
 

 

 

คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือเงินค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอความช่วยเหลือ 

ภายใต้กฏหมายวา่ด้วยการช่วยเหลือเงินค่าชดเชยแก่ลูกจา้ง 

 

ค าน า 

กองทุนช่วย เหลือ เ งินค่าชดเชยแก่ลูกจ้ าง (“กองทุน”) ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฏหมายว่าด้วยการช่วยเหลือเงิน

ค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง (ข้อ 365) (“ECAO”) และบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือเงินค่าชดเชยแก่

ลูกจ้าง (“คณะกรรมการ”) กองทุนนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากการจัดเก็บภาษีจากนายจ้างเป็นหลักภายใต้

กฏหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีประกันเงินชดเชยแก่ลูกจ้าง (ข้อ 411) เมื่อพวกเขามีการท าประกันคุ้มครองเงิน 

ชดเชยแก่ ลูกจ้าง  

 

ผูม้ีสทิธสิมคัร 

ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีสิทธิของลูกจ้างที่เสียชีวติที่ไม่สามารถรับการจา่ยคา่ชดเชยแก่

ลูกจ้างได้ หรือค่าเสียหายตามกฎหมายทั่วไปที่นายจา้งจะต้องรับผิดชอบหลังจากทีใ่ช้วิธีการฟื้นฟูที่เป็นไปได้ทาง

กฎหมายและทางการเงินทั้งหมดจากนายจ้าง (หรือผู้รับประกนัภัย) ทีเ่กี่ยวข้องสามารถขอรบัความช่วยเหลือจาก

กองทุน ประเภทของความชว่ยเหลือที่มีอยู่ในกองทุนมีดงัต่อไปนี้: 

 

ประเภทของความชว่ยเหลอื 

ค่าชดเชยจากทางกองทุนแบ่งเป็นประเภทตา่งๆดังต่อไปนี้: 

(a) เงินค่าชดเชยแก่ลูกจา้งที่คา้งช าระส าหรับการบาดเจ็บหรือการเสียชวีิตจากการท างานภายใต้กฏหมายวา่

ด้วย เงินค่าชดเชยสาหรบัลูกจ้าง (ข้อ 282) และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง; 

(b)     ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากกระบวนการทางกฎหมายในการเรยีกร้องเงินค่าชดเชยสาหรับลูกจา้ง; และ  

(c)      เงินคา่เสียหายตามกฎหมายทั่วไปที่ค้างช าระในส่วนของการบาดเจ็บหรือเสียชวีิตดังกลา่ว ที่จะต้องจา่ยให้

ในรูปแบบของการจา่ยเงินสงเคราะห์  

 

วธิกีารสมคัร 

ในกรณขีองการขอรับคา่ชดเชยส าหรับลูกจา้งที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยตามภายใต้มาตรา 16 ของ ECAO ผู้ยื่นค าขอ

จะต้องจัดเตรียมส าเนาเอกสารประกอบดังต่อไปนี:้ 

(a) ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลที่มีขอบเขตอ านาจภายในฮ่องกง; 

(b) หนังสือรับรองที่ออกโดยคณะกรรมการแรงงานในสว่นทีเ่กี่ยวกับการประเมินค่าชดเชย,  

ค่ารักษาพยาบาล และ การเบิกค่าใช้จา่ยในการจัดงานศพของลูกจ้างที่เสียชีวติเป็นต้น และ 

(c) เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ช่วยคณะกรรมการในการตรวจสอบ 

 

ในกรณขีองการยื่นค าร้องขอค่าชดเชยของค่าเสียหายตามกฎหมายทั่วไปที่ยังไม่ได้รับการจา่ย ภายใต้มาตรา 20A 

ของ ECAO ผู้ยื่นค าร้องจะต้องจัดเตรียมส าเนาเอกสารดังต่อไปนี้: 

(a)    ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลที่มีขอบเขตอ านาจภายในฮ่องกง; และ 

(b)    เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ช่วยคณะกรรมการในการตรวจสอบ 

 

หลังจากได้รับใบสมัครแล้ว ทางคณะกรรมการจะด าเนินการตรวจสอบตามที่เห็นว่าจ าเป็นเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สมัครทุกคนในการช่วยเหลือคณะกรรมการและให้ข้อมูลดังภายในระยะ  เวลา

ตามที่คณะกรรมการก าหนด หากไม่เป็นเช่นนั้นคณะกรรมการอาจพิจารณาว่าผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน

ใดๆจากทางกองทุน นอกจาก นี ้คณะกรรมการอาจสอบถามหรือขอข้อมูลรายละเอียดจากนายจ้างผู้

ร ับ ป ร ะ ก ัน แ ล ะ บ ุค ค ล ที ่เ กี ่ย ว ข ้อ ง ก ับ ก า ร ส ม ัค ร ต า ม ที ่ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พ ิจ า รณ า เ ห ็น ว ่า จ า เ ป ็น
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การแจง้หนงัสอืค ารอ้ง 

ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือบุคคลที่มีสิทธิจะต้องด าเนินการเรียกร้องค่าชดเชยของลูกจ้างตามกฎหมายต่อศาลแขวง

และ/หรือค่าเสียหายโดยยื่นหนังสือฟ้องร้องต่อศาลแขวงหรือศาลสูง ภายใต้มาตรา 25B(1) ของกฏหมายว่าด้วยการ

ช่วยเหลือเงินค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง บุคคลที่เริ่มการด าเนินขั้นตอนเกี่ยวกับการเรียกร้องเงินค่าชดเชย/ค่าเสียหายแก่

ลูกจ้าง จะต้องทาหนังสือแจ้งการดาเนินการต่อคณะกรรมการและผู้รับประกันภัย  (ถ้ามี) หนังสือแจ้งควรส่งถึง

คณะกรรมการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันที่ยื่นค าขอรับค่าชดเชยแก่ลูกจ้างหรือมีหนังสือ

ฟ้องร้องที่ยื่นต่อศาล หนังสือแจ้งดังกล่าวจะต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนด มีการ

ลงนามโดยบุคคลนั้นพร้อมกับแนบสาเนาใบสมัครขอรับเงินชดเชยแก่ลูกจ้างหรือหนังสือฟ้องร้อง ให้แยกเรื่องหนังสือ

แจ้งต่างหากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเรื่องการจ่ายเงินชดเชยแก่ลูกจ้างและการด าเนินการเรื่อง

ค่าเสียหายต่อคณะกรรมการ 

บุคคลใดที่ไม่ได้ยื่นหนังสือแจ้งที่ก าหนดต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลา 30 วันตามกฎหมาย จะไม่มีสิทธิได้รับ

หารจ่ายเงินช่วยเหลือใดๆ จากกองทุน  ภายใต้มาตรา 25B(2) ของกฏหมายเฉพาะในสถานการณ์พิเศษเท่านั้นที่

ผู้สมัครสามารถแจ้งต่อคณะกรรมการโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอธิบายถึงเหตุผลที่ดีว่าทาไมเขา/เธอไม่

สามารถ หรือล้มเหลวในการยื่นหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กาหนด จากนั้นคณะกรรมการอาจ

พิจารณาขยายระยะเวลาการแจ้งดังกล่าวออกไป 

การฟ้องร้องเงินค่าชดเชย/ค่าเสียหายแก่ลูกจ้างที่ศาล อาจเกี่ยวข้องกับความรู้เทคนิคทางกฎหมาย และกระบวน การ

ยุติธรรม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เรียกร้องสิทธิ์ ผู้ยื่นฟ้องควรขอค าแนะน าจากนักกฎหมายวิชาชีพและพิจารณา

อย่างรอบคอบว่าต้องการที่จะแต่งตั้งทนายโดยออกค่าใช้จ่ายเองหรือผ่านการขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย  

สถานการณพ์เิศษ 

ในกรณีที่ไม่ทราบว่ากรมธรรม์ประกันภัยมีผลคุ้มครองกับลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยต่อนายจ้างหรือไม่ 

ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิอาจยื่นค าร้องต่อศาล เพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตจากศาลให้สามารถ

ด าเนินการตามกฎหมายเพื่อการยื่นขอค่าชดเชยต่างๆต่อคณะกรรมการได ้หากนายจ้างของเขา/เธอ อยู่ในสถานะ: 

(a)    ไม่สามารถระบตุัวตนของนายจา้งหรือหาตวันายจ้างไม่พบ 

(b)     นายจ้างเปน็ผู้ล้มละลาย 

(c)     นายจ้างถึงแกค่วามตายหรือในกรณขีองบรษิัทถกูฟ้องล้มละลาย, เลิกกิจการ หรือ ถูกเพิกถอนทะเบียน; หรือ 

(d)     นายจ้างไม่สามารถถกูด าเนินคดีได้ไม่วา่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม 

 

การรบัชว่งสทิธ ิ
กรณีที่มีการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนให้กับผู้สมัคร สิทธิและการเยียวยาทั้งหมดของเขา/เธอ ที่เกี่ยวพันตาม

สิทธิของเขา/เธอ (ตามขอบเขตของจ านวนเงินที ่ได้รับช าระนั ้น )  จะถูกโอนไปยังและตกเป็นสิทธิของ

คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการอาจด าเนินการตามที่เห็นสมควรในการเรียกชดใช้คืนจากนายจ้าง  (หรือผู้

รับประกัน) ในประเด็นเรื่องเงินที่จ่ายช าระจากกองทุน 

 
หากไมเ่หน็ดว้ยกบัผลการตดัสนิของคณะกรรมการ 

หากผูส้มคัรที่ไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินของคณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวกับการยื่นขอการจ่ายเงิน ท่านอาจ

ใช้กระบวนการทางศาลในการสั่งฟอ้งร้องต่อคณะกรรมการ 

 
การกระท าความผดิ 

บุคคลใดก็ตามที่ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการทุกรายงาน หรือจัดท าเอกสารใดๆ หรือบันทึก หรือการออกแถลงการณ์

ใดๆ ซึ่งตนทราบดีว่าเป็นเท็จ หรือไม่มีข้ออ้างที่มีเหตุผลอันควร, ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดใดๆ หรือตอบกลับต่อการ

สอบสวนใดๆของคณะกรรมการ ใหถ้ือว่ากระท าความผิดและต้องระวางโทษปรับและจ าคุก 



 

 

 

ตดิตอ่สอบถาม 

สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ ECAO หรือขั้นตอนการยื่นสมัครขอความช่วยเหลือสามารถส่งไปยังส านักงานเลขาธกิาร

คณะกรรมการ ไดท้ี:่ 

 

 

ที่อยู ่: 33/F, Morrison Plaza, 9 Morrison Hill Road, Wanchai, Hong Kong 

(MTR สถานีคอสเวย์เบย ์ทางออก A, เดินไปทางถนนทนิหล่อก ผ่านถนนรสัเซลและ 

ถนนวา้นไจ)๋ 

โทรศัพท ์: 2116 5684 

แฟกซ ์: 2109 0310 

อีเมล : contact@ecafb.org.hk 

โฮมเพจ : http://www.ecafb.org.hk 

 

 

ขอ้ควรทราบ 

ทุกขั้นตอนในการจัดท าหมายเหตุนี้เป็นไปด้วยความระมัดระวัง โปรดทราบว่ากฎหมายยังคงไว้ซี่งอ านาจแต่เพียงผู้

เดียวส าหรับบทบัญญัติของกฎหมายตามที่อธิบายไว้ ข้อความฉบับเต็มของกฎหมายได้รับการอัปโหลดไปยังระบบ

ข้อมูลกฎหมายสองภาษาของกระทรวงยุติธรรม (http://www.elegislation.gov.hk) 
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