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เอกสารสาํหรับนายจ้างและลูกจ้าง

(Thai version)

ไม่ได้ทาํประกันภยัเงนิ
ค่าชดเชยของลูกจ้าง – 

ปัญหาใหญ่

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

นายจ้างทุกคน ลูกจ้าง
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นายจ้างทุกคนต้องทาํประกันภยัเงนิค่าชดเชยของลูกจ้าง 
(Employees’ Compensation Insurance - ECI) ไม่เช่นนั�นอาจ

เกดิปัญหาใหญ่ตามมา

ข้อมูลเพิ�มเตมิ

จะต้องทาํ

ECI

เมื�อทาํการจ้าง

ลักษณะของงาน

การจ้างงานแบบเตม็เวลาหรือพาร์ทไทม์

สถานะการจ้างงานแบบถาวรหรือชั�วคราว

ระยะเวลาของชั�วโมงการทาํงาน

ระยะเวลาของสัญญาจ้าง

ภายใต้
กฎหมายของฮ่องกง



การไม่มีกรมธรรม์คุ้มครอง ECI ถอืเป็นความผิดทางอาญาที�
ต้องระวางโทษปรับและจาํคุก

นายจ้างที�ไม่มีกรมธรรม์คุ้มครอง ECI ให้แก่ลูกจ้าง ถอืว่ามีความ
ผิดและ:
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นายจ้างที�ไม่ปฏบิตัติาม ECO โดยไม่ได้ซื �อกรมธรรม์การคุ้มครอง ECI:

 มีความผิดและอาจถกูดาํเนินคดี รวมถงึถกูปรับสูงสุด ���,��� ดอลลาร์ และจาํ
คุก � ปี

 มีหน้าที�ต้องจ่ายเงนิค่าธรรมเนียมให้แก่คณะกรรมการกองทนุสงเคราะห์เงนิช่วย
เหลือค่าชดเชยแก่ลูกจ้างตามมาตรา ��A ของกฎหมายว่าด้วยเงนิช่วยเหลือค่า
ชดเชยแก่ลูกจ้าง หมวดที� ��� ของกฎหมายฮ่องกง และ

 ต้องรับผิดในการชดใช้ค่าสินไหมเงินค่าชดเชยภายใต้กฎหมายต่าง ๆ 
(รวมถงึกฎหมายทั�วไป) หากลูกจ้างของเขา / เธอได้รับบาดเจบ็หรือเสียชีวติจาก
อุบตัเิหตุที�เกดิขึ �นจากและในระหว่างการจ้างงานหรือเจบ็ป่วยด้วยโรคที�ถูกกาํหนด
ไว้เนื �องจากการทาํงานดภายใต้ ECO

ข้อมูลเพิ�มเตมิ

ต้องระวางโทษ
ปรับสูงสุด 
100,000 

ดอลลาร์ และ
จําคกุ � ปี

ต้องจา่ยเงินค่า
ธรรมเนียมให้แก่

คณะกรรมการ
กองทนุสงเคราะห์
เงินชว่ยเหลือคา่
ชดเชยแก่ลกูจ้าง

ต้องรับผิดในการชดใช้ค่า
สินไหมเงนิค่าชดเชยของ
ลูกจ้างตามกฎหมายให้แก่
ลกูจ้างที�ได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากการทํางานหรือ
เจ็บป่วยด้วยโรคที�ถกูกําหนด

ไว้เนื �องจากการทํางาน



ห้ามใช้กรมธรรม์ประกันภยัปลอม การกระทาํดงักล่าวถอืเป็น
ความผิดทางอาญาร้ายแรง
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ข้อมูลเพิ�มเตมิ

การกระทาํที�มีเจตนาเพื�อการหลอกลวงและหลีกเลี�ยงความรับผิดในการทาํ ECI 
ให้แก่ลูกจ้างอาจถือเป็นการละเมดิต่อกฎหมายต่อไปนี �:

(i) กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรม (หมวดที� ���):
 การปลอมแปลง
 มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื�องมืออันเป็นเทจ็

(โทษสูงสุดสําหรับความผิดฐานปลอมแปลง, มีไว้ในครอบครองหรือใช้
เครื�องมืออันเป็นเทจ็มีโทษจาํคุก �� ปี)

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

(โทษสูงสุดสาํหรับความผิดฐานฉ้อโกงคือจาํคุก �� ปี)

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

การจดัทาํ
กรมธรรม์ประกันภยัขึ �น
ซํ �า เพื�อการปลอมแปลง

กรมธรรม์หลายกรมธรรม์โดย
มีวัตถุประสงค์เพื�อปลอม
แปลง ECI ให้ครอบคลุม

ลูกจ้าง

การขโมยหรือ
การยักยอก

กรมธรรม์ประกันภยั
ของบุคคลอื�น

การแก้ไขเนื �อหา
ของกรมธรรม์

ประกันภยัโดยมชิอบ
ด้วยกฎหมาย

การจดัทาํ
กรมธรรม์ประกันภยั
หรือเอกสารที�เป็น

เทจ็

การกระทาํต่อไปนี �เป็นความผิดร้ายแรงที�ต้องถูกดาํเนินคด:ี



กรมแรงงานมีการดาํเนินการบงัคับใช้อย่างเข้มงวด เพื�อให้
แน่ใจว่านายจ้างปฏบิตัติามกฎหมาย
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เจ้าหน้าที�กรมแรงงาน

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

 สอบถามข้อมูลกับบริษัทประกัน
ภยัเกี�ยวกับกรมธรรม์ ECI

 ดาํเนินการเข้าตรวจสอบ
สถานที�ทาํงาน

เพื�อให้แน่ใจว่า
นายจ้างปฏบิตัติาม 
ECO เพื�อทาํ ECI
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คดบีงัคับที� �

คดบีงัคับที� �

* ข้อมูลข้างต้นมาจากกรณีที�เกิดขึ �นจริงและใช้เพื�อการอ้างอิงเท่านั �น

2 3
คุณถูกดาํเนินคดี

1

2 31

หลงัจากเข้าตรวจสอบสถานที�
ทํางานซึ�งเป็นไซต์งานการตดิตั �ง
นั�งร้านแล้ว เจ้าหน้าที�กรมแรงงาน
ตรวจพบกรณีต้องสงสยัเกี�ยวกบั
กรมธรรม์ ECI ที�ไมถ่กูต้อง

ในที�สดุ ชายคนหนึ�งก็ถกูจบัใน
ข้อหาใช้เครื�องมืออนัเป็นเทจ็และ
ถูกตดัสินให้บําเพ็ญประโยชน์
แก่ชมุชนเป็นเวลา ��� ชั�วโมง

กรมแรงงานสง่ตอ่เรื�องดงักลา่ว
ให้ตํารวจทําการสอบสวน

ลกูจ้างได้รับบาดเจ็บอนัเนื�องมา
จากอบุตัเิหตใุนที�ทํางาน

หลงัจากการสอบสวน กรมแรงงาน
พบวา่นายจ้างของลกูจ้างที�ได้รับ
บาดเจ็บนั �นไม่ได้ทํา ECI ให้แก่
ลกูจ้างตามที�กําหนดโดยชอบด้วย
กฎหมาย ดังนั �นกรมแรงงานจึง
ดําเนินคดีกบันายจ้าง

นายจ้างถกูตดัสนิจําคกุทนัทีเป็น
ระยะเวลาหกเดือนในข้อหา
ฝ่าฝืน ECO โดยไม่ทํา ECI ให้
แก่ลกูจ้าง

บริษัท xx นั� งร้าน จาํกัด
สถานีตาํรวจ
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คดบีงัคับที� �

* ข้อมูลข้างต้นมาจากกรณีที�เกิดขึ �นจริงและใช้เพื�อการอ้างอิงเท่านั �น

1

3

2

4

พนกังานรีโนเวทตกจากที�สงูและได้รับบาดเจ็บหลาย
แหง่ในขณะทํางาน

กรมแรงงานสอบสวนและพบวา่นายจ้างของเขาไม่
ได้ทํา ECI ให้แก่เขา ตามที� ECO กําหนด

นอกจากนี � นายจ้างยงัไมชํ่าระเงินคา่งวดให้แก่เขา
ตามกฎหมาย

นายจ้างถกูดําเนินคดีและถกูตดัสนิจําคกุ � เดือน 
ให้รอลงอาญา �� เดือน และปรับรวมเป็นเงิน
ทั �งหมด ��,��� ดอลลาร์



ECI
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คุณควร
ทราบว่า

ใช้ได้กับลูกจ้าง
เท่านั �น

ต้องพิจารณาเลือกซื �อ
ความ คุ้มครองของ
กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลที�
เหมาะสมด้วยตนเอง

ลูกจ้างที�สงสัยว่านายจ้างของตนไม่ได้ทาํ 
ECI หรือไม่มีกรมธรรม์ ECI ที�เหมาะสม

 สามารถสอบถามรายละเอียดเกี�ยวกับ 
ECI ได้จากนายจ้าง

 ควรทาํการรายงานไปยังกรมแรงงาน
โดยเร็วที�สุด

สายด่วนร้องเรียน: ���� ����

ผู้รับเหมาหรือ
ผู้ประกอบ
อาชีพอสิระ

ต้องแยกแยะระหว่าง “ลูกจ้าง” กับ “ผู้ประกอบอาชีพอสิระ” 
หากใช้สถานะไม่ถูกต้อง อาจทาํให้เกดิปัญหาได้
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ในการแยกแยะระหว่างลูกจ้างกับผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบอาชีพอสิระ
ต้องคาํนึงถงึปัจจยัที�เกี�ยวข้องทั �งหมด ซึ�งปัจจยัสาํคัญโดยทั�วไป ได้แก่ :

 การควบคุมขั �นตอนการทาํงาน, ระยะเวลาทาํงาน, และวธีิการทาํงาน
 กรรมสิทธิ�และการจดัหาอุปกรณ์, เครื�องมือและวัสดุในการทาํงาน
 บุคคลนั�นประกอบธุรกจิด้วยตนเองโดยมีความรับผิดชอบในการลงทนุ

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�ยนสถานะมาเป็นผู้ รับเหมาหรือผู้
ประกอบอาชีพอิสระ เขา/เธอต้องประเมินข้อดีและข้อเสียที�เกี�ยวข้อง 
รวมถงึสทิธิในการจ้างงานและผลประโยชน์ที�เขา / เธออาจสูญเสียไปจาก
การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวอย่างละเอียดรอบคอบเสียก่อน 

หากในความเป็นจริงมีความสัมพนัธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แม้ว่าคน
งานจะถูกเรียกว่าผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
หรือในสัญญาว่าจ้างถกูระบุว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอสิระ
กต็าม นายจ้างยังคงต้องปฏบิตัติามความรับผิดชอบ
ของตนภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวข้อง โดยต้องทาํการจ่าย
ค่าผลประโยชน์ตามกฎหมายให้กับคนงานที�ถูกระบุ
ว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอสิระ นอกจากนี � นายจ้าง
อาจต้องรับผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวข้อง
อีกด้วย

เนื�องจากในสถานการณ์จริงนั �นแต่ละกรณีอาจมี
ความแตกต่างกันออกไป ดังนั �น หากมีกรณีข้อ
พพิาทเกดิขึ �น จงึให้การตคีวามขั �นสุดท้ายเป็นไป
ตามดุลพนิิจของศาล

ข้อมูลเพิ�มเตมิ



เลือกซื �อกรมธรรม์ความคุ้มครอง ECI อย่างเหมาะสม เพื�อลด
ความเสี�ยง
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กรมธรรม์ ECI

วัตถุประสงค์ของ ECI

คือ สัญญาที� เป็นลายลักษณ์
อักษรระหว่างนายจ้างและบริษัท
ประกันภยั

คือ เพื�อแบกรับความเสี�ยงของ
นายจ้างในการจ่ายเงนิค่าชดเชย
ให้กับลูกจ้าง สาํหรับกรณีที�เกดิ
การบาดเจบ็และการเสียชีวติจาก
การทาํงาน
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ข้อมูลเพิ�มเตมิ

ความคุ้มครอง ECI ที�ผู้รับเหมาหลักทาํ

  ในกรณีที�ผู้รับเหมาหลักได้รับงานก่อสร้างใด ๆ เขา / เธอ
ต้องทาํกรมธรรม์ประกันภยัเป็นจาํนวนเงนิไม่น้อยกว่า 
��� ล้านดอลลาร์ต่องาน เพื�อให้ครอบคลุมความรับผิด
ของตนและของผู้รับเหมาช่วงของเขา / เธอตาม
กฎหมายต่าง ๆ (รวมถงึกฎหมายทั�วไป)

  ผู้รับเหมาหลักของงานและผู้รับเหมา
ช่วงของเขา / เธอควรกาํหนดความ
รับผิดเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจนในส่วนนี �

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



11

การให้ข้อมูล ECI ที�ไม่ถูกต้องจะส่งผลกระทบต่อ
การจ่ายค่าชดเชยภายหลัง

* หากนายจ้างมีมาตรการด้านความปลอดภยัและด้าน
การพัฒนาสุขภาพในการทํางาน นายจ้างควร
รายงานตอ่บริษัทประกนัภยั เนื�องจากอาจนํามาชว่ย
ในการประเมินความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องและการ
พิจารณาการรับประกนัภยัได้

ต้องให้ข้อมูลที�ถูกต้องแก่บริษัทประกัน
ภยัเมื�อทาํ ECI

เพื�อให้มั�นใจว่ากรมธรรม์คุ้มครองที�นายจ้างทาํไว้ครอบคลุมตามที�
กฎหมายได้ระบุไว้

หมายเหตุ 
สาํหรับนายจ้าง

 ทาํ ECI ให้ลูกจ้างก่อนเริ�มงาน

 ดาํเนินการ ECI ผ่านบริษัทประกันภยัที�ได้รับอนุญาตหรือตวักลางประกันภยั
ที�ได้รับใบอนุญาต

เงื� อนไขการจ้างงานตลอดอายุ
กรมธรรม์

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

เอกสารหลักฐาน

 เช่น บันทึกการจ่ายเงินเดือนของ
พนกังาน / งบสมทบกองทนุสํารอง
เลี �ยงชีพ / ใบแสดงรายการการเสีย
ภาษีและบนัทกึทางบญัชี



12

ข้อมูลเพิ�มเตมิ

เมื�อทาํ ECI และตลอดระยะเวลาที�มีผลบงัคับใช้, หรือเมื�อหมดอายุ
หรือสิ �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�อทาํความเข้าใจ
เนื �อหาที�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�ควรส่งไปยังบริษัท
ประกันภัย (หรือตัวกลางประกันภัย) เพื�อให้ทําการออก / ต่ออายุ
กรมธรรม์ ECI นายจ้างสามารถสอบถามบริษัทประกันภัย 
(หรือตวักลางประกันภยั) ได้โดยตรง

 หากนายจ้างไม่รายงานข้อเทจ็จริงที�เป็นสาระสาํคัญพร้อมรายละเอียด
ที�ถกูต้องในขณะที�ทาํการออก / ต่ออายุกรมธรรม์ ECI อาจทาํให้นายจ้าง
ถูกดําเนินการทางกฎหมายจากบริษัทประกันเพื�อขอคืนเงินที�บริษัท
ประกันจ่ายไปก่อนหน้านี �เพื�อชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์
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นายจ้างสามารถใช้มาตรการปรับปรุง OSH ได้

บริษัทประกันภยัอาจ
พจิารณาให้ข้อเสนอพเิศษ
เกี�ยวกับเบี �ยประกันภยั!

สถานประกอบกจิการต้นแบบดเีด่นด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย – โครงการ
การรับรองความปลอดภยัการซ่อม, การบาํรุงรักษา, การเปลี�ยนแปลงและการต่อเตมิ 
(OSH Star Enterprise - Repair, Maintenance, Alteration and Addition (RMAA) Safety 
Accreditation Scheme)
สภาส่งเสริมความปลอดภยัและอาชีวอนามัย (Occupational Safety and Health Council - OSHC) ร่วม
กับกรมแรงงานได้เปิดตวั “สถานประกอบกจิการต้นแบบดเีด่น – โครงการรับรองความปลอดภยั” เพื�อ
ช่วยให้ภาคการประกันภัยสามารถระบุถึงเจ้าของ / ผู้รับเหมาที�คาํนึงถึงความปลอดภัย RMAA เพื�อ
พจิารณามอบข้อเสนอพเิศษให้กับสถานประกอบการที�มีสิทธิ�ได้รับอัตราเบี �ยประกันภยัที�ดขีึ �นเมื�อทาํ 
ECI ภายใต้โครงการเงนิทดแทนการประกันค่าชดเชยของลูกจ้าง ซึ�งมีส่วนลดเบี �ยประกันสูงสุดถงึ ��%

สถานประกอบการรีไซเคิลต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย – 
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพของอุตสาหกรรมรีไซเคิล (OSH Star 
Recycling Enterprise - Recycling Industry Safety and Health Enhancement Scheme)
OSHC ได้เปิดตัว “สถานประกอบการรีไซเคิลต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - 
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพของอุตสาหกรรมรีไซเคิล” เพื�อส่งเสริมมาตรฐานความ
ปลอดภยัในการรีไซเคลิและการพฒันาอย่างยั�งยืนในอุตสาหกรรม โดยการมอบข้อเสนอส่วนลดเบี �ย
ประกัน ECI (สูงสุด � ปี) จากกองทุนรีไซเคิลให้กับนายจ้างที�ได้รับรองความเป็นต้นแบบดีเด่นด้าน 
OSH ภายใต้โครงการ ซึ�งสามารถรับเงนิคืนสูงถงึ ��% ของเบี �ยประกัน ECI ประจาํปี โดยกาํหนดมูลค่า
สูงสุดไว้ที� ��,��� ดอลลาร์ต่อปี

หากนายจ้างต้องการเข้าร่วมโครงการเหล่านี � สามารถตดิต่อได้ที� OSHC 
(โทร: ���� ���� / อีเมล: oshc@oshc.org.hk) 

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

พเิศษในการทาํ ECI

จดัหาอุปกรณ์อย่าง
เพยีงพอ และเหมาะ

สม รวมถงึสิ�งอาํนวยความ
สะดวกที�เกี�ยวข้องต่าง ๆ 

ที�ได้มาตรฐานความ
ปลอดภยั

จดัหาอปุกรณ์และ
สิ�งอํานวยความสะดวก

ตา่ง ๆ ให้กบัพนกังานและ
ทําให้มั�นใจวา่มีการใช้งาน

อย่างเหมาะสม

จดัตั �งและดําเนินการ
ใช้ระบบการจดัการความ
ปลอดภยั เชน่ การกําหนด

มาตรการปรับปรุงแก้ไขในการ
ตั �งคาํถามถงึสาเหตกุารเสยีชีวิต

ในที�ทํางาน เพื�อการป้องกนั
การเกิดอบุตัเิหตซํุ �า 

ตรวจสอบให้
มั�นใจวา่มีการดแูล
บาํรุงรักษาอย่าง

เหมาะสม

ให้ข้อมูล คาํ
แนะนํา การฝึกอบรม 

และคอยควบคุมดแูลด้าน
ความปลอดภยัในการ

ทาํงานแก่พนกังาน 

ข้อมูลเพิ�มเตมิ
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หากนายจางมีปญหาในการทํา ECI สามารถติดตอไดท่ี
สํานักงานโครงการเงินทดแทนการประกันคาชดเชยของ
ลูกจาง (โทร: 2591 9316/อีเมล: administrator@ecirsb.com.hk)

อุตสาหกรรมประกันภยัในฮ่องกงมีโครงการเงนิทดแทนการประกันค่าชดเชย
ของลูกจ้างเพื�อคอยให้ความช่วยเหลือนายจ้างที�มีปัญหาในการทาํ ECI

เพื�อให้แน่ใจว่า
นายจ้างสามารถ
เข้าถงึ ECI ได้

ข้อมูลเพิ�มเตมิ

ต้องทาํอย่างไรถ้ามีปัญหาในการทาํ ECI?



เรียนรู้วธีิการตรวจสอบกรมธรรม์ รู้เท่าทนั ECI

15

เมื�อตรวจสอบกรมธรรม์ ECI ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างทกุคน
ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และใส่ใจในรายละเอียดดงัต่อไปนี �

ประเภทของกรมธรรม์ควรระบุเป็น ECI

ชื�อบริษัทผู้เอาประกันภยั 

ระยะเวลาที�มีผลบงัคับใช้ของกรมธรรม์ประกันภยั

ลักษณะของงานและ/หรือธุรกจิ

สถานที�ทาํงาน/ระบุตาํแหน่งที�ครอบคลุม (ถ้ามี)

รายได้จริงของลูกจ้าง

จาํนวนผู้เอาประกันภยั

อาชีพที�ครอบคลุม

ข้อยกเว้น

การรับประกัน



ผู้ อํานวยการ � HK$967,200.00
ผู้จดัการ � HK$561,600.00
ผู้ชว่ย � HK$249,600.00
พนัธมิตรทางธรุกิจ � HK$400,000.00 
(งานที�ไมต้่องลงมือปฏิบตั)ิ
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บริษัท XX ประกันภยั จาํกัด
กําหนดการ

เลขที�กรมธรรม์

วันที�

: CBDDAS/18/1

: �� ม.ค. ����

ประเภทประกันภยั : ประกนัภยัเงินคา่ชดเชยแก่ลกูจ้าง

ชื�อผู้เอาประกันภยั : บริษัท XX เทรดดิ �ง จาํกัด

ระยะเวลาประกันภยั : � ก.พ. ���� ถงึ �� ม.ค. ����

ธุรกจิ : เทรดดิ �ง

สถานที�ทาํงาน

ขีดจาํกัดความรับผิด

พนักงานผู้เอาประกันภยั

เงื�อนไขและการรับประกัน

: ��� ล้านดอลลาร์ฮอ่งกง สําหรับการเรียกร้องใดๆ หรือชดุ
การเรียกร้องที�เกิดจาก หรือเกิดขึ �นจากเหตกุารณ์หนึ�ง

: �) เงื�อนไขพิเศษด้านสภาพอากาศ
 �) เงื�อนไขด้านมื �ออาหารและอาหารกลางวนั

: ตําแหนง่งาน จํานวนพนกังาน คา่จ้าง

* การกําหนดแผนกรมธรรม์ ECI ใช้สําหรับอ้างอิงเทา่นั �น โดย
เนื �อหาทั �งหมดถกูแตง่ขึ �น

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

: 

 

 

สําหรับและในนามของบริษัท

บริษัท XX ประกันภยั จาํกัด
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 นายจ้างต้องพจิารณาถึงขอบเขตความคุ้มครองและการคุ้มครองของ
กรมธรรม์ประกันภยัที�ได้รับ ตลอดจนข้อกาํหนดที�บริษัทประกันภยัอาจ
แนบมาด้วย;

 หากมีข้อสงสัยเกี�ยวกับการออกกรมธรรม์ ECI หรือข้อกําหนดของ
กรมธรร ม์  โปรดสอบถามไป ยั งบ ริ ษัทประ กันภั ยของ คุณ 
(หรือตวักลางประกันภยั) โดยตรง;

 หากเป็นงานที�เกี�ยวข้องกับการก่อสร้าง

 ชื�อบริษัทผู้เอาประกันภยัในกรมธรรม์ประกันภยัควรเป็นชื�อเดยีวกัน
กับบริษัทที�ดาํเนินการ (ถ้าไม่ใช่ ต้องพจิารณาถงึความสัมพนัธ์ระหว่าง
ทั �งสองบริษัทว่าเป็นอย่างไร และครอบคลุมถงึลูกจ้างของบริษัทที�
ดาํเนินการหรือไม่);

 ระยะเวลาทาํงานควรอยู่ภายในระยะเวลาที�กรมธรรม์ประกันภยัมี
ผลบงัคับใช้; และ

 เจ้าของ / บริษัทจดัการทรัพย์สนิควรใช้บริการจากผู้รับเหมา 
/ บริษัทที�มีกรมธรรม์ ECI ที�ถกูต้อง โดยก่อนเริ�มงานใด 
ๆ เจ้าของ / บริษัทจดัการทรัพย์สนิสามารถ
ขอให้ผู้รับเหมา / บริษัทจัดทํา
กรมธรรม์ ECI และกรมธรรม์
ประกันภยัความรับ
ผิดชอบต่อบุคคล
ภายนอกให้ถูกต้อง
เหมาะสม 

ข้อมูลเพิ�มเตมิ
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ในกรณีที�มีข้อพพิาท กรมแรงงานอาจ ให้ความ
ช่วยเหลือนายจ้างและ
ลูกจ้างในการแก้ไขข้อ

พพิาทที�เกี�ยวข้องกับ EC

ถ้านายจ้างและลูกจ้างไม่
สามารถตกลงกันได้ต้องให้

ศาลเป็นผู้ตดัสิน

การจดัการข้อพพิาทที�เกี�ยวข้องกับ EC อาจต้องใช้ระยะเวลา เช่น การรวบรวมข้อมูล
ที�เกี�ยวข้องและรายงานทางการแพทย์ ฯลฯ ทั �งนี �ขึ �นอยู่ กับสถานการณ์ของแต่ละกรณี 
โดย ECO ไม่ได้มอบอาํนาจให้กรมแรงงานมีสิทธิ�ในการตัดสินคดีที�เกี�ยวข้องกับ EC 
หรือประเดน็ที�เกดิจาก/เกี�ยวข้องกับคด ีEC ดงันั �น หากนายจ้างและลกูจ้างยังไม่สามารถ
บรรลุข้อตกลงระงบัข้อพพิาทด้วยความช่วยเหลือของกรมแรงงานได้ จงึจะต้องส่งต่อ
ให้ศาลเป็นผู้ตดัสินข้อพพิาทที�เกี�ยวข้องกับ EC 

เมื�อเข้าสู่ขั �นตอนของ ECO แล้ว หากนายจ้างและลูกจ้างต้องการใช้ทางเลือกเพื�อระงบั
ข้อพพิาท ซึ�งหมายถงึการระงบัข้อพพิาทที�เกี�ยวข้องกับ EC พวกเขาอาจพยายามไกล่
เกลี�ยเพื�อแก้ไขข้อพพิาท ซึ�งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และเพื�อ
หลีกเลี�ยงความเสี�ยงในการดาํเนินคดทีี�อาจเกดิขึ �นจากขั �นตอนในชั �นศาล โดยต้องรับ
ผิดในการจ่ายค่าสนิไหมทดแทน ซึ�งจะมีผู้ไกล่เกลี�ยที�มีความรู้และเชี�ยวชาญเข้ามาช่วย
เหลือคู่กรณีในการระบุปัญหาที�เป็นข้อพพิาท พร้อมสาํรวจทางเลือก, ทาํการสื�อสารกับ
อีกฝ่ายหนึ�ง และพยายามบรรลุข้อตกลงเกี�ยวกับการระงับข้อพพิาทโดยไม่ตัดสินข้อ
พพิาทแต่อย่างใด นอกจากนี � การไกล่เกลี�ยดังกล่าวเป็นกระบวนการที�เป็นความลับ 
และข้อมูลที�ใช้เพื�อการสื�อสารในช่วงเวลาของการไกล่เกลี�ยทั �งหมดจะไม่ถูกเปิดเผยต่อ
บุคคลที�สาม เว้นแต่จะได้รับความยนิยอมหรือถูกกาํหนดด้วยกฎหมาย 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ� ม เติมเ กี� ยว กับการไกล่ เกลี� ย  โปรดไปที� ห น้า 
"บริการระงบัข้อพพิาททางกฎหมาย" บนเวบ็ไซต์ของกระทรวงยุตธิรรม:
 (www.doj.gov.hk/en/legal_dispute/mediation.html)

การระงบัข้อพพิาทเกี�ยวกับการจ่ายเงนิค่าชดเชยแก่
ลูกจ้าง (Employees’ Compensation - EC) ต้องผ่าน

การดาํเนินคดหีรือการไกล่เกลี�ย?

กรมแรงงานให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที�ได้รับบาดเจบ็จากการทาํงานหรือเจบ็
ป่วยด้วยโรคเนื�องจากการทาํงานที�กาํหนดเพื�อรับค่าชดเชยภายใต้ ECO

ข้อมูลเพิ�มเตมิ



การสอบถาม/การรายงาน
หากมีข้อสงสัยเกี�ยวกับการออกกรมธรรม์ ECI หรือข้อกาํหนดของกรมธรรม์ โปรดตดิต่อ
บริษัทประกันภยัของคุณ (หรือตวักลางประกันภยั) โดยตรง หากต้องการสอบถามเกี�ยว
กับเนื �อหาในเอกสารฉบบันี � โปรดตดิต่อแผนก / องค์กรที�เกี�ยวข้องตามที�ระบุด้านล่าง
เพื�อรับข้อมูลเพิ�มเตมิ

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

สายด่วนร้องเรียนเพื�อรายงานเกี�ยวกับการไม่ปฏบิตัติามข้อกาํหนดของ ECI ตาม
กฎหมายของนายจ้าง: ���� ����
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: ���� ����

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

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

สํ า ห รั บ ข้ อ มู ล เ พิ� ม เ ติ ม เ กี� ย ว กั บ ก า ร รั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก  E C I  โ ป ร ด ดู ที� แ ผ่ น พั บ 
"เรียนรู้เพิ�มเตมิเกี�ยวกับการเอาประกันเงนิค่าชดเชยของลกูจ้าง" ที�หน่วยงานประกันภยัและกรมแรงงานร่วม
กันจดัทาํขึ �น 

* คณุสามารถรายงานการปฏิบตัิ OSH ที�ไม่ปลอดภยัได้โดยการกรอกแบบฟอร์มการร้องเรียน OSH ที�มีอยู่ใน
เวบ็ไซต์ของกรมแรงงานหรือ GovHK (https://eform.one.gov.hk/form/ld0001/en/)

ข้อมูลในเอกสารฉบบันี �ได้รับการตรวจทานความถูกต้อง

©���� กรมแรงงาน รัฐบาลฮ่องกง
รูปภาพจาก Old Master Q มถุินายน ����
(Thai version)


