ 
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Cap.200 กฎหมายอาชญากรรม –  

มาตรา 137 อาศยัรายไดจ้ากการค้าประเวณขีองผูอ้ืน่ 

 

1) บคุคลที่มเีจตนาอาศัยรายไดจ้ากการคา้ประเวณีของผูอ้ืน่จะ

ตอ้งรบัผดิและตอ้งรบัโทษจ าคกุเปน็เวลา 10 ปี 

 

ผู้ใหบ้รกิารทางเพศ แทนทีจ่ะท าธรุกจิข้างถนน 

กลบัพึง่พาคนกลางในการท าธรุกจิของตวัเอง 

คนกลางอาจมีความผดิทัง้หมดหรอืบางสว่นในรายไดข้องการค้

าประเวณีถา้เขา / 

เธอไดร้บัประโยชนจ์ากการแนะน าผูใ้ห้บรกิารทางเพศ 
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Cap.200 กฎหมายอาชญากรรม ── มาตรา 139 การดแูลสถานบรกิาร 

การดแูลสถานบรกิาร 
(1) บคุคลทีม่โีอกาส  –  

a) ดแูลสถานที่ เรอืหรอืสถานทีใ่ด ๆ ไวเ้ปน็สถานบรกิาร หรอื 

b) จดัการหรอืใหค้วามชว่ยเหลอืในการจดัการหรอืรบัผดิชอบหรอืควบคมุสถานที่ 

เรอืหรอืสถานทีใ่ด ๆ ไวเ้ปน็สถานบรกิาร 

จะมคีวามผดิและตอ้งรบัผดิ – 

(i) ค าตดัสินสรปุใหจ้ าคกุเปน็เวลา 3 ปี หรอื 

(ii) ค าตดัสินในขอ้กลา่วหา ให้รบัโทษจ าคกุเปน็เวลา 10 ป ี

เมือ่สถานทีเ่ฉพาะถกูสงสยัวา่เปน็สถานที่แระกอบการรอง ต ารวจจะพจิารณาวา่ "ดแูล" หรอื 

"จดัการ" หรอื "ชว่ยจดัการ" และท าการจบักมุตามนัน้ แมว้า่จะตัง้ขอ้หาวา่ "ดแูลสถานบรกิาร" 

คนที่ "จดัการ" หรอื "ชว่ยในการจดัการ" สถานบรกิารกม็โีอกาสทีจ่ะถกูฟอ้งรอ้งดว้ย 

กรณ ี1) สปาเทา้ 

Mong Mong ท างานในรา้นสปาเทา้ วนัหนึง่มลีกูคา้สองรายมาขอให้ Mong Mong 

แนะน าผูห้ญงิให้สองคน Mong Mong จงึเรยีก Heung Heung และ Fun Fun 

เพือ่นวดเทา้และใหบ้รกิารทางเพศดว้ยมอื 

หลังจากการใหบ้รกิาร ลกูคา้ทัง้สองรายระบวุา่ตวัเองเปน็ต ารวจนกตอ่ Mong Mong 

ถกูตัง้ขอ้หาวา่ "ดแูลสถานบรกิาร" เนือ่งจากเธอไดเ้รยีกผูห้ญงิสองคนมาใหบ้รกิาร 

เราเชือ่วา่ Mong Mong พยายามชว่ยเพือ่นรว่มงานให้มีรายได ้

แตเ่ห็นไดช้ดัวา่เปน็การฝา่ฝนืกฎหมายโดยไมค่ านงึถงึเจตนารมณข์องเธอ 

กรณทีี ่2) คาราโอเก 

SiuLingท างานเปน็แมเ่ลา้ในหอ้งคาราโอเกะและเปน็ผูร้บัผดิชอบในการจดัหาเดก็สาวใหก้บัลู

กคา้วนันัน้ Siu Ling ก าลงัท างานตามปกติ ภายในคาราโอเกะ สาวๆ ใหบ้รกิารลกูคา้ 

รอ้งเพลงและดืม่ตามปกต ิเชน่เดยีวกบัการใหบ้รกิารทางเพศดว้ยมอื 

กอ่นทีห่ญงิสาวคนหนึง่จะเริ่มใหบ้รกิารทางเพศดว้ยมอื 

ลกูคา้คนหนึง่บอกวา่เปน็ต ารวจนกตอ่และตัง้ขอ้หา "ดแูลสถานบรกิาร" แก ่Siu Ling 

ทนัทแีละเธอถกูจ าคกุเปน็เวลาหกเดอืน                        
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Cap.200 กฎหมายอาชญากรรม – มาตรา 145 ผูเ้ชา่ ฯลฯ 

อนญุาตใหใ้ช้สถานทีห่รอืเรอืส าหรบัการคา้ประเวณี 

 

กฎหมายทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนัดเูหมอืนจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ 

"อพารท์เมนต์ส าหรบัผูใ้หบ้ริการทางเพศคนเดยีว"  

อยา่งไรก็ตามมีกฎหมายทีเ่กีย่วข้องหลายอยา่งซึง่จ ากดักิจกรรมใน 

"อพารท์เมนต์ส าหรบัผูใ้หบ้ริการทางเพศคนเดยีว" 

ผู้พกัอาศยัจะตอ้งระวงัข้อกฎหมายเหลา่นัน้ 

 

หากพบวา่เจา้ของบา้นปล่อยให้สถานที่ของตนถกูใชเ้ปน็ 

"อพารท์เมนต์ส าหรบัผูใ้หบ้ริการทางเพศคนเดยีว" เขาอาจกระท าผดิ 

"ผู้เช่า ฯลฯ อนุญาตใหใ้ช้สถานทีห่รือเรือ"  

การอา้งว่าไมรู่เ้กีย่วกบัการใชส้ถานที่ไมใ่ชค่ าแกต้ัวที่ฟงัขึน้ 

มีกรณีทีผู่ข้ายบริการทางเพศพบวา่ตวัเองตกอยูใ่นสถานการณ์ทีแ่ย่มา

กและไรค้วามหวงัเมื่อถกูขอใหอ้อกจากสถานทีด่งักลา่วทนัทหีลงัจากที่เ

จา้ของบ้านรูว้า่พวกเขาก าลงัท า 

"อพารท์เมนต์ส าหรบัผูใ้หบ้ริการทางเพศคนเดยีว" ในสถานทีน่ัน้ 

 

สปาเทา้บางแหง่ใหบ้รกิารทางเพศดว้ยมือ 

ซึง่ทางกฎหมายจ าแนกเปน็หนึง่ในบรกิารทางเพศ 

จงึเปน็ความผดิหากมกีารใหบ้รกิารทางเพศดว้ยมือ 

ในสปาเทา้เพื่อรบัเงนิเปน็การแลกเปลีย่น 

 

สถานบริการคอื 

(a) สถานที ่เรือหรอืสถานที่ที่ใชโ้ดยบคุคล 2 

คนหรือมากกวา่เพือ่การคา้ประเวณ ีหรอื 

(b) สถานที ่

เรือหรอืสถานที่ทีถ่กูใชส้ าหรบัหรือเกีย่วข้องกบัการจดัท าหรือจดั

การเรือ่งการคา้ประเวณ ี
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Cap 266 กฎหมายเกีย่วกบัรา้นนวด  

มาตรา 4 หา้มมใิหม้ีการประกอบกจิการนวดโดยไมม่ใีบอนญุาต 

 

(1) บคุคลใดกต็ามทีด่ าเนินการ ดแูล จดัการหรอืชว่ยในการด าเนินการใด ๆ 

หรอืชว่ยบรหิารสถานบรกิารนวดเพือ่ท าการซึง่ไมม่ใีบอนญุาตถอืเปน็การกร

ะท าผดิ  

 

(2) เพือ่หลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิขอ้สงสยั 

ขอประกาศใหท้ราบวา่ขอ้แกต้า่งของบคุคลทีถ่กูตัง้ขอ้หาวา่มคีวามผดิภายใ

ตห้มวด(1)ไมท่ราบวา่การด าเนนิงานของสถานบรกิารนวดทีไ่มไ่ดร้บัอนญุา

ต เป็นความผดิ  

 

ผูใ้ดกต็ามทีก่ระท าความผดิตามหมวด (1) จะตอ้งรบัผดิตามหมวด (4)- 

 

a) ความผดิครัง้แรกจะถูกปรบั 50000 ดอลลารแ์ละจ าคกุ 6 เดอืน 

b) ความผดิครัง้ทีส่องหรอืตอ่มาจะตอ้งจา่ยคา่ปรบั100,000 

ดอลลารแ์ละจ าคกุเปน็เวลา 2 ป ี

 

ภายใตก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายนี้ 

เฉพาะการนวดสว่นบนของรา่งกายจากไหลข่ึ้นไปหรอืเทา้(ถงึเขา่) 

สามารถจดัท าไดโ้ดยไมต่อ้งมใีบอนญุาต 

ไมม่บีรกิารนวดตวัเตม็รปูแบบให้กบัลกูค้าเพศตรงขา้ม  

 

ต ารวจนกตอ่มกัจะขอใหห้มอนวดใหบ้รกิารแบบเตม็รปูแบบและเมือ่เธอเริม่น

วดทีห่ลงัหรอืแขน 

เธออาจถกูตัง้ขอ้หาชว่ยเหลอืในการด าเนินการสถานทีท่ีไ่มไ่ดร้บัอนญุาต 
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กรณ:ี 
 
 
 
 
 
 

Ah Mui ก าลงัท างานในรา้นสปาเทา้ อยูม่าวันหนึง่มลีกูคา้เขา้มาและ Ah Mui 

ทักทายเขา อยา่งไรกต็าม Ah Mui ไมไ่ดเ้ป็นผูห้ญงิแบบทีลู่กคา้ชอบ 

ดงันั้นเขาจงึขอใหเ้ปลี่ยนเป็นหมอนวดอกีคนหนึง่ Ah Mui ถาม Ah Fong 

เพือ่นรว่มงานของเธอใหร้บัหนา้ทีน่ี้ Ah Fong 

จงึเริม่นวดหลงัของลกูคา้หลงัจากทีเ่ขาถอดเสือ้ผา้ ออก 

ลูกคา้ระบวุา่ตวัเองเป็นต ารวจนกตอ่ 

 

เนือ่งจาก Ah Fong ไดส้มัผสักบัหลงัของต ารวจนกตอ่ 

เธอถกูตัง้ขอ้หาชว่ยเหลอืการด าเนินการที่ไมไ่ดร้บัอนญุาตและ Ah Mui 

ถูกตัง้ขอ้หาจดัการสถานที่ทีไ่มไ่ดร้บัอนญุาต 
 

การกระท าผดิประเภทนีม้กัเกดิขึ้นในสปาเทา้หรอือาบอบนวด ผูใ้หบ้รกิาร / 

หมอนวดพงึจ าไวว้า่ตอ้งปอ้งกนัตนเองโดยการจดจ าประเภทใบอนญุาตของ

สถานบรกิารกอ่นทีจ่ะเริม่ท างานที่นัน่ 

ซึง่จะชว่ยหลกีเลี่ยงบทลงโทษทีรุ่นแรงเช่นคา่ปรบัราคาสงูและประวตัอิาชญ

ากรรม 

  

 

 

 

 

10 

 



 

Cap.200 (กฎหมายอาชญากรรม)   

มาตรา 147A หา้มแสดงปา้ยโฆษณาการคา้ประเวณ ี

(1) บคุคลใดก็ตามทีแ่สดงหรือเปน็เหตุ 

หรืออนญุาตใหแ้สดงเครื่องหมายทีโ่ฆษณาหรือเขา้ใจได้วา่โฆษณาบรกิารคา้ประเว

ณหีรือของบคุคลที่จดัหรือจดัใหม้กีารคา้ประเวณีตอ่สาธารณะเป็นผูก้ระท าผดิ 

และต้องรบัผดิจ าคุกเปน็เวลา12 เดอืน (ฉบบัแกไ้ข31 ของป1ี997 s.17) 

 

(2) ปา้ยทีแ่สดงโดยไมช่อบดว้ยหมวด (1) โฆษณาหรือเขา้ใจไดว้า่โฆษณา 

วา่มบีริการคา้ประเวณีหรือบคุคลทีจ่ดัการหรอืจดัใหม้กีารคา้ประเวณีอยู่ในสถานที่ 

บคุคลใดกต็ามทีจ่ดัการหรือมหีนา้ที่รบัผดิชอบหรือควบคมุสถานที่นั้น 

จนกวา่จะไดร้บัการพิสจูนโ์ดยเดด็ขาด 

ใหส้ันนิษฐานวา่เปน็เหตุท าใหม้ีการแสดงปา้ยนั้น  
 

(3) ส าหรบัจดุประสงคข์องมาตรานี้ - 

(a) ปา้ยแสดงต่อสาธารณชนถา้และเฉพาะในกรณทีี่สามารถมองเหน็ไดจ้าก- 

(i) สถานทีใ่ดก็ตาม ณ 

ขณะนั้นสาธารณะหรอืบางสว่นของสาธารณะมสีิทธิห์รอืไดร้บัอนญุาตใหเ้

ขา้ถงึไดไ้มว่า่จะเปน็ดว้ยการจา่ยเงินหรอือืน่ ๆ หรือ  

(ii) ส่วนทีใ่ชร้ว่มกนัของสถานทีใ่ด ๆ 

โดยไมค่ านงึวา่สาธารณะหรือบางสว่นของสาธารณะไมม่สีิทธิห์รอืไดร้บัอ

นุญาตใหเ้ขา้ถงึสว่นทีใ่ชร้่วมกันหรอืสถานทีด่งักลา่ว และ 
 

(b) ในการตดัสินใจวา่ปา้ยอาจท าใหเ้ขา้ใจตามนัน้อาจจะต้องพิจารณา- 

(i) ทุกดา้นของปา้ย รวมถงึขนาด ส ีรปูรา่งและการออกแบบ 

(ii) ที่ตัง้ของปา้ย 

(iii) ผูใ้ชส้ถานทีท่ีป่า้ยโฆษณา และ 

(iv) บริการที่น าเสนอโดยบคุคลที่ตามทีป่า้ยโฆษณาและในกรณอีื่น ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ภายใต้กฎหมายนี้ ผูใ้หบ้ริการทางเพศจะแสดงสญัญาณใด ๆ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งคา่บริการและบรกิารที่น าเสนอ 

ในทีส่าธารณะรวมทัง้ทีป่ระตหูนา้ของที่พกั อาจเสี่ยงตอ่การกระท าความผดิ 
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Cap 115 กฎหมายการเขา้เมอืง  มาตรา 41 การฝา่ฝนืเงือ่นไขการพกัอาศยั 

ภายใต ้Cap 115A ระเบยีบวา่ดว้ยการเขา้เมอืงหมวด 2 (1) 

(1)การอนญุาตใหบ้คุคลทีจ่ะเดนิทางเขา้ฮอ่งกงในฐานะผูม้าเยอืนตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขตอ่ไปนี้ 

(a) ไมร่บัจา้งท างานไมว่า่จะไดห้รอืไมไ่ดค้า่จา้งกต็าม 

(b) จะตอ้งไมจ่ดัตัง้หรอืเขา้รว่มในธรุกจิใด ๆ และ 

(c) จะตอ้งไมก่ลายเปน็นกัเรยีนทีโ่รงเรยีน มหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศกึษาอืน่ ๆ 

บคุคลทีไ่ดร้บัวซีา่ท างานในฮอ่งกงจะตอ้งรบังานหรอืเขา้รว่มในธรุกจิทีไ่ดร้บัอนญุาตจากส านกั

งานตรวจคนเขา้เมอืงเทา่นัน้ 

ผูถ้อืวซีา่ทอ่งเทีย่วหรอืวซีา่เขา้ประเทศสองครัง้ไมไ่ดร้บัอนญุาตใหท้ างานใด ๆ 

รวมถงึงานทีไ่มไ่ดค้า่จา้ง บคุคลใดฝา่ฝนืเงือ่นไขการพกัอาศยัจะถกูจบักมุ 

ตอ้งถกูสง่ตวักลบัหรอืจ าคกุทนัที ปรบัสงูสดุ HK$ 50,000 และจ าคกุเปน็เวลาสองป ี  

เจา้หนา้ทีต่ ารวจและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงด าเนนิการรว่มกนัในการลอ่เหยือ่ในสถานบรกิ

ารทีแ่ตกตา่งกนั จบักมุผูใ้หบ้รกิารทางเพศทีผ่ดิกฎหมาย 

ผูใ้หบ้รกิารทางเพศพงึจ าไวว้า่ประวตัอิาชญากรรมจะอยูถ่าวรและจะไมถ่กูลบหลงัจากที่หายไป

จากฮอ่งกงระยะหนึง่ 

ประวัตอิาชญากรรมอาจมผีลเปน็อยา่งมากตอ่การจา้งงานและการเขา้เมอืง 

ดงันั้นผูใ้หบ้รกิารทางเพศควรอยูใ่หห้า่งจากอาชญากรรม  

กรณ ี
 

Rosa เป็นแมบ่า้นประจ าจากฟลิปิปนิส์ 

เธอกระตอืรอืรน้ทีจ่ะหาเงนิใหไ้ดม้ากขึน้ในวนัหยดุของเธอ 

ดงันั้นเธอจงึท าธรุกจิขายบรกิารบนถนนในวนัอาทติย์และวนัหยดุ 
 

ในทีส่ดุ Rosa 

กถ็กูจบัโดยต ารวจนกตอ่และถกูตัง้ขอ้หาละเมดิเงือ่นไขการพกัอาศยัและการชกัชวนเพือ่จดุประ

สงคท์ีผ่ดิศลีธรรม 
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สทิธแิละหนา้ทีข่องคณุหลงัจากถกูจบักมุ: 

 เจา้หนา้ทีต่ ารวจสามารถจบักมุคณุกอ่นที่จะบอกเหตผุลในการจบักมุ 

โดยขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อมโดยรอบ เช่น 

คณุขดัขืนหรือรูส้ึกวา่เขา/เธอต้องใชค้วามระมดัระวงัในการปอ้งกันตวัเอง 

 คณุมสีิทธิ์ทีจ่ะไม่ตอบค าถามหรือลงนามในเอกสารเตอืน 

 เจา้หนา้ทีต่ ารวจตอ้งจดัใหม้ี 

"ประกาศถงึบคุคลทีอ่ยูใ่นความดแูลของต ารวจหรอืเกี่ยวข้องกบัการสอบปากค าขอ

งต ารวจ" 

คณุควรอา่นเอกสารนี้อย่างละเอียดและเขา้ใจสทิธิข์องคณุเองกอ่นที่จะด าเนินการใ

ดๆ ต่อ เอกสารอธบิายสทิธแิละหนา้ทีข่องคณุซึง่รวมถงึ: 
 

บคุคลทีอ่ยูใ่นความดแูลของต ารวจหรอืเกีย่วขอ้งกบัการสอบปากค าของต ารวจ 

คณุมสีิทธิด์งัตอ่ไปนี้ 

1.  ขอความชว่ยเหลอืทางกฎหมาย 

 ตดิตอ่ทางโทรศพัท์สว่นตัวหรอืตดิตอ่สื่อสารแบบเปน็ลายลักษณ์อกัษรหรือพบกบัท

นายความโดยตรง 

 มทีนายความอยูด่ว้ยในระหวา่งการใหป้ากค ากบัต ารวจ 

 สื่อสารดว้ยตวัเองหรือปฏเิสธที่จะสือ่สารกบัทนายความที่อา้งวา่ไดร้บัค าแนะน าจาก

บคุคลทีส่ามในนามของคณุ 

 ไดร้บัรายชือ่ทนายความทีเ่ผยแพรโ่ดยสมาคมกฎหมายของฮ่องกง  

(Law Society of Hong Kong) 

2.  บอกใครบางคนวา่คณุอยู่ทีส่ถานีต ารวจ 

 ขอใหเ้จา้หนา้ที่ต ารวจพยายามแจง้ใหญ้าตหิรอืเพื่อนทราบวา่คณุอยู่ทีส่ถานีต ารวจ

และแจง้ผลใหท้ราบ 

3.  ตดิตอ่กบัญาตหิรือเพื่อน 

 ใหโ้อกาสทีเ่หมาะสมในการตดิตอ่กบัญาตหิรือเพื่อนทางโทรศพัท ์

 ญาตหิรอืเพือ่นสามารถเขา้เยีย่มได้ถา้ส าหรบัผูถู้กจบักมุและผูถู้กคมุขงั 

จ าเปน็ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากเจา้หนา้เวรส าหรบัการเขา้เยี่ยมดงักลา่ว 

 จดัเตรียมอปุกรณก์ารเขยีนและจดัส่งจดหมายของคุณใหเ้รว็ทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปไดด้ว้

ยคา่ใชจ้า่ยของคณุเอง 
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4.  ไดร้บัส าเนาบันทึกเป็นลายลกัษณอ์ักษรด้วยความระมดัระวงั 

 จดัใหม้สี ำเนำบนัทกึสว่นตวัของคณุโดยเร็วทีส่ดุเทำ่ทีเ่ป็นไปไดห้ลงัจำกกำร
สอบปำกค ำ 

 ปฏเิสธทีจ่ะตอบค ำถำมตอ่ไปจนกวำ่จะมกีำรจดัท ำส ำเนำบนัทกึขอ้มลูไวอ้ยำ่
งระมดัระวงั 

5.  ตดิตอ่กบัสถานกงสลุถา้คณุเปน็ชาวตา่งชาติ 

 เขา้เยี่ยมหรือสือ่สารไดอ้ยา่งเปน็สว่นตวักบั 

(i)ตัวแทนจากสถานกงสุลหรือหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้งของประเทศบา้นเกดิของคณุหรือ 

(ii)ทนายความทีต่วัแทนดงักลา่วจดัการใหค้ณุ 

6.  แจง้ตอ่สถานกงสุลหากคณุเป็นชาวตา่งชาติ 

 ต้องการใหเ้จา้หนา้ที่ต ารวจแจง้สถานกงสุลของประเทศบา้นเกดิของคณุในฮอ่งกง

เรือ่งการจบักมุหรือคมุขงัของคณุ 

 ต้องการใหเ้จา้หนา้ที่ต ารวจแจง้หนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้งของประเทศของคณุเรื่องการ

จบักมุหรอืคมุขงัหากไมม่ีตวัแทนกงสุลอยูใ่นฮ่องกง 

7.  จดัหาอาหารและเครื่องดืม่ให ้

 จดัใหม้ีน้ าดืม่ตามค าขอขณะอยูใ่นการควบคมุตวัของต ารวจ  

 มอีาหารสามมื้อต่อวันพร้อมเครือ่งดืม่ 

 เนื่องจากเหตผุลพเิศษ 

เช่น  ความต้องการทางศาสนาหรือนอกเวลาท าการของโรงอาหาร  เป็นต้น 

อาหารจากรา้นคา้หรือจดัสง่โดยญาติหรือเพื่อนของคุณอาจจัดท าขึ้นในนามของคุณภา

ยใต้การได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เวรหรือผู้ตรวจการและการตรวจสอบอาหารดังกล่าว 

8.  ไปพบแพทย ์

 ไดร้บัการรักษาพยาบาลหากรู้สกึไมส่บาย 

9.ขอใหป้ล่อยหรอืใหป้ระกันตวั 

(เฉพาะบคุคลทีถู่กกักตวัไวใ้นการควบคมุตัวของต ารวจเทา่นั้น) 

 ขอใหป้ลอ่ยตวัหรือไดร้บัการประกันตวั(ถา้คณุถูกคมุขงัโดยค าสัง่ของผู้พพิากษา 

การตดัสินใจปลอ่ยตวัหรือใหป้ระกันตวัจะท าโดยผูพ้ิพากษา) 

 สวมกางเกงของคณุไดใ้นขณะทีส่ว่นบนของคณุเปลอืยหรอืสวมเสือ้ของคุณในขณ

ะทีก่างเกงหรอืกระโปรงของคณุถูกถอดออก 
แหล่งที่มา:  

https://www.police.gov.hk/mip/doc/pol_153e.pdf 
http://www.police.gov.hk/info/doc/pgo/em/Epg0049.pdf   
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การท าให้งานบริการทางเพศไม่ผิดกฎหมาย 

 

ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่สภาพแวดล้อมในการท างานที่ถูกกฎหมายส าหรับผู้ใ

ห้บริการทางเพศมีอยู่ค่อนข้างจ ากัดหลายปีที่ผ่านมาเราได้พยายามอย่างหนั

กเพื่อท าให้งานบริการทางเพศไม่ผิดกฎหมาย ศึกษาความเป็นไปได้ของ 

"ผู้ให้บริการทางเพศแชร์อพาร์ตเมนต์หน่ึงห้องร่วมกัน"และแก้ไขกฎหมายที่

มีอยู่ท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ให้บริการทางเพศเพื่อก

ารปกป้องผู้ให้บริการทางเพศจากแก๊งค์ได้ดีขึ้น 

 

เราหวังว่าเราจะสามารถท างานร่วมกันต่อไปได้โดยมีเป้าหมายในการท าให้

งานบริการทางเพศไม่ผิดกฎหมาย 

 

สายด่วน 24 ชั่วโมง ของAFRO 2770 1002 

                                              

Whatsapp 96698108    AFRO27701002 

      

           Afro27701002        96698108 

 
 

 

 

 

ค าจ ากัดสิทธ์ิความรับผิดชอบ: 

 

หนังสือเล่มน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอ้างอิงโดยทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรใช้เปน็ค าแนะน าทางกฎ

หมายหรือทางวิชาชีพ 

แม้ว่าจะมีการพยายามทุกวิถีทางเพ่ือให้มั่นใจวา่ข้อมูลในคู่มือเล่มน้ีมีความถกูต้อง 

แต่ก็ไม่ใช่ค าแนะน าทางกฎหมาย ในกรณีที่มีขอ้สงสัย 

คุณควรขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญอิสระ 


