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ข้อมูลเพิ�มเตมิ

คาํแนะนําที�เป็นประโยชน์เกี�ยวกับการทาํประกันภยัเงนิชดเชย
ของลูกจ้างสาํหรับอุตสาหกรรมนั� งร้าน

นายจ้างทกุคนต้องทาํประกันภยัเงนิค่าชดเชยของลูกจ้าง 
(Employees’ Compensation Insurance - ECI) ไม่เช่นนั�นอาจ

เกดิปัญหาใหญ่ตามมา

จะต้องทาํ

ECI
ภายใต้

กฎหมายของ
ฮ่องกง

นายจ้างทุกคน ลูกจ้าง 
เมื�อทาํการจ้าง

ลักษณะของงาน

การจ้างงานแบบเตม็เวลาหรือพาร์ทไทม์

สถานะการจ้างงานแบบถาวรหรือชั�วคราว

ระยะเวลาของชั�วโมง การทาํงาน

ระยะเวลาของสัญญาจ้าง

ภายใต้มาตรา �� ของกฎหมายว่าด้วยเงนิชดเชยของลูกจ้าง  (Employees' 
Compensation Ordinance - ECO) หมวดที� ��� ของกฎหมายฮ่องกง ห้ามมิ
ให้นายจ้างทาํการจ้างงานใด ๆ แก่ลูกจ้าง เว้นแต่จะมีการบังคับใช้กรมธรรม์ 
ECI  ที�ครอบคลุมถงึความรับผิดของนายจ้างตามกฎหมาย (รวมถงึ กฎหมาย
ทั�วไป) โดยไม่ต้องคาํนึงถึงระยะเวลาของสัญญาจ้างหรือชั�วโมงการทาํงาน, 
การจ้างงานแบบเตม็เวลาหรือพาร์ทไทม์, สถานะการจ้างแบบถาวรหรือชั�วคราว



02

ข้อมูลเพิ�มเตมิ

นายจ้างที�ไม่ปฏบิตัติาม ECO โดยไม่มีการซื �อกรมธรรม์การคุ้มครอง ECI:

 มีความผิดและอาจถกูดาํเนินคด ีรวมถงึถกูปรับสูงสุด ���,��� ดอลลาร์ และจาํ
คุก � ปี

 มีหน้าที�ต้องจ่ายเงนิค่าธรรมเนียมให้แก่คณะกรรมการกองทนุสงเคราะห์เงนิช่วย
เหลือค่าชดเชยแก่ลูกจ้างตามมาตรา ��A ของกฎหมาย ว่าด้วยเงนิช่วยเหลือค่า
ชดเชยแก่ลูกจ้าง หมวดที� ��� ของกฎหมายฮ่องกง และ

 ต้องรับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมเงินค่าชดเชยภายใต้กฎหมายต่าง ๆ 
(รวมถงึกฎหมายทั�วไป) หากลูกจ้างของเขา / เธอได้รับบาดเจบ็หรือเสียชีวติจาก
อุบัตเิหตุที�เกดิขึ �นจากและในระหว่างการจ้างงานหรือเจบ็ป่วยด้วยโรคภยัที�ถูก
กาํหนดไว้ภายใต้ ECO เนื�องจากการทาํงาน

หากไม่มีการซื �อกรมธรรม์การคุ้ม ECI ถอืเป็นความผิดทาง
อาญาที�ต้องระวางโทษปรับและจาํคุก

นายจ้างที�ไม่มีการซื �อกรมธรรม์การคุ้ม ECI ให้แก่ลูกจ้าง ถอืว่ามีความ
ผิดและ:

ต้องระวางโทษ
ปรับสูงสุด 

���,��� ดอลลาร์ 
และจาํคุก � ปี

ต้องจา่ยเงินค่า
ธรรมเนียมให้แก่คณะ

กรรมการกองทนุ
สงเคราะห์เงินชว่ยเหลือ

คา่ชดเชยแก่ลกูจ้าง

ต้องรับผิดในการ
ชดใช้ค่าสินไหมเงนิค่า

ชดเชยของลูกจ้างตามกฎหมาย
ให้แก่ลกูจ้างที�ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการทํางานหรือเจ็บ

ป่วยด้วยโรคภยัที�ถกูกําหนด
ไว้เนื�องจากการทํางาน
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การกระทาํต่อไปนี �เป็นความผิดร้ายแรงที�ต้องถูกดาํเนินคด:ี

ห้ามใช้กรมธรรม์ประกันภยัปลอม  การกระทาํดงักล่าวถอืเป็น
ความผิดทางอาญาร้ายแรง

การจดัทาํ
กรมธรรม์ประกันภยัขึ �น
ซํ �า เพื�อการปลอมแปลง

กรมธรรม์หลายกรมธรรม์โดย
มีวัตถุประสงค์เพื�อปลอม
แปลง ECI ให้ครอบคลุม

ลูกจ้าง

การขโมยหรือการ
ยักยอกกรมธรรม์
ประกันภยัของ

บุคคลอื�น

การแก้ไขเนื �อหา
ของกรมธรรม์

ประกันภยัโดย มิ
ชอบด้วย
กฎหมาย

การจดัทาํ
กรมธรรม์ประกัน
ภยัหรือเอกสารที�

เป็นเทจ็

การกระทาํที�มีเจตนาเพื�อการหลอกลวงและหลีกเลี�ยงความรับผิดในการทาํ 
ECI ให้แก่ลูกจ้างอาจถือเป็นการละเมดิต่อกฎหมายต่อไปนี �:

(i) กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรม (หมวดที�  ���):
 การปลอมแปลง
 มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื�องมืออันเป็นเทจ็
 (โทษสูงสุดสาํหรับความผิดฐานปลอมแปลง, มีไว้ในครอบ

ครองหรือใช้เครื�องมืออันเป็นเทจ็มีโทษจาํคุก �� ปี)

(ii) กฎหมายว่าด้วยการโจรกรรม (หมวดที�  ���):
 การฉ้อโกง

(โทษสูงสุดสาํหรับความผิดฐานฉ้อโกงคือจาํคุก �� ปี)

นอกจากนี � นายจ้างที�ไม่ทาํ ECI ให้แก่ลูกจ้างของตน เขา / เธอจะต้องถูกดาํเนิน
คดภีายใต้ ECO โดยโทษสูงสุดคือปรับ ���,��� ดอลลาร์และจาํคุก � ปี



04

กรมแรงงานมีการดาํเนินการบงัคับใช้อย่างเข้มงวด เพื�อให้
แน่ใจว่านายจ้างปฏบิตัติามกฎหมาย

เจ้าหน้าที�กรมแรงงาน

 ส่งคําขออย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรไปยังนายจ้างเพื�อให้จัด
ทาํกรมธรรม์ ECI ที�ถูกต้อง รวม
ถงึการขอเอกสารที�เกี�ยวข้องเพื�อ
ใช้สาํหรับการตรวจสอบ

 สอบถามข้อมูลกับบริษัทประกัน
ภยัเกี�ยวกับกรมธรรม์ ECI

 ดําเนินการเข้าตรวจสอบ
งานการตดิตั �งนั� งร้าน โดยมไิด้
แจ้งล่วงหน้า

เพื�อให้แน่ใจว่านายจ้างปฏบิตัิ
ตาม ECO เพื�อดาํเนินการซื �อ
กรมธรรม์การคุ้มครอง ECI
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3
คุณถูกดาํเนินคดี

คดบีงัคับที� �

คดบีงัคับที� �

หลงัจากตรวจสอบไซต์งานการตดิตั �งนั�งร้านแล้ว เจ้า
หน้าที�กรมแรงงานได้แจ้งให้บริษัทนั�งร้านที�ทําจาก
ไม้ไผ่แห่งหนึ�งทราบถึงความไม่ปลอดภยัของงานที�
พวกเขารับผิดชอบ

ต่อมาเจ้าหน้าที�ผู้ รับผิดชอบของบริษัทพบว่ามีการ
ปลอมเอกสารโดยอ้างว่างานดงักล่าวเป็นงานของ
บริษัทและดําเนินการตดิตั �งที�ไซด์งาน

ลกูจ้างได้รับบาดเจ็บอนัเนื�องมา
จากอบุตัเิหตใุนที�ทํางาน

หลงัจากการสอบสวน กรมแรงงาน
พบวา่นายจ้างของลกูจ้างที�ได้รับบาด
เจ็บนั �นไม่ได้ทํา ECI ให้แก่ลกูจ้าง
ต า ม ที� กํ า ห น ด โ ด ย ช อ บ ด้ ว ย
กฎหมาย ดังนั �นกรมแรงงานจึง
ดําเนินคดีกบันายจ้าง

นายจ้างถกูตดัสนิจําคกุทนัทีเป็น
ระยะเวลาหก เดือนในข้อหา
ฝ่าฝืน ECO โดยไมทํ่า ECI ให้แก่
ลกูจ้าง

เจ้าหน้าที�ผู้ รับผิดชอบของบริษัทชี �แจงวา่งานดงักลา่ว
ไมใ่ช้งานของบริษัท

กรณีดังกล่าวถูกรายงานไปยังตํารวจเพื�อทําการ
สอบสวน ในที�สดุชายคนนั �นก็ถกูจบักมุ ถกูตั �งข้อหา
ใช้เครื�องมืออนัเป็นเท็จและถูกพิพากษาลงโทษให้
บําเพญ็ประโยชน์เพื�อชมุชนเป็นเวลา �� ชั�วโมง

* ข้อมูลข้างต้นมาจากกรณีที�เกิดขึ �นจริงและใช้เพื�อการอ้างอิงเท่านั �น



06

คุณควรทราบว่า

ลูกจ้างที�สงสัยว่านายจ้างของตนไม่ได้ทาํ 
ECI หรือไม่มีกรมธรรม์ ECI ที�เหมาะสม

 สามารถสอบถามรายละเอียดเกี�ยวกับ 
ECI ได้จากนายจ้าง

 ควรทาํการรายงานไปยังกรมแรงงานโดย
เร็วที�สุด

สายด่วนร้องเรียน: 2815 2200

ต้องแยกแยะระหว่าง “ลูกจ้าง” กับ “ผู้ประกอบอาชีพอสิระ” หาก
ใช้สถานะไม่ถูกต้อง  อาจทาํให้เกดิปัญหาได้

ECI ใช้ได้กับลูกจ้าง
เท่านั �น

ต้องพจิารณาเลือกซื �อความ
คุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภยัอุบตัเิหตุส่วน
บุคคลที�เหมาะสมด้วย
ตนเอง 

ผู้รับเหมาหรือ
ผู้ประกอบ
อาชีพอสิระ
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ในการแยกแยะระหว่างลูกจ้างกับผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบอาชีพอสิระ
ต้องคาํนึงถงึปัจจัยที�เกี�ยวข้องทั �งหมด ซึ�งปัจจัยสาํคัญโดยทั�วไป ได้แก่ :

 การควบคุมขั �นตอนการทาํงาน, ระยะเวลาทาํงาน, และวธีิการทาํงาน
 กรรมสิทธิ�และการจดัหาอุปกรณ์, เครื�องมือและวัสดุในการทาํงาน
 บุคคลนั�นประกอบธุรกจิด้วยตนเอง โดยมีความรับผิดชอบในการลงทนุ

และการจดัการหรือไม่
 บุคคลนั�นเป็นส่วนหนึ�งขององค์กรนายจ้างอย่างถูกต้องหรือไม่
 บุคคลนั�นมีอสิระในการจ้างผู้ช่วยเพื�อมาช่วยในการทาํงานหรือไม่
 การแบกรับความเสี�ยงทางด้านการเงนิในธุรกจิ  (เช่น โอกาสในการทาํ

กาํไรหรือความเสี�ยงในการขาดทนุ) 
 ความรับผิดชอบต่อการประกันภยัและภาษี
 โครงสร้างและแนวปฏบิตัดิั �งเดมิทางด้านการค้าหรือวชิาชีพที�เกี�ยวข้อง
 ปัจจยัอื�น ๆ ที�ศาลเหน็ว่าเกี�ยวข้อง

ก่อนที� ลูกจ้างจะพิจารณาเพื�อเปลี�ยนสถานะมาเป็นผู้รับเหมาหรือผู้
ประกอบอาชีพอิสระ เขา/เธอต้องประเมินข้อดีและข้อเสียที�เกี�ยวข้อง 
รวมถงึสทิธิในการจ้างงานและผลประโยชน์ที�เขา / เธออาจสญูเสียไปจาก
การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวอย่างละเอียดรอบคอบเสียก่อน 

หากในความเป็นจริงความสัมพนัธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
แม้ว่าคนงานจะถูกเรียกว่าผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบอาชีพ
อสิระ หรือในสัญญว่าางถกูระบุว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพ
อสิระกต็าม นายจ้าง ยังคงต้องปฏบิตัติามความรับผิด
ชอบของตนภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยต้อง
ทาํการจ่ายค่าผลประโยชน์ตามกฎหมายห้กับคน
งานที�ถกูระบุว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอสิระ นอกจาก
นี � นายจ้างอาจต้องรับผิดทางอาญาภายใต้
กฎหมายที�เกี�ยวข้องอีกด้วย

เนื�องจากในสถานการณ์จริงนั �นแต่ละกรณีอาจ
มีความแตกต่างกันออกไป ดงันั �น หากมีกรณี
ข้อพพิาทเกดิขึ �น จงึให้การตคีวามขั �นสุดท้ายเป็น
ไปตามดุลพนิิจของศาล 

ข้อมูลเพิ�มเตมิ
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คือ เพื�อแบกรับความเสี�ยงของ
นายจ้างในการจ่ายเงนิค่า

ชดเชยให้กับลูกจ้าง สาํหรับ
กรณีที�เกดิการบาดเจบ็และ
การเสียชีวติจากการทาํงาน

เลือกซื �อกรมธรรม์ความคุ้มครอง ECI อย่างเหมาะสม 
เพื�อลดความเสี�ยง

กรมธรรม์ ECI

วัตถุประสงค์ของ ECI

คือ สัญญาที�เป็นลายลักษณ์
อักษรระหว่างนายจ้างและบริษัท

ประกันภยั
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ข้อมูลเพิ�มเตมิ

จาํนวนลูกจ้างที�
เกี�ยวข้องที�กรมธรรม์

จะมีผลบงัคับใช้

ไมเ่กิน ���

เกิน ���

ไมตํ่�ากวา่ ��� ล้าน
ดอลลาร์

ไมตํ่�ากวา่ ��� ล้าน
ดอลลาร์

ความคุ้มครอง 
ECI 

ที�นายจ้างทาํ

จาํนวนเงนิเอาประกัน
ภยัต่อเหตุการณ์

ความคุ้มครอง ECI ที�นายจ้างทาํ 

ความคุ้มครอง ECI ที�ผู้รับเหมาหลักทาํ 

  ในกรณีที�ผู้รับเหมาหลักได้รับงานก่อสร้างใด 
ๆ เขา / เธอต้องทาํกรมธรรม์ประกันภยัเป็น
จาํนวนเงนิไม่น้อยกว่า ��� ล้านดอลลาร์ต่อ
งาน เพื�อให้ครอบคลุมความรับผิดของตน
และของผู้รับเหมาช่วงของเขา / เธอตาม
กฎหมายต่าง ๆ (รวมถงึกฎหมายทั�วไป)

  ผู้รับเหมาหลักของงานและผู้รับเหมาช่วง
ของเขา / เธอควร กาํหนดความรับผิดเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในส่วนนี �
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 ทาํ ECI ให้ลูกจ้างก่อนเริ�มงาน 
 ดาํเนินการ  ECI ผ่านบริษัทประกันภยัที�ได้รับอนุญาตหรือ

ตวักลางประกันภยัที�ได้รับใบอนุญาต

การให้ข้อมูล ECI ที�ไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบ
ต่อการจ่ายค่าชดเชยภายหลัง

หมายเหตุ 
สาํหรับนายจ้าง

ต้องให้ข้อมูลที�ถูกต้องแก่บริษัทประกัน
ภยัเมื�อทาํ ECI

เพื�อให้มั�นใจว่ากรมธรรม์คุ้มครอง
ที�นายจ้างทําไว้ครอบคลุมตามที�
กฎหมายได้ระบุไว้

เงื� อนไขการจ้างงานตลอดอายุ
กรมธรรม์

 เชน่ จํานวนพนกังานทั �งหมด, ราย
ได้จริง, อาชีพ และรายละเอียดที�
เกี�ยวข้อง

เอกสารหลักฐาน

 เช่น บันทึกการจ่ายเงินเดือนของ
พนกังาน/ งบสมทบกองทนุสาํรองเลี �ยง
ชีพ/  ใบแสดงรายการการเสียภาษี 
และบนัทกึทางบญัชี



ข้อมูลเพิ�มเตมิ
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เมื�อทาํ ECI และตลอดระยะเวลาที�มีผลบงัคับใช้, หรือ
เมื�อหมดอายุหรือสิ �นสุดกรมธรรม์ นายจ้างต้อง

 รายงานข้อมูลที�จาํเป็นตอ่บริษัทประกนัภยั; และ

 คอยตรวจสอบวนัหมดอายขุองกรมธรรม์ประกนั
ภยัและดําเนินการต่ออายุกรมธรรม์ล่วงหน้า
เพื�อหลีกเลี�ยงการสูญเสียความคุ้มครองและ
การฝ่าฝืนกฎหมายเมื�อกรมธรรม์หมดอายุ

 กรมธรรม์ ECI คือ สัญญาที�เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างนายจ้างและ
บริษัทประกันภยั วัตถุประสงค์หลักของ ECI คือการแบกรับความเสี�ยง
ของนายจ้างในการจ่ายเงนิค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง สาํหรับกรณีที�เกดิการ
บาดเจบ็และเสียชีวติจากการทาํงาน

  สามารถตรวจสอบรายชื�อบริษัทประกันภยัที�ได้รับอนุญาตและตวักลาง
ประกันภยัที�ได้รับอนุญาตจากเวบ็ไซต์ของหน่วยงานประกันภยั (Insurance 
Authority)

  เมื�อทาํ ECI นายจ้างควร:
  ตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์อย่างละเอียดถี�ถ้วน และให้

ข้อมูลที�ถกูต้อง พร้อมลงลายมือชื�อของผู้ถอืกรมธรรม์ในแบบฟอร์ม
ข้อเสนอ; และ

  อ่านเนื �อหาในกรมธรรม์อย่างละเอียดถี�ถ้วน เพื�อทาํความเข้าใจเนื �อหา
ที�เกี�ยวข้องกับความคุ้มครอง

 ในกรณีที�เงื�อนไขการจ้างงานมีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีนัยสาํคัญ (เช่น 
จาํนวนพนักงาน, รายได้จริง, สถานที�ทาํงาน, อาชีพหรือรายละเอียดของ
ตาํแหน่งงาน) นายจ้างควรแจ้งให้บริษัทประกันภยัทราบโดยเร็วที�สุด

  หากไม่แน่ใจเกี�ยวกับการเปิดเผยข้อมูล หรือมีข้อสงสัยเกี�ยวกับการทาํ 
ECI หรือเงื�อนไขกรมธรรม์ เช่น ข้อมูล/เอกสารที�ควรส่งไปยังบริษัทประกันภยั 
(หรือตัวกลางประกันภัย) เพื�อให้ทําการออก/ต่ออายุกรมธรรม์ ECI 
นายจ้างสามารถสอบถามบริษัทประกันภัย (หรือตัวกลางประกันภัย) 
ได้โดยตรง

  หากนายจ้างไม่รายงานข้อเทจ็จริงที�เป็นสาระสาํคัญพร้อมรายละเอียด
ที�ถกูต้องในขณะที�ทาํการออก/ต่ออายุกรมธรรม์ ECI อาจทาํให้นายจ้าง
ถกูดาํเนินการทางกฎหมายจากบริษัทประกันเพื�อขอคืนเงนิที�บริษัทประกัน
จ่ายไปก่อนหน้านี �เพื�อชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์
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ข้อมูลเพิ�มเตมิ
สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย – โครงการการรับรองความปลอดภยัการซ่อม, 
การบาํรุงรักษา, การเปลี�ยนแปลงและการต่อเตมิ (OSH Star 

Enterprise - Repair, Maintenance, Alteration and Addition 
(RMAA) Safety Accreditation Scheme) 

สภา ส่งเสริมความปลอดภยัและอาชีวอนามัย ร่วมกับกรมแรงงาน
ได้เปิดตวั “สถานประกอบกจิการต้นแบบดเีด่น – โครงการรับรอง
ความปลอดภยั” เพื�อช่วยให้ภาคการประกันภยัสามารถระบุถงึ

เจ้าของ / ผู้รับเหมาที�คาํนึงถงึความปลอดภยั RMAA เพื�อพจิารณา
มอบข้อเสนอพเิศษให้กับสถานประกอบการที�มีสทิธิ�ได้รับอัตราเบี �ย

ประกันภยัที�ดขีึ �นเมื�อทาํ ECI ภายใต้โครงการเงนิทดแทนการประกัน
ค่าชดเชยของลูกจ้าง ซึ�งมีส่วนลดเบี �ยประกันสูงสุดถงึ ��%

การใช้มาตรการด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 
(Occupational Safety and Health - OSH) เพื�อรับ

ส่วนลดพเิศษในการทาํ ECI

นายจ้างสามารถใช้มาตรการปรับปรุง OSH ได้

จดัหาอุปกรณ์และ
สิ�งอาํนวยความสะดวก
ที�ได้มาตรฐานความ

ปลอดภยัอย่างเพยีงพอ
และเหมาะสม

จดัหาอปุกรณ์และ
สิ�งอํานวยความสะดวก

ตา่ง ๆ ให้กบัพนกังานและ
ทําให้มั�นใจวา่มีการใช้งาน

อย่างเหมาะสม

จดัทําระบบการจดัการ
ความปลอดภยัเพื�อป้องกนั
การเกิดเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ขึ �น
อยา่งซํ �า ๆ เชน่ การกําหนด

มาตรการปรับปรุงแก้ไขสาเหตุ
การเกิดอบุตัเิหตทีุ�ทําให้มีการ

บาดเจ็บและการเสียชีวิต
ในที�ทํางาน

ตรวจสอบมั�นใจ
วา่มีการดูแลบาํรุง

รักษาอย่าง
เหมาะสม

จดัให้มีการฝึก
อบรมด้านความ
ปลอดภยัในการ

ทาํงานแก่
พนกังาน

บริษัทประกันภยัอาจ
พจิารณาให้ข้อเสนอพเิศษ
เกี�ยวกับเบี �ยประกันภยั!
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ต้องทาํอย่างไรถ้ามีปัญหาในการทาํ ECI?

ข้อมูลเพิ�มเตมิ

หากนายจ้างมีปัญหาในการทาํ ECI สามารถตดิต่อได้ที�สาํนักงานโครงการเงนิ
ทดแทนการประกันค่าชดเชยของลูกจ้าง (โทร: ���� ����)

เพื�อให้แน่ใจว่า
นายจ้างสามารถ

เข้าถงึ ECI ได้

อุตสาหกรรมประกันภยัในฮ่องกงมีโครงการเงนิทดแทนการ
ประกันค่าชดเชยของลูกจ้างเพื�อคอยให้ความช่วยเหลือ

นายจ้างที�มีปัญหาในการทาํ ECI
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เมื�อตรวจสอบกรมธรรม์ ECI ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ลูกจ้างทุกคนได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และใส่ใจใน

รายละเอียดดงัต่อไปนี �

หากประกอบกจิการธุรกจินั� งร้าน
ลักษณะของงานที�ปรากฏบนกรมธรรม์มักจะเขียนว่า

เรียนรู้วธีิการตรวจสอบกรมธรรม์ รู้เท่าทนั ECI

ประเภทของกรมธรรม์ควรระบุเป็น ECI

ชื�อบริษัทที�เอาประกันภัยเป็นชื�อเดียวกันกับบริษัทที�รับงานหรือไม่ (ถ้าไม่ใช่ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างทั �งสองบริษัทเป็นอย่างไร และครอบคลุมถงึลูกจ้างของ
บริษัทที�รับงานหรือไม่)

ระยะเวลาที�มีผลบงัคับใช้ของกรมธรรม์ประกันภยั

ระยะเวลาในการทาํงานควรอยู่ภายในระยะเวลาที�กรมธรรม์ประกันภัยมีผล
บงัคับใช้

ลักษณะของงาน

สถานที�ทาํงาน/ระบุตาํแหน่งที�ครอบคลุม (ถ้ามี)

รายได้จริงของลูกจ้าง

จาํนวนผู้เอาประกันภยั

อาชีพที�ครอบคลุม

ข้อยกเว้น

งานตดิตั �งนั� งร้าน
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SA
MP

LE

พนกังานตดิตั �งนั�งร้าน/คนขบั � HK$967,200.00
ลกูจ้างทั�วไป � HK$561,600.00
คนขบั � HK$249,600.00
พนัธมิตรทางธรุกิจ � HK$400,000.00 
(งานที�ไมต้่องลงมือปฏิบตั)ิ

บริษัท ABC ประกันภยั จาํกัด
การยืนยนัการประกนัภยั

เอกสารฉบบันี �ให้ไว้เพื�อเป็นการรับรองวา่การประกนัภยัตอ่ไปนี �ได้มีผลบงัคบัใช้กบั
บริษัท ABC ประกนัภยั จํากดั

เลขที�กรมธรรม์

วันที�

: CBDDAS/17/1

: �� พ.ย. ����

ประเภทประกันภยั : ประกนัภยัเงินคา่ชดเชยแก่ลกูจ้าง

ชื�อผู้เอาประกันภยั : บริษัท เซฟตี � สแกฟโฟลดิ�ง จาํกัด

ระยะเวลาประกันภยั : �� พ.ย. ���� ถงึ �� พ.ย. ����

ธุรกจิ :  งานตดิตั �งนั�งร้าน

สถานที�ทาํงาน

ขีดจาํกัดความรับผิด

พนักงานผู้เอาประกันภยั

เงื�อนไขและการรับประกัน

หมายเหตุ

: ��� ล้านดอลลาร์ฮอ่งกง สําหรับการเรียกร้องใด ๆ  หรือชดุ
การเรียกร้องที�เกิดจากหรือเกิดขึ �นจากเหตกุารณ์หนึ�ง

: �) การรับประกนัเข็มขดันิรภยั (สงูกวา่ �� ฟตุ) – สําหรับพนกังานติดตั �งนั�งร้าน
 �) ข้อยกเว้นเกี�ยวกบัไซต์งานก่อสร้าง
 �) ข้อยกเว้นเกี�ยวกบัมาตรการควํ�าบาตร
 �) หลกัประกนั

: ข้อกําหนดและเงื�อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์มาตรฐาน
ของ บริษัท ABC ประกนัภยั จํากดั

: ตําแหนง่งาน จํานวนพนกังาน คา่จ้าง

* การกําหนดแผนกรมธรรม์ ECI ใช้สําหรับอ้างอิงเทา่นั �น 

: �) ชั �น ��, อาคาร ECI, ฮ่องกง
 �) ทกุที�ในฮอ่งกง

สําหรับและในนามของบริษัท

บริษัท ABC ประกันภยั จาํกัด
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ข้อมูลเพิ�มเตมิ

นายจ้างต้องพิจารณาถึงขอบเขตความคุ้มครองและการคุ้มครองของ
กรมธรรม์ประกันภยัที�ได้รับ ตลอดจนข้อกาํหนดที�บริษัทประกันภยัอาจ
แนบมาด้วย;

 เจ้าของ / บริษัทจัดการทรัพย์สินควรใช้บริการจากผู้รับเหมา / บริษัทนั� ง
ร้านที�มีกรมธรรม์ ECI ที�ถูกต้อง โดยก่อนเริ�มงานใด ๆ เจ้าของ / บริษัท
จดัการทรัพย์สนิสามารถขอให้ผู้รับเหมาและบริษัทนั�ง
ร้านจดัทาํกรมธรรม์ ECI และกรมธรรม์ประกันภยั
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกให้ถกูต้องเหมาะ
สม เพื�อลดการจ่ายค่าชดเชยที�ต้อง
จ่ายในกรณีที�เกดิอุบตัเิหตุ; และ

 หากมีข้อสงสัยเกี�ยวกับการออก
กรมธรรม์ ECI หรือข้อกาํหนด
ของกรมธรรม์ โปรดสอบถามไป
ยังบริษัทประกันภัยของคุณ 
(หรือตวักลางประกันภยั) โดยตรง
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การสอบถาม / การรายงาน
หากมีข้อสงสัยเกี�ยวกับการออกกรมธรรม์ ECI หรือข้อกาํหนดของกรมธรรม์ โปรดตดิต่อ
บริษัทประกันภยัของคุณ (หรือตวักลาง ประกันภยั) โดยตรง หากต้องการสอบถามเกี�ยว
กับเนื �อหาในเอกสารฉบบันี � โปรดตดิต่อแผนก / องค์กรที�เกี�ยวข้องตามที�ระบุด้านล่างเพื�อ
รับข้อมูลเพิ�มเตมิ

กรมแรงงาน (Labour Department)
เวบ็ไซต์: www.labour.gov.hk
สายด่วนสอบถามข้อมูล: ���� ���� (ดาํเนินการ โดย “����”)

สายด่วนร้องเรียนเพื�อรายงานเกี�ยวกับการไม่ปฏบิตัติามข้อกาํหนดของ ECI ตามกฎหมาย
ของนายจ้าง: ���� ����
สายด่วนร้องเรียน OSH เพื�อรายงานเกี�ยวกับการปฏบิตัทิี�ไม่ปลอดภยั*: ���� ����

หน่วยงานประกันภยั (Insurance Authority)
เวบ็ไซต์: www.ia.org.hk 
โทร: ���� ����

สมาพนัธ์ผู้ประกันภยัแห่งฮ่องกง (The Hong Kong Federation of Insurers) 
เวบ็ไซต์: www.hkfi.org.hk
โทร: ���� ����

สํานักงานโครงการเงินทดแทนการประกันค่าชดเชยของลูกจ้าง (The Employees’ 
Compensation Insurance Residual Scheme Bureau Limited)
เวบ็ไซต์: www.ecirsb.com.hk
โทร: ���� ����

สภาส่งเสริม ความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 
(Occupational Safety and Health Council)
เวบ็ไซต์: www.oshc.org.hk
โทร: ���� ����

สําหรับข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับการรับผลประโยชน์จาก ECI โปรดดูที�แผ่นพับ 
"เรียนรู้เพิ�มเตมิเกี�ยวกับการเอาประกันเงนิค่าชดเชยของลกูจ้าง" ที�หน่วยงานประกัน
ภยัและกรมแรงงานร่วมกันจดัทาํขึ �น 

*  คณุสามารถรายงานการปฏิบตั ิOSH ที�ไมป่ลอดภยัได้โดยการกรอกแบบฟอร์มการร้อง
เรียน OSH ที�มีอยูใ่นเวบ็ไซต์ของกรมแรงงาน หรือ GovHK

 (https://eform.one.gov.hk/form/ld0001/en/)



ข้อมูลในเอกสารฉบบันี �ได้รับการตรวจทานความถูกต้อง

©���� กรมแรงงาน รัฐบาลฮ่องกง
รูปภาพจาก Old Master Q พฤศจกิายน ����

(Thai version)


