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การแนะน า 
 
ระเบยีบการจา้งงานเด็กจดัท าภายใตก้ฎหมายการจา้งงาน (Cap. 57) หา้มการจา้งงานเด็กใน
กจิการอุตสาหกรรมและควบคุมการจา้งงานเด็กในสถานประกอบการทีไ่ม่ใชอุ่ตสาหกรรม เพือ่ไม่ให ้
รบกวนการเรยีนของพวกเขา 

 
อย่างไรก็ตาม ผูว้า่จา้งในวงการบนัเทงิ การโฆษณา หรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้งอาจพบวา่จ าเป็นตอ้งจา้ง
ผูใ้หค้วามบนัเทงิส าหรบัเด็กทีม่อีายุต่างกนัในการผลติผลงานของเขา เน่ืองจากความตอ้งการที่

แทจ้รงิของอุตสาหกรรม  คู่มอืนีส้รุปคุณสมบตัหิลกัของขัน้ตอนการสมคัรจา้งผูใ้หค้วามบนัเทงิเด็ก 
และแสดงรายการเงือ่นไขมาตรฐานทีก่ าหนดโดยกรรมาธกิารแรงงาน เพือ่ชว่ยใหน้ายจา้งเขา้ใจ
ภาระหนา้ทีข่องตน และลูกจา้งทีเ่ป็นเด็กทราบสทิธขิองตน 

 
ส าหรบัรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัเงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการจา้งงานเด็ก โปรดดูที ่ “คู่มอืฉบบัย่อ
ส าหรบัระเบยีบการจา้งงานเด็ก” 

 
นิยามของเด็ก  

 
“เด็ก” ถูกก าหนดภายใตก้ฎหมายการจา้งงานว่าเป็นบุคคลทีม่อีายุต ่ากว่า 15 ปี 

 
ขอ้หา้มทัว่ไปในการจา้งงานเด็ก 

 
หา้มมใิหผู้ใ้ดจา้งเด็กในกจิการอุตสาหกรรมใดๆ  ภายใตข้อ้จ ากดับางประการในระเบยีบการจา้งงาน
เด็ก เด็กอายุ 13 ปี ขึน้ไปอาจไดร้บัการวา่จา้งในสถานประกอบการทีไ่ม่ใชอุ่ตสาหกรรม  อย่างไรก็
ตาม เด็กประเภทนีซ้ ึง่ยงัไม่ส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาในแบบฟอรม์ III ถูกหา้มไม่ใหเ้ขา้
ท างานในสถานบนัเทงิสาธารณะใด ๆ ยกเวน้เพือ่จดุประสงคท์ีไ่ม่แสวงหาผลก าไร 

 
เด็กทีท่ างานในสถานทีจ่า้งงานใด ๆ ไม่ว่าจะโดยไดร้บัค่าจา้งหรอืไม่ก็ตาม ใหถ้อืว่าเป็นการจา้งงาน
ตามวตัถุประสงคข์องขอ้บงัคบั 

 
ระเบยีบการจา้งงานเด็กไม่มผีลใชบ้งัคบักบัเด็กทีข่ึน้ทะเบยีนเด็กฝึกงานภายใตก้ฎหมายฝึกงาน 
(Cap.47) 
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ไดร้บัอนุญาตพเิศษจากกรรมาธกิารแรงงาน 
 
ส าหรบัการพฒันาศลิปะหรอืการฝึกอบรม กรรมาธกิารแรงงานอาจอนุญาตใหจ้า้งเด็กทีม่อีายุ
ต่างกนัเป็นผูใ้หค้วามบนัเทงิโดยไดร้บัการยกเวน้จากบทบญัญตับิางประการของระเบยีบการจา้ง
งานเด็ก นายจา้งทีป่ระสงคจ์ะจา้งนักแสดงเด็กควรยืน่ค ารอ้งต่อคณะกรรมการเป็นลายลกัษณอ์กัษร
กอ่นเร ิม่จา้งงาน 

 
เพือ่ใหแ้น่ใจว่าการศกึษาของเด็กจะไม่ถูกแทรกแซง และสวสัดภิาพของพวกเขา รวมถงึความ
ปลอดภยั สุขภาพ และศลีธรรมจะไม่ถูกรบกวน ผูบ้ญัชาการจะก าหนดเงือ่นไขและขอ้จ ากดัเฉพาะ
ตามการอนุญาตพเิศษ 

 
การจ าแนกประเภทของนกัแสดงเด็ก 

 
ตามรูปแบบการจา้งงาน ความบนัเทงิส าหรบัเด็กแบ่งออกเป็นสองประเภทดงัต่อไปนี:้ 

 
(a) พเิศษ - การจา้งงานเฉพาะกจิในรายการหรอืการผลติเฉพาะโดยไม่มกีารจา้งงานซ า้ของเด็กใน

ชว่งเวลาสัน้ ๆ และ 

 
(b) ศลิปินตามสญัญา - การจา้งงานตามสญัญาทีค่รอบคลุมชว่งระยะเวลาหน่ึงหรอืตามโปรแกรม 

 
มกีารก าหนดขัน้ตอนการสมคัรและเงือ่นไขการจา้งงานทีแ่ตกต่างกนัส าหรบัการจา้งงานผูใ้หค้วาม
บนัเทงิเด็กประเภทต่างๆ 

 
ขัน้ตอนการสมคัร 

 
(a) พเิศษ 

ใบสมคัร (แบบฟอรม์ CEF-1) ควรส่งถงึกรมแรงงานอย่างนอ้ย 2 วนัท าการกอ่นเร ิม่การจา้งงาน 
ควรส่งสครปิตห์รอืสตอร ีบ่อรด์ของการผลติดว้ย 

 
(b) ศลิปินสญัญา 

ใบสมคัร (แบบฟอรม์ CEF-1 และ CEF-2 ) พรอ้มดว้ยสครปิตห์รอืสตอร ีบ่อรด์ของการผลติควร
ส่งถงึกรมแรงงานอย่างนอ้ย 7 วนัท าการกอ่นเร ิม่การจา้งงาน นอกจากนี ้ส าเนาบนัทกึการจา้ง
งานของพนักงานทีเ่ป็นเด็กแต่ละคน (แบบฟอรม์ CEF-4 ) ทีพ่่อแม่ของเขาเขยีนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
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ควรส่งหนังสอืยนิยอมใหจ้า้งงาน (แบบฟอรม์ CEF-5 ) ตลอดจนใบรบัรองการเขา้เรยีน* หรอื
หลกัฐานการกรอกแบบฟอรม์ III ในส่วนทีเ่กีย่วกบัตวัเด็กไปพรอ้มกนั 

 
เง่ือนไขมาตรฐานทีก่ าหนดขึน้เมือ่ไดร้บัอนุญาตพเิศษ 

 
(a) เงือ่นไขพืน้ฐาน 

(i) หา้มจา้งเด็ก 
• กอ่น 7 โมงเชา้ หรอืหลงั 23.00 น .; 
• ส าหรบัระยะเวลาการท างานมากกว่า 8 ช ัว่โมงในวนัใดก็ได;้ 
• ส าหรบัการท างานเกนิ4ช ัว่โมงในวนัเรยีนระหว่างเรยีน ภาคเรยีน; 

• ในเวลาเรยีน; 

• มากกว่า 4 วนัในหน่ึงสปัดาหแ์ละระหว่างระยะเวลาการศกึษามากกว่า 3 วนั

ตัง้แต่วนัจนัทรถ์งึวนัเสาร;์ 

• ในระหว่าง 12 ช ัว่โมงหลงัจากทีง่านของเขาสิน้สุดลงในวนัใดวนัหน่ึงและ; 

• ท างานตดิต่อกนัเกนิ 5 ช ัว่โมง โดยหยุดพกัรบัประทานอาหารหรอืพกัผ่อนไม่

นอ้ยกว่า 1 ช ัว่โมง และกรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ใหพ้กัเพิม่ไม่นอ้ยกว่าคร ึง่

ช ัว่โมงภายในเวลาทีก่ าหนด กล่าวว่าคาถา 5 ช ัว่โมง 

 
(ii) ควรจดัใหม้กีารขนส่งฟรเีพือ่พาพนักงานทีเ่ป็นเด็กแต่ละคนกลบับา้น ถา้เขาจ าเป็นตอ้ง

ท างานหลงั 7.00 น . 

(iii) เด็กจะตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นอนัตรายต่อชวีติ สุขภาพ หรอืศลีธรรมของเขา 

 
(b) เงือ่นไขเพิม่เตมิส าหรบัเด็กพเิศษ 

 
เอกสารต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัการบ ารุงรกัษาและพรอ้มใหพ้นักงานตรวจแรงงานของกรมแรงงาน

ตรวจสอบในระหว่างระยะเวลาการจา้งงาน และจะตอ้งส่งไปยงักรมแรงงานภายใน 14 วนันับ

จากวนัสุดทา้ยของการจา้งงาน: 

 

 
* “ใบรบัรองการเขา้เรยีน” คอืเอกสารทีอ่อกโดยหวัหนา้โรงเรยีน เพือ่รบัรองว่าพนักงานทีเ่ป็นเด็กก าลงัเขา้เรยีนที ่

โรงเรยีน เมือ่เด็กไดร้บัการเสนองาน ผูป้กครองควรยืน่ขอใบรบัรองนีก้บัหวัหนา้โรงเรยีน 
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(i) บนัทกึการจา้งงานของผูใ้หค้วามบนัเทงิเด็กแต่ละคนและทุกคนทีม่รีายละเอยีดส่วน
บุคคลและขอ้มูลเกีย่วกบัการจา้งงาน; และ 

(ii) หนังสอืยนิยอมจา้งงานจากผูป้กครองของเด็กและระบุช ือ่โรงเรยีนและช ัน้เรยีนที่

เด็กก าลงัศกึษาอยู่ 

 
(c) เงือ่นไขเพิม่เตมิส าหรบัสญัญาศลิปิน 

 
เอกสารต่อไปนีต้อ้งไดร้บัการเก็บรกัษาและจดัเตรยีมใหพ้นักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได:้ 

 
(i) บนัทกึการจา้งงานของผูใ้หค้วามบนัเทงิเด็กแต่ละคนและทุกคนทีม่รีายละเอยีดส่วน

บุคคลและขอ้มูลเกีย่วกบัการจา้งงาน; 
(ii) หนังสอืยนิยอมใหจ้า้งงานจากผูป้กครองของเด็ก และ 
(iii) ใบรบัรองการเขา้เรยีนทีถู่กตอ้งหรอืหลกัฐานการกรอกแบบฟอรม์ III ในส่วนของเด็ก 

เด็ก ๆ เขา้รว่มการแสดงทางวฒันธรรม 
 
สถาบนัจดังานทีป่ระสงคจ์ะจดัใหเ้ด็กเขา้รว่มการแสดงทางวฒันธรรมจะตอ้งแจง้กรมแรงงาน
ล่วงหนา้ 14 วนักอ่นเร ิม่การแสดงในแบบฟอรม์แจง้มาตรฐาน (แบบฟอรม์ CEF-6 ) แทนทีจ่ะตอ้งขอ
อนุญาตพเิศษจากกรรมาธกิาร แรงงาน หากเป็นไปตามเกณฑต่์อไปนี:้ 

 
(a) เด็กและ/หรอืพ่อแม่/ผูป้กครองไม่ไดร้บัรางวลัเป็นเงนิไม่วา่จะในเงือ่นไขหรอืต าแหน่งใดๆ 

ส าหรบัการเขา้รว่มการแสดง*; และ 
 
(b) ความปลอดภยั สุขภาพและสวสัดภิาพตลอดจนโรงเรยีนและศลีธรรมของเด็กจะไม่ถูกท าลาย

ในการด าเนินกจิกรรม เชน่ ความถีใ่นการแสดงไม่เกนิเจ็ดวนัต่อเดอืนหรอืสีว่นัต่อสปัดาห ์

 
หากกรมแรงงานพงึพอใจวา่ตรงตามเกณฑท์ีร่ะบุขา้งตน้อย่างครบถว้น สถาบนัทีจ่ดังานจะไดร้บัแจง้
เป็นลายลกัษณอ์กัษรในการสมคัรอย่างเป็นทางการ 

* ตวัอย่างเชน่ กล่องอาหารกลางวนั เครือ่งแต่งกาย หรอืการขนส่งทีส่ถาบนัจดังานจดัใหฟ้รจีะไม่ถอืเป็น
รางวลัตวัเงนิ ในขณะทีค่า่อาหาร/ค่าเสือ้ผา้/ค่า เดนิทาง ทีเ่ป็นตวัเงนิจะถกูนับเป็นส่วนหนึง่ของค่าจา้งหรอื
รางวลัตวัเงนิ 
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โดยไม่ตอ้งขออนุญาตจากกรรมาธกิารแรงงาน  เพือ่ปกป้องสวสัดภิาพของนักแสดงเด็ก สถาบนัจดั
งานควรท าประกนัอุบตัเิหตุหรอืประกนัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้ด็กไดร้บัความคุม้ครองในกรณีทีเ่กดิ
อุบตัเิหตุระหว่างการแสดง 

 
หากหลงัจากพจิารณาการแจง้เตอืนแลว้กรมแรงงานพจิารณาวา่จ าเป็นตอ้งยืน่ค ารอ้งอย่างเป็น
ทางการเพือ่ขออนุมตัจิากกรรมาธกิารแรงงานสถาบนัทีจ่ดังานจะไดร้บัการแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรดว้ยว่าควรส่งใบสมคัรอย่างเป็นทางการใบสมคัรดงักล่าวควรมาพรอ้มกบัเอกสารทีจ่ าเป็น 
รวมถงึหนังสอืยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากพ่อแม่/ผูป้กครองของเด็กและใบรบัรองการเขา้เรยีน
ทีถู่กตอ้ง 

 
การจา้งงานนกัแสดงเด็กในต่างประเทศ 

 
พนักงานต่างชาตทิีท่ างานในฮ่องกงตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขการยา้ยถิน่ฐานทีก่ าหนดโดยกรมตรวจ

คนเขา้เมอืงของรฐับาล HKSAR นายจา้งทีป่ระสงคจ์ะจา้งผูใ้หค้วามบนัเทงิเด็กในต่างประเทศเพือ่

แสดงในฮ่องกงควรยืน่ค ารอ้งต่อกรรมาธกิารแรงงานเป็นลายลกัษณอ์กัษรเชน่เดยีวกบันายจา้งใน

ทอ้งถิน่ ตามสถานการณข์องแต่ละกรณี คณะกรรมการอาจยกเวน้บทบญัญตับิางประการทีน่ายจา้ง

ตอ้งปฏบิตัติามและก าหนดเงือ่นไขและขอ้จ ากดัเพิม่เตมิ 

 
ความผดิและบทลงโทษ 

 
บุคคลใดก็ตามทีจ่า้งเด็กโดยมชิอบดว้ยกฎหมายจะตอ้งระวางโทษปรบัสงูสุด $50,000 เมือ่มคีวาม
เชือ่มั่น  นายจา้งรายใดทีฝ่่าฝืนเงือ่นไขทีก่ าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการแรงงานอาจส่งผลให ้
ถูกยกเลกิการอนุญาตพเิศษและถูกด าเนินคดทีางอาญา 

 
 
กฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
(a) กฎหมายความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (Cap. 509) 

พระราชกฤษฎกีานีแ้ละระเบยีบย่อยตราขึน้เพือ่ 

 
(i) รบัรองความปลอดภยัและสุขภาพของพนักงานในทีท่ างาน 
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(ii) ก าหนดมาตรการทีจ่ะท าใหส้ถานทีท่ างานของพนักงานปลอดภยัและดต่ีอสุขภาพมาก

ขึน้ 

(iii) ปรบัปรุงมาตรฐานความปลอดภยัและสุขภาพทีใ่ชก้บักระบวนการทีเ่ป็นอนัตราย 

โรงงานและสารทีใ่ชห้รอืเก็บไวใ้นสถานทีท่ างาน และ 

(iv) โดยทั่วไปจะปรบัปรุงดา้นความปลอดภยัและสุขภาพของสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ของพนักงาน 

 
สายด่วนที ่ 2559 2297 มีไวส้ าหรบัจดัการขอ้สงสยัของประชาชนเกีย่วกบัความปลอดภยัและอาชี

วอนามยั  แจง้อุบตัเิหตุและเหตุอนัตรายในทีท่ างานไดท้ีส่ายด่วน 2815 0678 

 
(b) ระเบยีบค่าตอบแทนพนักงาน (Cap. 282) 

ภายใตก้ฎหมายค่าตอบแทนพนักงาน นายจา้งทุกรายตอ้งมคีวามคุม้ครองประกนัเพยีงพอ

ส าหรบัหนีส้นิของตนภายใตก้ฎหมายและกฎหมายทั่วไปส าหรบัการบาดเจ็บในทีท่ างานของ

พนักงานประจ าและนอกเวลา รวมถงึพนักงานทีเ่ป็นเด็ก 

 
(c) กฎหมายการจา้งงาน (Cap 57) และกฎหมายค่าจา้งขัน้ต ่า (Cap 608) 

บทบญัญตัภิายใตร้ะเบยีบการจา้งงานและกฎหมายค่าจา้งขัน้ต ่ามผีลบงัคบัใชก้บัลูกจา้งทีเ่ป็น

เด็กตามความเหมาะสม 

 
สอบถามและรอ้งเรยีน 

 
อาจมกีารสอบถามเกีย่วกบัการจา้งงานผูใ้หค้วามบนัเทงิเด็ก ไปทีส่ายด่วนการสอบถาม 
 ที ่2717 1771 (สายด่วนจดัการโดย “1823” ) หรอื ผ่านโฮมเพจของกรม แรงงาน ที ่
http://www.labour.gov.hk 

 
สามารถรอ้งเรยีนผ่านสายด่วนรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนได ้ตลอด 24 ช ัว่โมงที ่2815 2200 หรอืส่งตรงไปยงั

ส านักงานใหญ่ของกองตรวจแรงงาน กรมแรงงานที ่ 17/F Harbour Building, 38 Pier Road, 

Central, Hong Kong  ขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมดจะไดร้บัการจดัการเป็นความลบัอย่างเขม้งวด 

http://www.labour.gov.hk/

