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ไม่ไดท้ ำประกนัภยัเงินค่ำชดเชยของลูกจำ้ง – 
ปัญหำใหญ่ – เอกสำรส ำหรบันำยจำ้งและลูกจำ้ง 

 

P. 1 

 

นำยจำ้งทุกคนตอ้งท ำประกนัภยัเงินค่ำชดเชยของลูกจำ้ง 
(Employees’ Compensation Insurance -  ECI) 

ไม่เช่นนั้นอำจเกิดปัญหำใหญ่ตำมมำ 

 

ภายใตก้ฎหมายของฮ่องกง → 

นายจา้งทุกคนเมื่อท าการจา้งลูกจา้ง → จะตอ้งท า ECI  

 

โดยไม่ตอ้งค านึงถงึ: 

✓ ลกัษณะของงาน 

✓ การจา้งงานแบบเต็มเวลาหรอืพารท์ไทม ์

✓ สถานะการจา้งงานแบบถาวรหรอืช ัว่คราว 

✓ ระยะเวลาของช ัว่โมงการท างาน 

✓ ระยะเวลาของสญัญาจา้ง 

ของลูกจา้ง 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 
 
ภายใตม้าตรา 40 ของกฎหมายว่าดว้ยเงนิชดเชยของลูกจา้ง (Employees' 

Compensation Ordinance - ECO) หมวดที ่ 282 ของกฎหมายฮ่องกง 
หา้มมใิหน้ายจา้งท าการจา้งงานใด ๆ แกลู่กจา้ง 
เวน้แตจ่ะมกีารบงัคบัใชก้รมธรรม ์ ECI 

ทีค่รอบคลุมถงึความรบัผดิของนายจา้งตามกฎหมาย (รวมถงึ 
กฎหมายทัว่ไป) 
โดยไม่ตอ้งค านึงถงึระยะเวลาของสญัญาจา้งหรอืช ัว่โมงการท างาน, 
การจา้งงานแบบเต็มเวลาหรอืพารท์ไทม,์ 
สถานะการจา้งแบบถาวรหรอืช ัว่คราว 
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  P. 2 

 

กำรไม่มกีรมธรรมค์ุม้ครอง ECI 

ถอืเป็นควำมผดิทำงอำญำทีต่อ้งระวำงโทษปรบัและจ ำคกุ 

 

นำยจำ้งทีไ่มม่ ี กรมธรรมค์ุม้ครอง ECI ใหแ้กลู่กจำ้ง 

ถอืวำ่มคีวำมผดิและ: 

✓ ตอ้งระวางโทษปรบัสูงสุด 100,000 ดอลลาร ์และจ าคกุ 2 ปี 

✓ ตอ้งจา่ยเงนิคา่ธรรมเนียมใหแ้กค่ณะกรรมการกองทนุสงเคราะหเ์งนิชว่

ยเหลอืคา่ชดเชยแกลู่กจา้ง 

✓ ตอ้งรบัผดิในการชดใชค้า่สนิไหมเงนิคา่ชดเชยของลูกจา้งตามกฎหมา

ยใหแ้กลู่กจา้งทีไ่ดร้บับาดเจ็บหรอืเสยีชวีติจากการท างานหรอืเจ็บป่วย

ดว้ยโรคทีถ่กูก าหนดไวเ้นือ้งจากการท างาน 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

นายจา้งทีไ่ม่ปฏบิตัติาม ECO โดยไม่ไดซ้ ือ้กรมธรรมก์ารคุม้ครอง ECI: 

 

➢ มคีวามผดิและอาจถูกด าเนินคด ี รวมถงึถกูปรบัสูงสุด 100,000 

ดอลลาร ์และจ าคุก 2 ปี 

➢ มหีนา้ทีต่อ้งจา่ยเงนิค่าธรรมเนียมใหแ้กค่ณะกรรมการกองทนุสงเคราะ

หเ์งนิชว่ยเหลอืคา่ชดเชยแกลู่กจา้งตามมาตรา 36A 

ของกฎหมายว่าดว้ยเงนิชว่ยเหลอืค่าชดเชยแก่ลูกจา้ง หมวดที ่

365 ของกฎหมายฮ่องกง และ 

➢ ตอ้งรบัผดิในการชดใชค้า่สนิไหมเงนิคา่ชดเชยภายใตก้ฎหมายต่าง ๆ 

(รวมถงึกฎหมายทัว่ไป) 

หากลูกจา้งของเขา/เธอไดร้บับาดเจ็บหรอืเสยีชวีติจากอบุตัเิหตุทีเ่กดิ

ขึน้จากและในระหว่างการจา้งงานหรอืเจ็บป่วยดว้ยโรคทีถู่กก าหนดไวเ้

นือ้งจากการท างานภายใต ้ECO 
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หำ้มใชก้รมธรรมป์ระกนัภยัปลอม 

กำรกระท ำดงักล่ำวถอืเป็นควำมผดิทำงอำญำรำ้ยแรง 

 

กำรกระท ำตอ่ไปนีเ้ป็นควำมผดิรำ้ยแรงทีต่อ้งถูกด ำเนินคด:ี 

⚫ การจดัท ากรมธรรมป์ระกนัภยัขึน้ซ า้ 

เพือ่การปลอมแปลงกรมธรรมห์ลายกรมธรรมโ์ดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ป

ลอมแปลง ECI ใหค้รอบคลุมลูกจา้ง 

⚫ การขโมยหรอืการยกัยอกกรมธรรมป์ระกนัภยัของบุคคลอืน่ 

⚫ การแกไ้ขเนือ้หาของกรมธรรมป์ระกนัภยัโดยมชิอบดว้ยกฎหมาย 

⚫ การจดัท ากรมธรรมป์ระกนัภยัหรอืเอกสารทีเ่ป็นเท็จ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

การกระท าทีม่เีจตนาเพือ่การหลอกลวงและหลกีเลีย่งความรบัผดิในการท า 

ECI ใหแ้กลู่กจา้งอาจถอืเป็นการละเมดิต่อกฎหมายตอ่ไปนี:้ 

(i) กฎหมายว่าดว้ยอาชญากรรม (หมวดที ่200): 

➢ การปลอมแปลง 

➢ มไีวใ้นครอบครองหรอืใชเ้คร ือ่งมอือนัเป็นเท็จ 

(โทษสูงสุดส าหรบัความผดิฐานปลอมแปลง, 

มไีวใ้นครอบครองหรอืใชเ้คร ือ่งมอือนัเป็นเท็จมโีทษจ าคกุ 14 ปี) 

(ii) กฎหมายว่าดว้ยการโจรกรรม (หมวดที ่210): 

➢ การฉอ้โกง 

(โทษสูงสุดส าหรบัความผดิฐานฉอ้โกงคอืจ าคกุ 14 ปี) 

 

นอกจากนี ้ นายจา้งทีไ่ม่ท า ECI ใหแ้กลู่กจา้งของตน 

เขา/เธอจะตอ้งถูกด าเนินคดภีายใต ้ECO โดยโทษสูงสุดคอืปรบั 100,000 

ดอลลารแ์ละจ าคกุ 2 ปี 

 

 

 

 

 
 



Thai 

4 

P. 4 

 

กรมแรงงำนมกีำรด ำเนินกำรบงัคบัใชอ้ย่ำงเขม้งวด 

เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่นำยจำ้งปฏบิตัติำมกฎหมำย 

 

เจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน 

 
        

 

 
➔ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ด าเนินการเขา้ตรวจส

อบสถานทีท่ างาน 

➢ ส่งค าขออย่างเป็นลายลกัษ

ณอ์กัษรไปยงันายจา้งเพือ่ให ้

จดัท ากรมธรรม ์ ECI 

ทีถู่กตอ้ง 

รวมถงึการขอเอกสารทีเ่กีย่ว

ขอ้งเพือ่ใชส้ าหรบัการตรวจส

อบ 

➢ สอบถามขอ้มูลกบับรษิทัประ

กนัภยัเกีย่วกบักรมธรรม ์ECI 

เพือ่ใหแ้น่ใจว่านายจา้งปฏบิตัติาม ECO เพือ่ท า ECI 
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คดบีงัคบัที ่1 

 

⚫ หลงัจากเขา้ตรวจสอบสถานทีท่ างานซึง่เป็นไซตง์านการตดิตัง้น่ังรา้นแ

ลว้ เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานตรวจพบกรณีตอ้งสงสยัเกีย่วกบักรมธรรม ์

ECI ทีไ่ม่ถกูตอ้ง 

⚫ กรมแรงงานส่งตอ่เร ือ่งดงักล่าวใหต้ ารวจท าการสอบสวน 

⚫ ในทีสุ่ด 

ชายคนหน่ึงก็ถูกจบัในขอ้หาใชเ้คร ือ่งมอือนัเป็นเท็จและถกูตดัสนิใหบ้ า

เพ็ญประโยชนแ์กช่มุชนเป็นเวลา 120 ช ัว่โมง 

 

คดบีงัคบัที ่2 

 

⚫ ลูกจา้งไดร้บับาดเจ็บอนัเน่ืองมาจากอบุตัเิหตใุนทีท่ างาน 

⚫ หลงัจากการสอบสวน 

กรมแรงงานพบว่านายจา้งของลูกจา้งทีไ่ดร้บับาดเจ็บน้ันไม่ไดท้ า ECI 

ใหแ้กลู่กจา้งตามทีก่ าหนดโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ดงัน้ันกรมแรงงานจงึด าเนินคดกีบันายจา้ง 

⚫ นายจา้งถกูตดัสนิจ าคกุทนัทเีป็นระยะเวลาหกเดอืนในขอ้หาฝ่าฝืน 

ECO โดยไม่ท า ECI ใหแ้กลู่กจา้ง 

 

*ขอ้มูลขา้งตน้มาจากกรณีทีเ่กดิขึน้จรงิและใชเ้พือ่การอา้งองิเทา่น้ัน 
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คดบีงัคบัที ่3 

 

⚫ พนักงานรโีนเวทตกจากทีสู่งและไดร้บับาดเจ็บหลายแห่งในขณะท างา

น 

⚫ กรมแรงงานสอบสวนและพบว่านายจา้งของเขาไม่ไดท้ า ECI ใหแ้กเ่ขา 

ตามที ่ECO ก าหนด 

⚫ นอกจากนี ้นายจา้งยงัไม่ช าระเงนิคา่งวดใหแ้กเ่ขาตามกฎหมาย 

⚫ นายจา้งถกูด าเนินคดแีละถกูตดัสนิจ าคกุ 2 เดอืน ใหร้อลงอาญา 18 

เดอืน และปรบัรวมเป็นเงนิทัง้หมด 42,000 ดอลลาร ์

 

*ขอ้มูลขา้งตน้มาจากกรณีทีเ่กดิขึน้จรงิและใชเ้พือ่การอา้งองิเทา่น้ัน 
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ตอ้งแยกแยะระหวำ่ง “ลูกจำ้ง” กบั “ผูป้ระกอบอำชพีอสิระ” 

หำกใชส้ถำนะไม่ถูกตอ้ง อำจท ำใหเ้กดิปัญหำได ้

 

คณุควรทราบว่า 

 

ECI ใชไ้ดก้บัลูกจา้งเทา่น้ัน 

 

ผูร้บัเหมำหรอืผูป้ระกอบอำชพีอสิระตอ้งพจิารณาเลอืกซือ้ความคุม้ค

รองของกรมธรรมป์ระกนัภยัอบุตัเิหตสุ่วนบุคคลทีเ่หมาะสมดว้ยตนเอง 

 

ลูกจา้งทีส่งสยัว่านายจา้งของตนไม่ไดท้ ำ ECI หรอืไม่มกีรมธรรม ์ECI 

ทีเ่หมำะสม 

➢ สามารถสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบั ECI ไดจ้ากนายจา้ง 

➢ ควรท าการรายงานไปยงักรมแรงงานโดยเรว็ทีสุ่ด 

สำยดว่นรอ้งเรยีน: 2815 2200 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 
ในการแยกแยะระหว่างลูกจา้งกบัผูร้บัเหมาหรอืผูป้ระกอบอาชพีอสิระตอ้ง
ค านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ซึง่ปัจจยัส าคญัโดยทัว่ไป ไดแ้ก ่: 
➢ การควบคมุขัน้ตอนการท างาน, ระยะเวลาท างาน, และวธิกีารท างาน 
➢ กรรมสทิธิแ์ละการจดัหาอปุกรณ,์ เคร ือ่งมอืและวสัดใุนการท างาน 
➢ บุคคลน้ันประกอบธรุกจิดว้ยตนเองโดยมคีวามรบัผดิชอบในการลงทนุ

และการจดัการหรอืไม่ 
➢ บุคคลน้ันเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รนายจา้งอย่างถกูตอ้งหรอืไม่ 
➢ บุคคลน้ันมอีสิระในการจา้งผูช้ว่ยเพือ่มาชว่ยในการท างานหรอืไม่ 
➢ การแบกรบัความเสีย่งทางดา้นการเงนิในธรุกจิ (เชน่ 

โอกาสในการท าก าไรหรอืความเสีย่งในการขาดทนุ)  
➢ ความรบัผดิชอบต่อการประกนัภยัและภาษี 
➢ โครงสรา้งและแนวปฏบิตัดิ ัง้เดมิทางดา้นการคา้หรอืวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง 

➢ ปัจจยัอืน่ ๆ ทีศ่าลเห็นว่าเกีย่วขอ้ง 
กอ่นทีลู่กจา้งจะพจิารณาเพือ่เปลีย่นสถานะมาเป็นผูร้บัเหมาหรอืผูป้ระกอบ
อาชพีอสิระ เขา/เธอตอ้งประเมนิขอ้ดแีละขอ้เสยีทีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมถงึสทิธใินการจา้งงานและผลประโยชนท์ีเ่ขา/เธออาจสูญเสยีไปจากกา
รเปลีย่นแปลงดงักล่าวอย่างละเอยีดรอบคอบเสยีกอ่น  

 
หากในความเป็นจรงิมคีวามสมัพนัธร์ะหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง 
แมว้่าคนงานจะถกูเรยีกว่าผูร้บัเหมาหรอืผูป้ระกอบอาชพีอสิระ 
หรอืในสญัญา ว่าจา้งถกูระบุว่าเป็นผูป้ระกอบอาชพีอสิระก็ตาม 
นายจา้งยงัคงตอ้งปฏบิตัติามความรบัผดิชอบของตนภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่
วขอ้ง 
โดยตอ้งท าการจา่ยค่าผลประโยชนต์ามกฎหมายกรณีหก้บัคนงานทีถ่กูระ
บุว่าเป็นผูป้ระกอบอาชพีอสิระ นอกจากนี ้
นายจา้งอาจตอ้งรบัผดิทางอาญาภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย 
 
เน่ืองจากในสถานการณจ์รงิน้ันแตล่ะกรณีอาจมคีวามแตกตา่งกนัออกไป 
ดงัน้ัน หากมกีรณีขอ้พพิาทเกดิขึน้ 
จงึใหก้ารตคีวามขัน้สุดทา้ยเป็นไปตามดลุพนิิจของศาล  
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เลอืกซือ้กรมธรรมค์วำมคุม้ครอง ECI อย่ำงเหมำะสม 

เพือ่ลดควำมเสีย่ง 

 

กรมธรรม ์ ECI คอื 

สญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรระหว่างนายจา้งและบรษิทัประกนัภยั 

วตัถปุระสงคข์อง ECI คอื 

เพือ่แบกรบัควำมเสีย่งของนำยจำ้งในการจา่ยเงนิคา่ชดเชยใหก้บัลูกจ ้

าง ส าหรบักรณีทีเ่กดิการบาดเจ็บและการเสยีชวีติจากการท างาน 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

ความคุม้ครอง ECI ทีน่ำยจำ้งท า 

 จ ำนวนลูกจำ้งทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ร

มธรรมจ์ะมผีลบงัคบัใช ้

จ ำนวนเงินเอำประกนั

ภยัตอ่เหตุกำรณ ์

ควำมคุ ้

มครอง 
ECI  

ทีน่ำยจ ้

ำงท ำ 

ไม่เกนิ 200 
ไม่ต ่ากว่า 100 ลา้น 

ดอลลาร ์

เกนิ 200 
ไม่ต ่ากว่า 200 ลา้น 

ดอลลาร ์

 

ความคุม้ครอง ECI ทีผู่ร้บัเหมำหลกัท า 

 

➢ ในกรณีทีผู่ร้บัเหมาหลกัไดร้บังานกอ่สรา้งใด ๆ 

เขา/เธอตอ้งท ากรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นจ านวนเงนิไม่น้อยกวำ่ 200 

ลำ้นดอลลำรต์่องาน 

เพือ่ใหค้รอบคลุมความรบัผดิของตนและของผูร้บัเหมาชว่งของเขา/เธ

อตามกฎหมายตา่ง ๆ (รวมถงึกฎหมายทัว่ไป) 

➢ ผูร้บัเหมาหลกัของงานและผูร้บัเหมาชว่งของเขา/เธอควรก าหนดควา

มรบัผดิเป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจนในส่วนนี ้
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กำรใหข้อ้มูล ECI 

ทีไ่ม่ถูกตอ้งจะสง่ผลกระทบตอ่กำรจำ่ยคำ่ชดเชยภำยหลงั 

 

หมายเหต ุส าหรบันายจา้ง 

➢ ท ำ ECI ใหลู้กจำ้งกอ่นเร ิม่งาน 

➢ ด ำเนินกำร ECI 

ผ่ำนบรษิทัประกนัภยัทีไ่ดร้บัอนุญำตหรอืตวักลำงประกนัภยัที่

ไดร้บัใบอนุญำต 

 

ตอ้งใหข้อ้มูลทีถู่กตอ้งแกบ่รษิทัประกนัภยัเมือ่ท ำ ECI 

เง่ือนไขกำรจำ้งงำนตลอดอำยุ

กรมธรรม ์

➢ เชน่ จ านวนพนักงานทัง้หมด, 

รายไดจ้รงิ, อาชพี 

และรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง  

เอกสำรหลกัฐำน 

➢ เชน่ 

บนัทกึการจา่ยเงนิเดอืนของพนั

กงาน/ 

งบสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพี/ 

ใบแสดงรายการการเสยีภาษีและ

บนัทกึทางบญัช ี

เพือ่ใหม้ ัน่ใจวำ่กรมธรรมค์ุม้ครองทีน่ำยจำ้งท ำไวค้รอบคลุมตำม

ทีก่ฎหมำยไดร้ะบุไว ้

 

*หำกนำยจำ้งมมีำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัและดำ้นกำรพฒัน

ำสุขภำพในกำรท ำงำน นำยจำ้งควรรำยงำนตอ่บรษิทัประกนัภยั 

เน่ืองจำกอำจน ำมำชว่ยในกำรประเมนิควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งและ

กำรพจิำรณำกำรรบัประกนัภยัได ้
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เมือ่ท ำ ECI และตลอดระยะเวลำทีม่ผีลบงัคบัใช,้ 

หรอืเมือ่หมดอำยุหรอืสิน้สุดกรมธรรม ์นำยจำ้งตอ้ง 

➢ รายงานขอ้มูลทีจ่ ำเป็นตอ่บรษิทัประกนัภยั; และ 

➢ คอยตรวจสอบวนัหมดอายุของกรมธรรมป์ระกนัภยัและด าเนินการตอ่

อำยุกรมธรรมล์่วงหน้ำเพือ่หลกีเลีย่งกำรสูญเสยีควำมคุม้ครอ

งและกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย เมือ่กรมธรรมห์มดอายุ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 
 
➢ กรมธรรม ์ ECI คอื 

สญัญาทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรระหว่างนายจา้งและบรษิทัประกนัภั
ย วตัถปุระสงคห์ลกัของ ECI 

คอืการแบกรบัความเสีย่งของนายจา้งในการจา่ยเงนิคา่ชดเชยใหก้ ั
บลูกจา้ง 
ส าหรบักรณีทีเ่กดิการบาดเจ็บและเสยีชวีติจากการท างาน 

➢ สามารถตรวจสอบรายชือ่บรษิทัประกนัภยัทีไ่ดร้บัอนุญาตและตวัก
ลางประกนัภยัทีไ่ดร้บัอนุญาตจากเว็บไซตข์องหน่วยงานประกนัภั
ย  

➢ เมือ่ท า ECI นายจา้งควร: 
✓ ตรวจสอบรายละเอยีดของกรมธรรมอ์ย่างละเอยีดถีถ่ว้น 

และใหข้อ้มูลทีถู่กตอ้ง 
พรอ้มลงลายมอืชือ่ของผูถ้อืกรมธรรมใ์นแบบฟอรม์ขอ้เสนอ; 
และ 

✓ อา่นเนือ้หาในกรมธรรมอ์ย่างละเอยีดถีถ่ว้น 
เพือ่ท าความเขา้ใจเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคุม้ครอง 

➢ ในกรณีทีเ่งือ่นไขการจา้งงานมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนัียส า
คญั (เชน่ จ านวนพนักงาน, รายไดจ้รงิ, สถานทีท่ างาน, 
อาชพีหรอืรายละเอยีดของต าแหน่งงาน) 
นายจา้งควรแจง้ใหบ้รษิทัประกนัภยัทราบโดยเรว็ทีสุ่ด 

➢ หากไม่แน่ใจเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูล 
หรอืมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการท า ECI หรอืเงือ่นไขกรมธรรม ์ เชน่ 
ขอ้มูล/เอกสารทีค่วรส่งไปยงับรษิทัประกนัภยั 
(หรอืตวักลางประกนัภยั) เพือ่ใหท้ าการออก/ต่ออายุกรมธรรม ์
ECI นายจา้งสามารถสอบถามบรษิทัประกนัภยั 
(หรอืตวักลางประกนัภยั) ไดโ้ดยตรง 

➢ หากนายจา้งไม่รายงานขอ้เท็จจรงิทีเ่ป็นสาระส าคญัพรอ้มรายละเอี
ยดทีถ่กูตอ้งในขณะทีท่ าการออก/ตอ่อายุกรมธรรม ์ ECI 
อาจท าใหน้ายจา้งถกูด าเนินการทางกฎหมายจากบรษิทัประกนัเพื่

อขอคนืเงนิทีบ่รษิทัประกนัจา่ยไปกอ่นหนา้นีเ้พือ่ชดใชค้า่เสยีหายใ
ด ๆ ภายใตก้รมธรรม ์
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กำรใชม้ำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั  
(Occupational Safety and Health - OSH) 

เพื่อรบัส่วนลดพิเศษในกำรท ำ ECI 

 

นำยจำ้งสำมำรถใชม้ำตรกำรปรบัปรุง OSH ได ้

⚫ จดัหาอุปกรณอ์ย่ำงเพยีงพอและเหมำะสม 

รวมถงึสิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีเ่กีย่วขอ้งตำ่ง ๆ 

ทีไ่ดม้ำตรฐำนควำมปลอดภยั 

⚫ จดัหำอปุกรณแ์ละสิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ 

ใหก้บัพนักงานและท าใหม้ั่นใจว่ามกีารใชง้ำนอย่ำงเหมำะสม 

⚫ ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่ามกีารดูแลบ ำรุงรกัษำอย่ำงเหมำะสม 

⚫ ใหข้อ้มูล ค ำแนะน ำ กำรฝึกอบรม 

และคอยควบคมุดูแลดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนแกพ่นัก

งาน 

⚫ จดัตัง้และด าเนินการใชร้ะบบการจดัการความปลอดภยั เชน่ 

การก าหนดมำตรกำรปรบัปรุงแกไ้ขในกำรต ัง้ค ำถำมถงึสาเหตุก

ารเสยีชวีติในทีท่ างาน เพือ่การป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตซุ า้ 

 

บรษิทัประกนัภยัอำจพจิำรณำใหข้อ้เสนอพเิศษเกีย่วกบัเบีย้ประก ั

นภยั! 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

สถำนประกอบกจิกำรตน้แบบดเีดน่ดำ้นควำมปลอดภยัและอำชวีอ

นำมยั – โครงกำรกำรรบัรองควำมปลอดภยักำรซอ่ม, 

กำรบ ำรุงรกัษำ, กำรเปลีย่นแปลงและกำรตอ่เตมิ (OSH Star 

Enterprise - Repair, Maintenance, Alteration and Addition (RMAA) 

Safety Accreditation Scheme) 

สภาส่งเสรมิความปลอดภยัและอาชวีอนามยั (The Occupational Safety and 

Health Council - OSHC) รว่มกบักรมแรงงานไดเ้ปิดตวั 

“สถานประกอบกจิการตน้แบบดเีดน่ – โครงการรบัรองความปลอดภยั” 

เพือ่ชว่ยใหภ้าคการประกนัภยัสามารถระบุถงึเจา้ของ/ผูร้บัเหมาทีค่ านึงถงึ

ความปลอดภยั RMAA 

เพือ่พจิารณามอบขอ้เสนอพเิศษใหก้บัสถานประกอบการทีม่สีทิธิไ์ดร้บัอตัร

าเบีย้ประกนัภยัทีด่ขีึน้เมือ่ท า ECI 

ภายใตโ้ครงการเงนิทดแทนการประกนัคา่ชดเชยของลูกจา้ง 

ซึง่มสี่วนลดเบีย้ประกนัสูงสุดถงึ 50% 

 

สถำนประกอบกำรรไีซเคลิตน้แบบดเีดน่ดำ้นควำมปลอดภยัและอ

ำชวีอนำมยั – 

โครงกำรสง่เสรมิควำมปลอดภยัและสุขภำพของอุตสำหกรรมรไี

ซเคลิ (OSH Star Recycling Enterprise - Recycling Industry Safety and 

Health Enhancement Scheme) 

OSHC ไดเ้ปิดตวั 

“สถานประกอบการรไีซเคลิตน้แบบดเีดน่ดา้นความปลอดภยัและอาชวีอน

ามยั - 

โครงการส่งเสรมิความปลอดภยัและสุขภาพของอุตสาหกรรมรไีซเคลิ” 

เพือ่ส่งเสรมิมาตรฐานความปลอดภยัในการรไีซเคลิและการพฒันาอย่างยัง่

ยนืในอตุสาหกรรม โดยการมอบขอ้เสนอส่วนลดเบีย้ประกนั ECI (สูงสุด 2 

ปี) 

จากกองทุนรไีซเคลิใหก้บันายจา้งทีไ่ดร้บัรองความเป็นตน้แบบดเีดน่ดา้น 

OSH ภายใตโ้ครงการ ซึง่สามารถรบัเงนิคนืสูงถงึ 60% ของเบีย้ประกนั ECI 

ประจ าปี โดยก าหนดมูลคา่สูงสุดไวท้ี ่70,000 ดอลลารต์อ่ปี 

 

หากนายจา้งตอ้งการเขา้รว่มโครงการเหล่านี ้ สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ OSHC 

(โทร: 2739 9377/อเีมล: oshc@oshc.org.hk)  
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ตอ้งท ำอย่ำงไรถำ้มปัีญหำในกำรท ำ ECI? 

 

อตุสำหกรรมประกนัภยัในฮอ่งกงมโีครงกำรเงินทดแทนกำรประกนั

คำ่ชดเชยของลูกจำ้งเพือ่คอยใหค้วำมชว่ยเหลอืนำยจำ้งทีม่ปัีญหำ

ในกำรท ำ ECI 

เพื่อใหแ้น่ใจว่ำนำยจำ้งสำมำรถเขำ้ถึง ECI ได  ้

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

หากนายจา้งมปัีญหาในการท า ECI 

สามารถตดิตอ่ไดท้ีส่ านักงานโครงการเงนิทดแทนการประกนัค่าชดเชยขอ

งลูกจา้ง (โทร: 2591 9316/อเีมล: administrator@ecirsb.com.hk) 
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เรยีนรูว้ธิกีำรตรวจสอบกรมธรรม ์รูเ้ท่ำทนั ECI 

 

เมือ่ตรวจสอบกรมธรรม ์ ECI 

ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ลูกจำ้งทุกคนไดร้บัควำมคุม้ครองตำมกร

มธรรมแ์ละใส่ใจในรำยละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

 

⚫ ประเภทของกรมธรรมค์วรระบุเป็น ECI 

⚫ ชือ่บรษิทัผูเ้อาประกนัภยั  

⚫ ระยะเวลาทีม่ผีลบงัคบัใชข้องกรมธรรมป์ระกนัภยั 

⚫ ลกัษณะของงานและ/หรอืธรุกจิ 

⚫ สถานทีท่ างาน/ระบุต าแหน่งทีค่รอบคลุม (ถา้ม)ี 

⚫ รายไดจ้รงิของลูกจา้ง 

⚫ จ านวนผูเ้อาประกนัภยั 

⚫ อาชพีทีค่รอบคลุม 

⚫ ขอ้ยกเวน้ 

⚫ การรบัประกนั 
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บรษิัท XX ประกนัภยั จ ำกดั 

ก ำหนดกำร  
 

เลขที่กรมธรรม  ์ :  CBDDAS/18/1  

วนัที่ : 15 ม.ค.  2021 

ประเภทประกนัภยั  : ประก ันภัยเงินค่าชดเชยแก่ลูกจา้ง  

ชื่อผู ้เอำประกนัภยั : บรษิ ัท XX เทรดดิง้ จ ำกดั 

ระยะเวลำประกนัภยั  : 1 ก.พ. 2021 ถึง 31 ม.ค. 2022 

ธุรกิจ : เทรดดิง้ 

สถำนที่ท ำงำน : 1) ช ัน้ 21, อาคาร ECI, ฮ่องกง  

 2) ทุกที่ในฮ่องกง 

ขีดจ ำกดัควำมรบัผิด  :100 ลา้นดอลลารฮ์่องกง 

ส าหรบัการเร ียกรอ้งใดๆ 

หรอืชุดการเร ียกรอ้งที่เกิดจาก 

หรอืเกิดขึน้จากเหตุการณ์หน่ึง 

พนักงำนผู้เอำประก ั

นภยั 
:  ต ำแหน่งงำน  

จ ำนวนพ

นักงำน  
ค่ำจ ้ำง  

 ผู ้อ ำนวยกำร  2 HK$ 

967,200.00 

 ผู ้จดักำร  2 HK$ 

561,600.00 

ผู ้ช่วย  1 HK$ 

249,600.00 

พนัธมิตรทำงธุรกิจ  

(งำนที่ไม่ตอ้งลงมือ

ปฏิบตัิ)  

1 HK$ 

400,000.00 

เงื่อนไขและกำรรบัปร

ะกนั 

:  1)  เงื่อนไขพิเศษดา้นสภาพอากาศ  

 2) เงื่อนไขดา้นมือ้อาหารและอาหารกลางวัน  

  

  

ส าหรบัและในนามของบรษิัท 

บรษิัท XX ประกันภัย จ ากัด  

 

*การก าหนดแผนกรมธรรม ์ECI ใชส้ าหรบัอา้งองิเทา่น้ัน โดยเนือ้หาทัง้หมดถกูแตง่ขึน้ 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

➢ นายจา้งตอ้งพจิารณาถงึขอบเขตความคุม้ครองและการคุม้ครอง

ของกรมธรรมป์ระกนัภยัทีไ่ดร้บั 

ตลอดจนขอ้ก าหนดทีบ่รษิทัประกนัภยัอาจแนบมาดว้ย; 

➢ หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการออกกรมธรรม ์ ECI 

หรอืขอ้ก าหนดของกรมธรรม ์

โปรดสอบถามไปยงับรษิทัประกนัภยัของคุณ 

(หรอืตวักลางประกนัภยั) โดยตรง; 

➢ หากเป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกอ่สรา้ง 

✓ ชือ่บรษิทัผูเ้อาประกนัภยัในกรมธรรมป์ระกนัภยัควรเป็นชือ่เดยีว

กนักบับรษิทัทีด่ าเนินการ (ถา้ไม่ใช ่

ตอ้งพจิารณาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างทัง้สองบรษิทัว่าเป็นอย่างไ

ร และครอบคลุมถงึลูกจา้งของบรษิทัทีด่ าเนินการหรอืไม่); 

✓ ระยะเวลาท างานควรอยู่ภายในระยะเวลาทีก่รมธรรมป์ระกนัภยัมี

ผลบงัคบัใช;้ และ 

✓ เจา้ของ/บรษิทัจดัการทรพัยส์นิควรใชบ้รกิารจากผูร้บัเหมา/บร ิ

ษทัทีม่กีรมธรรม ์ ECI ทีถู่กตอ้ง โดยกอ่นเร ิม่งานใด ๆ 

เจา้ของ/บรษิทัจดัการทรพัยส์นิสามารถขอใหผู้ร้บัเหมา/บรษิทัจั

ดท ากรมธรรม ์ ECI 

และกรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผดิชอบต่อบุคคลภายนอกใหถู้

กตอ้งเหมาะสม 

เพือ่ลดการจา่ยคา่ชดเชยทีต่อ้งจา่ยในกรณีทีเ่กดิอบุตัเิหตุ 
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กำรระงบัขอ้พพิำทเกีย่วกบักำรจำ่ยเงินคำ่ชดเชยแกลู่กจำ้ง 
(Employees’ Compensation - EC) 

ตอ้งผ่ำนกำรด ำเนินคดหีรอืกำรไกล่เกลีย่? 

 

กรมแรงงานใหค้วามชว่ยเหลอืลูกจา้งทีไ่ดร้บับาดเจ็บจากการท างานหรอืเจ็

บป่วยดว้ยโรคเน่ืองจากการท างานทีก่ าหนดเพือ่รบัคา่ชดเชยภายใต ้ECO 

 

 

ในกรณีทีม่ขีอ้พพิาท 

 

 

กรมแรงงานอาจใหค้วามชว่ยเหลอืนายจา้งและลูกจา้งในการแกไ้ขขอ้พพิา

ททีเ่กีย่วขอ้งกบั EC 

 

 

ถา้นายจา้งและลูกจา้งไม่สามารถตกลงกนัไดต้อ้งใหศ้าลเป็นผูต้ดัสนิ 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

การจดัการขอ้พพิาททีเ่กีย่วขอ้งกบั EC อาจตอ้งใชร้ะยะเวลา เชน่ 

การรวบรวมขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งและรายงานทางการแพทย ์ ฯลฯ 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสถานการณข์องแตล่ะกรณี โดย ECO 

ไม่ไดม้อบอ านาจใหก้รมแรงงานมสีทิธิใ์นการตดัสนิคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบั EC 

หรอืประเด็นทีเ่กดิจาก/เกีย่วขอ้งกบัคด ี EC ดงัน้ัน 

หากนายจา้งและลูกจา้งยงัไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงระงบัขอ้พพิาทดว้ยควา

มชว่ยเหลอืของกรมแรงงานได ้

จงึจะตอ้งส่งตอ่ใหศ้าลเป็นผูต้ดัสนิขอ้พพิาททีเ่กีย่วขอ้งกบั EC  

 

เมือ่เขา้สูข่ ัน้ตอนของ ECO แลว้ 

หากนายจา้งและลูกจา้งตอ้งการใชท้างเลอืกเพือ่ระงบัขอ้พพิาท 

ซึง่หมายถงึการระงบัขอ้พพิาททีเ่กีย่วขอ้งกบั EC 

พวกเขาอาจพยายามไกล่เกลีย่เพือ่แกไ้ขขอ้พพิาท 

ซึง่เป็นการประหยดัเวลาและคา่ใชจ้า่ยทางกฎหมาย 

และเพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งในการด าเนินคดทีีอ่าจเกดิขึน้จากขัน้ตอนในช ั้

นศาล โดยตอ้งรบัผดิในการจา่ยคา่สนิไหมทดแทน 

ซึง่จะมผูีไ้กล่เกลีย่ทีม่คีวามรูแ้ละเชีย่วชาญเขา้มาชว่ยเหลอืคูก่รณีในการร

ะบุปัญหาทีเ่ป็นขอ้พพิาท พรอ้มส ารวจทางเลอืก, 

ท าการสือ่สารกบัอกีฝ่ายหน่ึง 

และพยายามบรรลุขอ้ตกลงเกีย่วกบัการระงบัขอ้พพิาทโดยไม่ตดัสนิขอ้พพิ

าทแต่อย่างใด นอกจากนี ้

การไกล่เกลีย่ดงักล่าวเป็นกระบวนการทีเ่ป็นความลบั 

และขอ้มูลทีใ่ชเ้พือ่การสือ่สารในชว่งเวลาของการไกล่เกลีย่ทัง้หมดจะไม่ถูก

เปิดเผยตอ่บุคคลทีส่าม 

เวน้แตจ่ะไดร้บัความยนิยอมหรอืถกูก าหนดดว้ยกฎหมาย 

 

หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการไกล่เกลีย่ โปรดไปทีห่นา้ 

"บรกิารระงบัขอ้พพิาททางกฎหมาย" บนเว็บไซตข์องกระทรวงยุตธิรรม: 
 (www.doj.gov.hk/en/legal_dispute/mediation.html)  

 

 

 

 

http://www.doj.gov.hk/en/legal_dispute/mediation.html
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กำรสอบถำม/กำรรำยงำน 

หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการออกกรมธรรม ์ ECI หรอืขอ้ก าหนดของกรมธรรม ์

โปรดตดิตอ่บรษิทัประกนัภยัของคณุ (หรอืตวักลางประกนัภยั) โดยตรง 

หากตอ้งการสอบถามเกีย่วกบัเนือ้หาในเอกสารฉบบันี ้

โปรดตดิตอ่แผนก/องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบดุา้นลา่งเพือ่รบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 

กรมแรงงำน (Labour Department) 

เว็บไซต:์ www.labour.gov.hk 

สายดว่นสอบถามขอ้มูล: 2717 1771 (ด าเนินการโดย “1823”) 

 

สำยดว่นรอ้งเรยีนเพือ่รำยงำนเกีย่วกบักำรไมป่ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดของ 

ECI ตำมกฎหมำยของนำยจำ้ง: 2815 2200 

สำยดว่นรอ้งเรยีน OSH เพือ่รำยงำนเกีย่วกบักำรปฏบิตัทิีไ่มป่ลอดภยั*:  
2542 2172 

 

หน่วยงำนประกนัภยั (Insurance Authority) 

เว็บไซต:์ www.ia.org.hk  

โทร: 3899 9983 

 

สมำพนัธผู์ป้ระกนัภยัแหง่ฮ่องกง (The Hong Kong Federation of Insurers) 

เว็บไซต:์ www.hkfi.org.hk 

โทร: 2520 1868 

 

ส ำนกังำนโครงกำรเงินทดแทนกำรประกนัคำ่ชดเชยของลูกจำ้ง  

(The Employees’ Compensation Insurance Residual Scheme Bureau Limited) 

เว็บไซต:์ www.ecirsb.com.hk 

โทร: 2591 9316 

 

สภำสง่เสรมิควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั (Occupational Safety and 

Health Council) 

เว็บไซต:์ www.oshc.org.hk 

โทร: 2739 9377 

 
ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรรบัผลประโยชนจ์ำก ECI โปรดดูทีแ่ผ่นพบั 

"เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบักำรเอำประกนัเงินคำ่ชดเชยของลูกจำ้ง" 

ทีห่น่วยงำนประกนัภยัและกรมแรงงำนรว่มกนัจดัท ำขึน้  

*  คณุสามารถรายงานการปฏบิตั ิ OSH ทีไ่ม่ปลอดภยัไดโ้ดยการกรอกแบบฟอรม์การรอ้งเรยีน 

OSH ทีม่อียูใ่นเว็บไซตข์องกรมแรงงานหรอื GovHK 

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

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