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บทคัดยอ 

 

การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุลเปนรูปแบบทางเลือกของการ

ประกันภัยอันมีรูปแบบและวิธีการดําเนินธุรกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวและแตกตางจากการประกันภัย

สากลหลายประการ เนื่องจากตะกาฟุลไดผนวกรวมในเรื่องของวิธีปฏิบัติและความเชื่อในทางศาสนา

อิสลาม อาจกลาวไดวาตะกาฟุลเปนการประกันภัยฮาลาลท่ีจะตองคํานึงถึงความถูกตองตามหลักชะ

รีอะฮเปนสําคัญ การดําเนินธุรกิจท่ีไมสอดคลองกับหลักชะรีอะฮจะถือเปนฮะรอมตองหามในทาง

ศาสนาอิสลาม 

โดยท่ีในปจจุบันธุรกิจตะกาฟุลของประเทศไทยอยูในรูปแบบของการเปดหนาตาง

บริการผานทางบริษัทประกันภัยสากล โดยไมปรากฎบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

ประกอบธุรกิจตะกาฟุล จึงนําเอาพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมมาใชเปนกฎเกณฑในการกํากับดูแล

การประกอบธุรกิจตะกาฟุลเชนเดียวกับการประกันภัยสากลซ่ึงยังคงไมไดทําใหเกิดการคุมครอง

ผูเขารวมโครงการอยางแทจริงและไมเหมาะสมกับรูปแบบและสภาพของการประกอบธุรกิจตะกาฟุล

ท่ีจะตองคํานึงถึงความถูกตองตามชะรีอะฮเปนสําคัญ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวเปน

บทบัญญัติท่ีกําหนดข้ึนโดยมีเจตนารมณเพ่ือครอบคลุมการกํากับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยสากล ซ่ึงมีผลกระทบตอความนาเชื่อถือซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอธุรกิจ 

ตะกาฟุล นอกจากนั้น แมธุรกิจตะกาฟุลจะเปนธุรกิจฮาลาลแตบทบัญญัติของกฎหมายไมได

กําหนดใหธุรกิจตะกาฟุลเปนหนึ่งในประเภทของกิจการฮาลาลท่ีจะสามารถดําเนินการขอรับรอง

มาตรฐานฮาลาลและขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลไดตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหง

ประเทศไทยวาดวยการดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 และแมจะมีการยกรางพระราชบัญญัติบริหาร
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กิจการฮาลาล พ.ศ… แตรางพระราชบัญญัติดังกลาวก็ยังคงไมไดกําหนดใหธุรกิจตะกาฟุลเปนประเภท

ของธุรกิจท่ีสามารถขอใบรับรองฮาลาลได ซ่ึงจากสภาพปญหาดังกลาวถือเปนขอจํากัดอันเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจตะกาฟุลของประเทศไทยเพ่ือแขงขันในเวทีระดับอาเซียนและระดับโลก 

 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศและพิจารณาสภาพปญหาของ

ประเทศไทยแลวผูเขียนมีความเห็นวาประเทศไทยควรท่ีจะมีบทบัญญัติทางกฎหมายเพ่ือใชในการ

กํากับดูแลการประกอบธุรกิจตะกาฟุลโดยเฉพาะแยกตางหากออกจากกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแล

ธุรกิจประกันภัยสากล โดยการแบงการแกไขปญหาออกเปนสามสวน ไดแก  

1. การปรับโครงสรางท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจตะกาฟุล โดยแบงแนวทางการแกไข

ออกเปนสองระยะ ไดแก แนวทางการแกไขระยะสั้น โดยการกําหนดกฎหมายในระดับรองโดยอาศัย

กฎหมายแมท่ีเปดชองให โดยนําเอาประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส.20/2551 เรื่องการ

อนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบกิจการการใหบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ (Shariah 

Banking Services) มาเปนตนแบบและปรับแกไขตามลักษณะและรูปแบบของการประกอบธุรกิจ 

ตะกาฟุลและแนวทางการแกไขระยะยาว ไดแก การออกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ 

ตะกาฟุลในระดับพระราชบัญญัติ โดยนําเอาพระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 ของประเทศ

มาเลเซียมาเปนตนราง แตอยางไรก็ดี ระเบียบตะกาฟุล ค.ศ. 2012 ของประเทศปากีสถานมีจุดเดนใน

เรื่องการอนุญาตใหบริษัทประกันภัยสากลประกอบธุรกิจตะกาฟุลแบบเปดหนาตางใหบริการได ซ่ึง

นับเปนขอดีและมีความยืดหยุนในทางธุรกิจมากกวา ดังนั้นจึงควรนําเอาขอดีดังกลาวมาเปนตนแบบ

ในแงของรูปแบบในการประกอบธุรกิจ 

2. แกไขระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนินกิจการ 

ฮาลาล พ.ศ.2558 โดยกําหนดใหตะกาฟุลเปนหนึ่งในประเภทกิจการท่ีสามารถขอรับรองฮาลาลและ

ขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลได และเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องท่ัวไปเพ่ือกําหนดสิทธิของผูบริโภค

ผลิตภัณฑและผูใชบริการใหชัดเจน พรอมท้ังกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการการจัดตั้งองคกร

คุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑฮาลาล 

3. แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.... เพ่ือ

กําหนดใหธุรกิจตะกาฟุลเปนหนึ่งในประเภทของธุรกิจท่ีสามารถขอใบรับรองฮาลาลไดและเพ่ิม

ประเภทธุรกิจท่ีสามารถขอใบรับรองฮาลาลเพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบท่ีใชบังคับในปจจุบันพรอม

กําหนดใหอํานาจคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาลแหงชาติในการกําหนดประเภทของกิจการ

เพ่ิมเติม 
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4. กําหนดใหธุรกิจตะกาฟุลอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสําหรับการระงับขอพิพาทเก่ียวกับตะกาฟุลใหเปนไปตามระบบ

ศาลท่ีใชอยูในประเทศไทยปจจุบัน  

5. สรางความพรอมของบุคคลากรและการสงเสริมนวัตกรรมทางการเงินอิสลามเพ่ือรองรับ

การพัฒนาธุรกิจตะกาฟุล 

 ท้ังนี้ หากประเทศไทยมีบทบัญญัติกฎหมายในการกํากับดูแลและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจตะกาฟุลโดยเฉพาะ ก็จะเปนการกําหนดสถานะในทางธุรกิจของตะกาฟุลในประเทศไทยใหมี

ความชัดเจน อันจะสงผลในการสรางความเชื่อม่ันในกลุมตลาดของผูบริโภคท้ังท่ีเปนผูนับถือศาสนา

อิสลามและกลุมผูบริโภคท่ัวไปท่ีไมไดนับถือศาสนาอิสลามท้ังในประเทศไทยและสากล ซ่ึงมีสวนชวย

ในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเปนการสรางและพัฒนาระบบการเงินอิสลามท่ีม่ันคงในประเทศ

ไทย เพ่ือแขงขันในเวทีระดับอาเซียนและระดับโลก 

 

คําสําคัญ: ประกันภัย, อิสลาม, ตะกาฟุล, ชะรีอะฮ, ฮาลาล 
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 ABSTRACT 

 

Islamic Insurance or Takaful is very unique type of insurance and has 

great difference from other Conventional insurance. Takaful is the combination of 

Islamic practice and belief. It is Halal insurance which follows the practice of Sharia, 

Islamic law. All activities which fail to apply with Sharia are considered Harom in 

Islam. 

Currently, Takaful service in Thailand is performed through Conventional 

insurance; because specific Act for operating Takaful has not been legislated and 

implemented. Therefore, the amendments of Life Insurance Act, B.E.2535 (1992) and 

Insurance Act, B.E.2535 (1992) are the current measurement of supervising Takaful. 

Unfortunately, this measurement is not entirely effective with the implementation of 

Takaful; because its primary concern and practice are based on Sharia. Moreover, it 

doesn’t apply with Takaful’s customers. The mentioned Acts serve Conventional 

insurance, which are separated functions from Takaful. Therefore, Takaful business 

requires efficient and specialized Act to support its creditability. In addition, although 

Takaful is considered as Halal business, Thai law has not included Takaful as a type 

of Halal products and services – which forces Takaful to fail in applying with Halal 

accreditation and certification by the Central Islamic Council of Thailand regarding 

Halal Affair Operation B.E. 2558. There is also a draft on Halal operation, yet Takaful 
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is not qualified to obtain Halal certification. These concerns have been preventing 

development of Takaful to compete with ASEAN and other international countries. 

Considering the international laws and Thailand’s condition, Thailand 

should enforce specific act for supervising Takaful by dividing into 3 parts. 

1.  Restructuring Takaful operation by planning into 2 periods. The first 

period is applying with short-term strategy. The Bank of Thailand Notification no. 

20/2551 on operations of commercial bank to provide Sharia Banking Services should 

be amended and applied for the use of Takaful. As for long-term strategy, there 

should be Act for Takaful business operations. The model for drafting could be 

derived from Takaful Act 1984 of Malaysia. Also, Takaful Order 2012 of Pakistan has 

an outstanding advantage in term of issuing permission for Conventional insurance to 

operate Takaful. It has more flexibility in way of business operation. Therefore, this 

kind of strong point should be included in drafting Act for Thailand. 

2. Amending regulation of Central Islamic Council of Thailand on Halal 

business operation B.E.2558 to recognize Takaful with Halal standard and the right to 

use Halal certification mark. The regulation should add general legislation on rights of 

Takaful customers and service providers and specify regulations, conditions and 

means to protect Halal customers. 

3. Amending the draft of Halal business management to certify Takaful 

as one of qualified Halal businesses. Therefore, Takaful can be operated with Halal 

certificate and applied with current regulation. Also, the committee of national Halal 

standard control should be granted with authority to add more Halal businesses.  

4. Takaful Business under the control of Office of Insurance Commission 

(OIC) and any settlement of dispute regarding Takaful shall be comply with Thai’s 

court system. 

5. Preparing people and encouraging Islamic Financial innovation to 

serve Takaful. 

If Thailand is able to implement specific Act on Takaful, it will shape 

Takaful business operations with more effective approach and lead to higher 

confidence and satisfaction for customers, both Islamic and non-Islamic, in Thailand 
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and international counterparts. This can also help stimulating growth of economy 

and improving Islamic financial system in Thailand to compete among ASEAN and 

others. 

 

Keywords: Insurance, Islamic, Takaful, Sharia, Halal 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จตามความมุงหมายของผูเขียนได ก็ดวยความเมตตากรุณาและ

การสนับสนุนจากบุคคลดังตอไปนี้ 

 กราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.กําชัย จงจักรพันธ เปนอยางสูง ท่ีไดเมตตารับเปน

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและเสียสละเวลาอันมีคาในการใหความรู คําแนะนํา ตลอดจนคอย

ชวยเหลือในดานตางๆ ตั้งแตเริ่มตนทําวิทยานิพนธจนกระท่ังวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ ผูเขียนรูสึก

ซาบซ้ึงใจและสํานึกในพระคุณของทานอาจารยเปนอยางยิ่ง 

 กราบขอบพระคุณ อาจารยไสลเกษ วัฒนพันธุ ท่ีกรุณารับเปนประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ อาจารย ดร.อายุศรี คําบรรลือ ท่ีกรุณารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ และอาจารย

อธิวัฒน ศุภสวัสดิ์วัชร ท่ีกรุณารับเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ซ่ึงทุกทานไดคอยใหคําแนะนํา 

พรอมท้ังชี้แนะแนวทาง ตลอดจนขอสังเกตตางๆ ทําใหผูเขียนไดพัฒนาแนวความคิดในการเขียน
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 ขอขอบคุณ คุณชัชชัย กอเลิศรัศมี สําหรับกําลังใจ ความชวยเหลือ และการสนับสนุนใน

ทุกดานท่ีมีใหแกผูเขียนเสมอมา และขอขอบคุณเพ่ือนรวมรุนปริญญาโทสาขากฎหมายการคาระหวาง

ประเทศทุกทาน ท่ีรวมฝาฟนอุปสรรค คอยใหกําลังใจ ชวยเหลือ และสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ
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 ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาวิทยานิพนธฉบับนี้จะสามารถสรางประโยชนใหแกผูอานได 

และหากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 นอกจากอาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรคหรือท่ีเรียกวาปจจัยสี่จะมี

ความสําคัญกับชีวิตมนุษยแลว มนุษยยังคงตองการหลักประกันความม่ันคงและความปลอดภัยในการ

ดํารงชีวิตและการดําเนินธุรกิจการคาของตนดวย นับตั้งแตอดีตจวบจนถึงปจจุบันมนุษยพยายามหา

หนทางท่ีจะสรางความม่ันคงปลอดภัยและมาตรการในการบรรเทาความสูญเสียตางๆ ในการ

ดํารงชีวิตและการทําธุรกิจ0

1 โดยหนึ่งในวิธีการท่ีมีบทบาทตอมนุษยมากท้ังในแงการดํารงชีวิตและการ

ดําเนินธุรกิจ ไดแก การประกันภัย การประกันภัยนับเปนทางเลือกทางหนึ่งท่ีสามารถชวยบรรเทา

ความเดือดรอนเม่ือเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินตางๆ ท่ีไดทําประกันภัยไว โดยการเฉลี่ย

หรือการกระจายความเสียหายไปยังสมาชิกท่ีทําประกันภัย โดยมีบริษัทประกันภัยเปนผูทําหนาท่ีเก็บ

เบี้ยประกันและชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนตามท่ีระบุไวในสัญญา 

 เม่ือโลกเจริญกาวหนาไปตามกาลเวลาและการดําเนินธุรกิจมีความซับซอนมากข้ึน 

บริษัทประกันภัยซ่ึงทําหนาท่ีรับประกันวินาศภัยและประกันชีวิตจึงถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือมาทําหนาท่ี

รับประกันความเสี่ยงดังกลาว โดยการประกันภัยเปนกลไกอยางหนึ่งในการมุงตอบสนองใหความ

คุมครองและลดทอนความเสี่ยงภัย กลาวคือ การประกันภัยเปนการบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซ่ึง

จะโอนความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยไปสูบริษัทประกันภัยซ่ึงเปนผูรับประกันภัยเม่ือเกิดความ

เสียหายข้ึนบริษัทประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามท่ีไดรับความคุมครองในกรมธรรม

ประกันภัยใหแกผู เอาประกันภัย โดยท่ีผู เอาประกันภัยจะตองเสียเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัท

ประกันภัยตามท่ีไดตกลงกันไว 12 ซ่ึงรูปแบบของการประกันภัยนั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ 

ไดแก การประกันภัยสากล และ การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือท่ีเรียกวา “ตะกาฟุล” 

โดยการประกันภัยสากลเปนการประกันภัยท่ัวไปซ่ึงมีกระบวนการ รายละเอียด และตนกําเนิดจาก

                                                           
 1 “ตะกาฟุลธุรกิจอิสลาม,” สบืคนเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2557, 

http://www.muangthai.co.th/webmtl/Default.aspx?tabid=778&articleType=ArticleView

&articleId=1964&language=th-TH 

 2 คํานาย อภิปรัชญาสกุล, การประกันภัยการขนสง, (กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลสมัย, 

2553), น.2. 
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ประเทศแถบตะวันตก ในขณะท่ีการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามมีตนกําเนิดมาจากประเทศ

มุสลิมซ่ึงในประเทศแถบตะวันตกธุรกิจประกันภัยสากลมีความเจริญรุงเรืองและกาวหนาเปนอยาง

มากแตอยางไรก็ดีสําหรับชาวมุสลิมผูนับถือศาสนาอิสลามแลว ความรุงเรืองและความเจริญกาวหนา

ดังกลาวไมไดเปนสิ่งท่ียืนยันถึงความถูกตอง การเขาถึงการประกันภัยของประชาชนในประเทศมุสลิม

นั้นเปนเรื่องยากเพราะชาวมุสลิมมีทัศนคติในเชิงลบตอการประกันภัยและมีความเชื่อวาการ

ประกันภัยสากลปรากฏรองรอยของสิ่งท่ีผิดหลักการทางกฎหมายและทางศาสนาอิสลาม ไดแก ความ

ไมแนนอน (Gharar) การพนัน (Maisir) และดอกเบี้ย (Riba) ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งท่ีไมไดรับการ

อนุมัติตามหลักศาสนาอิสลาม การประกันภัยสากลจึงเปนฮะรอม แมการประกันภัยสากลจะเปนสิ่งท่ี

ไมไดรับการอนุมัติตามหลักศาสนาอิสลาม แตชาวมุสลิมก็ไมสามารถท่ีจะเพิกเฉยตอความจริงท่ีวาใน

การดําเนินชีวิตปจจุบันประกอบดวยความเสี่ยงมากมายท้ังท่ีประสบกับตนเอง ครอบครัว หรือกิจการ

ท่ีดําเนินอยู ประกอบกับประเทศมุสลิมเองก็ตองการท่ีจะมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและตองการให

การประกันภัยมีบทบาทตอระบบเศรษฐศาสตร การเงินและการธนาคาร เฉกเชนเดียวกับประเทศ

ในทางฝงตะวันตก นักกฎหมายอิสลามจึงมีการพัฒนาระบบการประกันภัยในรูปแบบท่ีถูกตองตาม

หลักการของศาสนาอิสลามซ่ึงเรียกวา“ประกันภัยชะรีอะฮ” หรือ “ตะกาฟุล” หรือท่ีบรรดา

นักวิชาการมุสลิมเรียกวา “ตะอฺมีน” 

 ตะกาฟุลเปนรูปแบบของการประกันภัยทางเลือกท่ีสอดคลองและไดรับการอนุมัติตาม

หลักศาสนาอิสลาม กลาวคือ เปนการประกันภัยฮาลาลท่ีจะตองคํานึงถึงความถูกตองตามหลักการ

ทางศาสนาเปนสําคัญ การดําเนินธุรกิจท่ีไมสอดคลองกับหลักชะรีอะฮกําหนดจะถือเปนฮะรอม 

ตองหามในทางศาสนาอิสลาม ซ่ึงชาวมุสลิมจะหลีกเลี่ยงในสิ่งท่ีผิดหลักศาสนา เพราะการผิดหลักการ

ทางศาสนาอิสลามนั้นจะสงผลกระทบโดยตรงตอจิตใจของชาวมุสลิมและถือเปนการกระทําอันชั่วราย

เกินกวาจะใหอภัย ธุรกิจตะกาฟุลดําเนินการใหบริการโดยอาศัยหลักการของความรวมมือซ่ึงกันและ

กัน เปรียบเสมือนสัญญาระหวางสมาชิกในกลุมหรือผูเขารวมโครงการ ท่ีตกลงรวมแบงเบาภาระจาก

ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับสมาชิก เม่ือสมาชิกทานใดในกลุมไดรับความเสียหายหรือ

สูญเสียตามท่ีกําหนดไวในสัญญา สมาชิกทานนั้นก็จะไดรับเงินจํานวนหนึ่งตามสัญญาเพ่ือบรรเทา

ความเสียหายและความเดือดรอนดังกลาว โดยนําเอาหลักการของตะบัรรุอหรือการบริจาคมาใช

แทนท่ีการจายคาเบี้ยประกันภัย ซ่ึงหลักการดังกลาวถือเปนหลักการอันเปนพ้ืนฐานสําคัญ สงผลให

การประกันภัยในลักษณะดังกลาวสามารถท่ีจะยอมรับไดตามหลักการของศาสนาอิสลามและนิยมใช

กันอยางแพรหลายในประเทศมุสลิม เชน ประเทศมาเลเซีย ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศ

ปากีสถาน และประเทศบูรไน เปนตน นอกจากนั้นแลวในปจจุบันการประกันภัยตามหลักศาสนา

อิสลามยังไดรับการยอมรับและเปนการประกันภัยในอีกรูปแบบหนึ่งซ่ึงแพรหลายเปนอยางมากใน
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ประเทศแถบตะวันตก เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ เปนตน โดยรูปแบบการดําเนิน

ธุรกิจตะกาฟุลนั้นมีลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจงและแตกตางจากการประกันภัยสากลท่ัวไป เนื่องจาก

ธุรกิจตะกาฟุลเปนการผนวกรวมเอาหลักความเชื่อทางศาสนาเขากับธุรกิจการประกันภัย ท้ังนี้ 

รูปแบบการดําเนินธุรกิจตะกาฟุลท่ีนิยมใชกันมากในปจจุบัน ปรากฏใน 3 รูปแบบดวยกัน ไดแก  

วะกาละห (Wakalah Model) มุฏอเราะบะฮ (Mudharabah Model) และแบบผสม (Mix Model) 

 ในปจจุบันกิจการฮาลาลยังเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาในดานการคา

ระหวางประเทศ ซ่ึงในชวงระยะเวลาท่ีผานมาประเทศไทยโดยรัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดให

ความสนใจตอกิจการฮาลาลอยางจริงจัง แมจะเนนในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมทางดานอาหาร

เปนหลัก แตก็ไมสามารถปฏิเสธไดวากิจการฮาลาลประเภทอ่ืนๆ ก็มีบทบาทสําคัญไมนอยในสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน ตลาดฮาลาลเปนตลาดท่ีกลุมผูบริโภคท่ีมีการบริโภคเชื่อมโยงกับความ

เชื่อทางศาสนาอิสลามและเปนตลาดท่ีกลุมผูบริโภคมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซ่ึงในทางขอเท็จจริงกลุม

ผูบริโภคดังกลาวเปนกลุมท่ีมีขนาดใหญซ่ึงมิไดมีแตเพียงเฉพาะผูนับถือศาสนาอิสลามเทานั้นแตยัง

รวมถึงกลุมผูบริโภคท่ีมิใชชาวมุสลิมดวย และเม่ือประกอบกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึง

จะสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และการเคลื่อนยายเงินทุนอยาง

เสรี โดยมีการเปดเสรีการคาและการบริการ 12 สาขา ไดแก สาขาผลิตภัณฑเกษตร สาขาประมง

สาขาผลิตภัณฑยาง สาขาสิ่งทอสาขายานยนต สาขาผลิตภัณฑไม สาขาอิเล็กทรอนิกส สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสุขภาพ สาขาทองเท่ียว สาขาการบิน และสาขาโลจิสติกส 23 ประเทศไทย

ในฐานะท่ีเปนหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะเขาสูระบบการคาเสรีเชนกัน  

ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญและมีผลกระทบอยางมากในเรื่องของการ

ลงทุนและการปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนภายใตการเขามาลงทุนของนายทุน

ชาวตางชาติ รวมไปถึงทางดานเทคโนโลยี ตลอดจนแนวทางการดําเนินงาน ประเทศไทยมีความ 

จําเปนจะตองปรับตัวใหพรอมตอการดําเนินธุรกิจตอไป การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสงผลให

ธุรกิจและการคาในทุกภาคสวนตื่นตัว ไมเวนแมแตในธุรกิจในภาคการประกันภัยซ่ึงถือเปนการ

ประกอบกิจการการคา 3

4อยางหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจการคาของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุล  

                                                           
3 “อาเซียนตกลงเกิดเขตการคาเสรีสินคาและบริการ 12 สาขา,” สืบคนเม่ือวันท่ี 3 

พฤศจิกายน 2556, http://www.site.rmutt.ac.th/ASEAN/?page_id=331 
4 จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย, พิมพครั้งท่ี 12, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), น.2. 
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 หากเม่ือพิจารณาตลาดของกลุมผูเอาประกันภัยท่ีมีการเชื่อมโยงกับหลักความเชื่อทาง

ศาสนาอิสลามในประเทศไทย ธุรกิจประเภทนี้ยังถือเปนตลาดท่ีมีกลุมผูบริโภคท่ีอยูในวงจํากัด  

แตสืบเนื่องจากการรวมตัวสรางความรวมมือทางดานเศรษฐกิจภายใตกรอบอาเซียน อันเปนตลาดท่ีมี

ขนาดใหญซ่ึงมีประชากรรวมตัวกันกวา 600 ลานคน และกวาครึ่งหนึ่งนั้นนับถือศาสนาอิสลาม 4

5 

อีกท้ังจํานวนประชากรของผูนับถือศาสนาอิสลามท่ัวโลกท่ีมีมากกวา 2000 ลานคน 5

6 ซ่ึงเปนท่ีแนนอน

วาหากเม่ือมีการเปดเสรีแลวก็จะมีผูคนจํานวนมากหลั่งไหลเขามาลงทุนประกอบธุรกิจและเขามารับ

บริการทางดานตางๆ ในประเทศไทย ไมวาจะเปนในดานการแพทย การคา การทองเท่ียว รวมถึงการ

ขนสงในรูปแบบตางๆ ซ่ึงการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุลนับเปนอีกหนึ่งธุรกิจท่ีมี

บทบาทสําคัญอันจะไดรับประโยชนจากการเปดเสรีดังกลาว อีกท้ังในภาคสวนของธุรกิจประกันภัยเอง

ก็จะมีการเปดเสรีอยางเปนทางการในป พ.ศ.2563 และจากสถิติผลประกอบการโดยรวมของภูมิภาค

อาเซียนในป ค.ศ.2009-2014 แสดงใหเห็นวาอาเซียนมีผลประกอบการตะกาฟุลอยูในลําดับท่ีสอง

ของโลกคิดเปนมูลคารวมประมาณ 4,241 ลานดอลลารสหรัฐหรือประมาณรอยละ 30 ของทุก

ประเทศท่ัวโลก โดยประเทศมาเลเซียกินสวนแบงการตลาดถึงรอยละ 71 ประเทศอินโดนีเซียรอยละ 

23 และประเทศบูรไน สิงคโปร และไทยรวมกันรอยละ 67 ซ่ึงนับเปนโอกาสอันดีท่ีประเทศไทยจะ

พัฒนาศักยภาพเพ่ือเปนหนึ่งในผูเลนแนวหนาของตลาดประกันภัยประเภทดังกลาว 

 อยางไรก็ดีดวยเหตุท่ีประเทศไทยเปนประเทศท่ีประชากรสวนมากมิไดเปนผูนับถือ

ศาสนาอิสลามซ่ึงถือเปนขอจํากัดในทางภาพลักษณท่ีมีความสําคัญ อีกท้ังประเทศไทยไมมีการจัดตั้ง

บริษัทตะกาฟุลท่ีใหบริการประกันภัยอิสลามเปนการเฉพาะ จะมีก็แตเพียงการใหบริการในรูปแบบ

ของหนาตางบริการ (Window) ผานทางบริษัทประกันภัยสากล โดยไมปรากฏบทบัญญัติของ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจตะกาฟุล กฎหมายท่ีมีความเก่ียวของกับธุรกิจตะกาฟุลมาก

ท่ีสุด ไดแก พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 อันเปนกฎหมายฉบับ

                                                           
 5 ปติ ศรีแสงนาม, “จะเปน ASEAN Medical Hub ได ไทยตองเขาใจวิถีอิสลาม,” 

สืบคนเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2556, http://www.thai-aec.com/296 

 6 “World Muslim Population,” Accessed October30, 2014, 

http://www.muslimpopulation.com/World 

 7 EY, “Global Takaful Insight 2014,” Accessed May 20, 2016, 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Global_Takaful_Insights_2014/$FILE/E

Y-global-takaful-insights-2014.pdf 
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เดียวกันกับท่ีใชในการกํากับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสากล โดยมีสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปนผูทําหนาท่ีในการกํากับดูแล สงผล

ใหเกิดขอพิจารณาถึงสภาพปญหาท่ีเกิดจากความเหมาะสมของการกํากับดูแลธุรกิจตะกาฟุลโดยใช

กฎหมายฉบับเดียวกันกับกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยสากล ประเด็นดังกลาวนับวา

มีความสําคัญและเชื่อมโยงกับการสรางความเชื่อม่ันของผูเอาประกันภัยท้ังในประเทศไทยและ

ตางประเทศ และเนื่องจากตะกาฟุลเปนการประกันภัยท่ีเก่ียวของโดยตรงกับความถูกตองตาม 

ชะรีอะฮ ตะกาฟุลจึงถือเปนหนึ่งในกิจการฮาลาล (Halal) ซ่ึงนอกเหนือจากการพิจารณากฎหมายท่ี

เก่ียวของกับการประกันภัยแลวยังตองพิจารณาถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารกิจการ 

ฮาลาลในการขอรับรองฮาลาลและการขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลเพ่ือใหผูเอาประกันภัยสามารถ

เชื่อถือและม่ันใจไดวาธุรกิจตะกาฟุลดังกลาวถูกตองตามหลักศาสนาอิสลามและไดรับการรับรองจาก

หนวยงานอิสลามอยางแทจริง ท้ังนี้ ประเทศไทยจําเปนท่ีจะตองสรางความเชื่อม่ันทางดานความถูก

ตองตามหลักศาสนาอิสลามใหเกิดข้ึนเพ่ือเปนการคุมครองผูเอาประกันภัยท่ีนับถือศาสนาอิสลามให

ไดรับการบริการท่ีถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม เพราะหากมีเพียงขอมูลขาวสารในเชิงลบท่ีทําให 

ผูเอาประกันภัยเกิดความเขาใจวาการประกอบธุรกิจตะกาฟุลของประเทศไทยมีสวนใดสวนหนึ่งท่ีไม

ถูกตองตามหลักชะรีอะฮโดยอาจไมจําเปนท่ีจะตองเกิดข้ึนจริง เทานี้ก็เพียงพอท่ีจะบั่นทอนโอกาสและ

สรางความเสียหายในทางเศรษฐกิจและในแวดวงธุรกิจตะกาฟุลไดแลว นอกจากนี้ ประเทศไทยยัง

ตองการการกําหนดสถานะทางกฎหมายของธุรกิจตะกาฟุลใหมีความชัดเจน เพียงพอท่ีจะกําหนด

บทบาทและหนาท่ี รวมถึงหลักเกณฑใหผูประกอบธุรกิจยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปน

การคุมครองผูเอาประกันภัยท่ีเขารวมโครงการท้ังในสวนท่ีเก่ียวของกับกฎหมายปจจุบันและในทาง

ศาสนาอิสลาม 

 ดวยเหตุนี้เอง หากประเทศไทยตองการท่ีจะใชประโยชนจากการเปดเขตเศรษฐกิจเสรี

อาเซียน รวมถึงการขยายตลาดและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจในแงของธุรกิจการ

ใหบริการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุลใหไดอยางเต็มความสามารถและเพ่ือให

ธุรกิจการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามของประเทศไทยหรือตะกาฟุลมีสถานะทางกฎหมายท่ี

ชัดเจนและไดรับความนาเชื่อถือจากผูเอาประกันภัยในตลาดของผูบริโภคท้ังท่ีเปนผูนับถือศาสนา

อิสลามในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกลุมผูนับถือศาสนาอิสลามท่ัวโลก ประเทศไทยจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองมีบทบัญญัติในทางกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุลโดยเฉพาะแยกตางหากออกจากกฎหมายท่ีใชในการ

กํากับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสากลท่ัวไป เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับสภาพและ

ลักษณะของการดําเนินธุรกิจ 
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1.2   วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาของการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม 

ตลอดจนลักษณะ หลักการ รูปแบบในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังกฎเกณฑท่ีเก่ียวของกับการประกันภัย

ประเภทดังกลาว 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาเก่ียวกับหลักเกณฑและมาตรการทางกฎหมายซ่ึงเก่ียวของกับการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุลของตางประเทศ ไดแก ประเทศ

มาเลเซียและประเทศปากีสถาน อันจะนําไปสูการกําหนดบทบัญญัติในทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ

กํากับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจตะกาฟุลของประเทศไทย 

 1.2.3 เ พ่ือศึกษาถึงหลักเกณฑและมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย 

ท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุล และสภาพปญหาท่ี

เกิดข้ึนจากสภาพการประกอบธุรกิจตะกาฟุลของประเทศไทยในปจจุบัน 

 1.2.4 เพ่ือทราบแนวทางในการแกไขปรับปรุง รวมถึงการเพ่ิมเติมกฎหมาย หรือ

บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันทางดานธุรกิจประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุลกับกลุมประเทศในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 

1.3   สมมติฐานของการศึกษา 

 

 เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศท่ีประชากรสวนมากมิไดเปนผูนับถือศาสนาอิสลาม

ประเทศไทยจึงยังคงไมมีบทบัญญัติทางกฎหมาย รวมท้ังกฎระเบียบ และหลักเกณฑในการปฏิบัติ 

ท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจประกันภัยอิสลามหรือตะกาฟุลเปนการเฉพาะแยกตางหากออกจาก

กฎหมายการประกันภัยสากล ซ่ึงจะสงผลตอภาพลักษณทางดานความเชื่อม่ันของผูเขารวมโครงการ

ตะกาฟุลถึงความถูกตองตามหลักการของศาสนาอิสลาม และเพ่ือเปนการสรางความเชื่อม่ันใหแก

ผูเขารวมโครงการตะกาฟุล จึงควรท่ีจะตองมีบทบัญญัติทางกฎหมาย ในการกําหนดระเบียบ 

และหลักเกณฑในการประกอบธุรกิจประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุลท่ีมีความชัดเจน

และแยกตางหากออกจากการประกันภัยสากล 
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1.4   ขอบเขตของการศึกษา 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนการศึกษาเก่ียวกับหลักเกณฑและมาตรการทางกฎหมาย 

รวมท้ังกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือ    

ตะกาฟุล โดยเปนการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกฎหมายภายในอันเก่ียวกับการประกันภัย อันไดแก 

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558รวมตลอดถึงประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกาศนายทะเบียนประกันวินาศภัยและประกันชีวิต และ

คําสั่งนายทะเบียนประกันวินาศภัยและประกันชีวิต กับกฎหมายการประกันภัยตามหลักศาสนา

อิสลามหรือตะกาฟุลของประเทศมาเลเซีย ซ่ึงถือเปนประเทศตนแบบของการประกันภัยตามหลัก

ศาสนาอิสลาม ไดแก พระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 (Takaful Act 1984) รวมท้ังหลักเกณฑ

และประกาศท่ีเก่ียวของ และประเทศปากีสถาน ไดแกระเบียบตะกาฟุล ค.ศ.2012 (Takaful Rules 

2012) รวมท้ังหลักเกณฑและประกาศท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ดี วิทยานิพนธฉบับนี้มีการกลาวถึง

ประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงประเทศท้ังสองไมไดอยูในขอบเขตการศึกษาในวิทยานิพนธฉบับ

นี้ เนื่องจากเปนระบบกฎหมายคอมมอนตลอว (Common Law) 

 นอกจากนี้จะศึกษาในสวนของหลักเกณฑและมาตรการทางกฎหมาย รวมท้ัง

กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทย อันไดแก 

ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 และ

รางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ….  

 

1.5   วิธีการดําเนินการศึกษา 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ ทําการศึกษาโดยวิธี ศึกษาวิจัยเชิง เอกสาร (Documentary 

Research) โดยคนควาและศึกษาขอมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร ตัวบทกฎหมายของท้ัง

ภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือศึกษาถึงลักษณะ และนํามารวบรวม และวิเคราะหเพ่ือใหทราบ

ถึงความเปนมา แนวความคิด หลักกฎหมาย และประเด็นปญหาทางกฎหมายของการประกันภัยตาม

หลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุลในประเทศไทย 
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1.6   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

 1.6.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือ

ตะกาฟุล 

 1.6.2 มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของบทบัญญัติในการประกอบธุรกิจ     

ตะกาฟุล 

 1.6.3 ทราบปญหาและความไมเพียงพอของกฎหมายไทยท่ีเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจตะกาฟุล 

 1.6.4 ทราบแนวทางในการแกไข เพ่ิมเติม และปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยอิสลามหรือตะกาฟุลในประเทศไทย 

 1.6.5 เปนประโยชนตอนักวิชาการ นักศึกษา นักธุรกิจ บริษัทประกันภัย ตลอดจน

บุคคลท่ัวไปผูมีความสนใจจะคนควาเพ่ิมเติมในโอกาสตอไป 
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บทที่ 2 

การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม 

 

2.1   ศาสนาอิสลาม 

 

 “อิสลาม” ถือเปนศาสนาหนึ่งในหลายๆ ศาสนาท่ีมีอยูในโลกปจจุบัน และเปนศาสนาท่ี

มีประชากรนับถือมากเปนอันดับท่ี 2 ของโลก อิสลามเปนศาสนาท่ีถูกกําหนดมาโดยพระเจาผูทรง

พระนามวา อัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลา หรือ อัลลอฮฺ โดยมีความเชื่อวาศาสนาอิสลามมาจาก    

พระเจาและมิไดถูกกอตั้งข้ึนโดยมนุษย พระเจาทรงสรางโลกและสรรพสิ่ง รวมถึงทรงกําหนดชะตา

กรรมของมนุษยและสรรพสัตว อีกท้ังยังทรงเปนผูรูทุกสิ่งทุกอยาง ทรงเปนสรรพเดช มีมหิทธิฤทธิ์

เหนือกวาสิ่งใด ไมมีอะไรอยูนอกเหนือพระองค ผูนับถือศาสนาอิสลามท่ัวไปถือวาศาสนาอิสลามได

ปรากฏข้ึนในโลกตั้งแตมีมนุษยคนแรก คือ อาดัม และไดมีวิวัฒนาการทางคําสอนตามวิวัฒนาการของ

สังคมมนุษยโดยผานการประกาศจากศาสดา ซ่ึงในทุกยุคสมัยอัลลอฮฺจะไดทรงแตงตั้งศาสนทูตของ

พระองคข้ึน 0

1 เพ่ือทําหนาท่ีในการสั่งสอนผูคนใหรูจักกับพระผูเปนเจาท่ีแทจริง และปฏิบัติตาม

บทบัญญัติและคําสั่งสอนของพระองค ซ่ึงมาถึงสมัยหนึ่งพระองคไดทรงเลือก “มูฮัมหมัด” เปน 

ศาสนทูตของพระองคเพ่ือสั่งสอนมวลมนุษยชาติจากคําสอนของอัลลอฮฺ ซ่ึงในยุคนี้ถือเปนยุคท่ีมีคํา

สอนท่ีสมบูรณแบบท่ีสุด 

 

 2.1.1 ความหมายของ “อิสลาม” (Islam) 

   ในเชิงภาษาศาสตร คําวา “อิสลาม” มาจากรากศัพทคําวา อัสละมะ แปลวา 

“การเขาไปในสันติ หรือการยอมนอบนอมตัวการแสวงหาสันติจากพระผูเปนเจา”2 ซ่ึงมาจากราก

ศัพทวาซะลิมะ (Salima) แปลวา สันติ 2 3 กลาวคือ เปนการมอบตัวเองโดยสิ้นเชิงหรือการนอบนอม

                                                           
 1 กรมการศาสนา, “ประวัติศาสนาอิสลาม,” สืบคนเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2557, 

http://www.dra.go.th/th/cmsdetail-4-42-1-240.html 

 2 “ศาสนาอิสลาม,” สืบคนเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2557, 

http://hselearning.kku.ac.th/UserFiles/chapter12(1).pdf 

 3 ภัทรพร สิริกาญจน, อิสลามศึกษาเบื้องตน, พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), น.81-82. 
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ถอมตนตอพระประสงคของพระผูเปนเจา โดยการปฏิบัติตามในสิ่งท่ีพระผูเปนเจาทรงบัญญัติและงด

กระทําในสิ่งท่ีพระผูเปนเจาทรงหาม 

   สําหรับความหมายของคําวา “อิสลาม” ตามเชิงอรรถแลว เปนชื่อเฉพาะของ

ศาสนานานาชาติ (International Religious) ท่ีสําคัญศาสนาหนึ่งของโลก 3

4 โดยศาสดาของศาสนา

อิสลาม ไดแก ทานนบีมูฮัมหมัด แตศาสนาอิสลามมิใชศาสนาท่ีทานนบีมูฮัมหมัดกอตั้งข้ึน ทานนบ ี

มูฮัมหมัดเปนแตเพียงศาสนาทูตและเปนศาสนาทูตทานสุดทาย ศาสนาอิสลามเปนศาสนาท่ีพระเจาได

เลือกใหมนุษยชาติท้ังหลาย ซ่ึงตามความเปนจริงแลว “อิสลาม” มิไดหมายความถึงแตเพียงศาสนา

เทานั้น แตอิสลามหมายถึงวิถีแหงการดําเนินชีวิตหรือธรรมนูญแหงชีวิตของผูนับถือศาสนาอิสลาม  

ซ่ึงมีท้ังระบบเศรษฐกิจ สังคม ปกครอง การเมือง และอ่ืนๆ  

 2.1.2 คัมภีรท่ีสําคัญทางศาสนาอิสลาม 

   คัมภีรท่ีสําคัญในทางศาสนาอิสลามมีอยู 2 ประเภท ไดแก คัมภีรอัลกุรอาน 

(Al-Quran) และคัมภีรอัลฮะดิษ คัมภีรอัลกุรอานถือเปนคัมภีรหลักท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากเปน

คัมภีรท่ีรวบรวมคําสอนของพระผูเปนเจา โดยเกิดจากการบันทึกตามคําบอกเลาของทานนบีมูฮัมหมัด 

ซ่ึงกลาวกันวาไดรับทราบโองการของอัลลอฮฺโดยตรงในลักษณะเปดเผยโองการ (วะฮีย) หรือโดยผาน

เทวทูตบาง เพ่ือใหใชเปนธรรมนูญในการดําเนินชีวิตของมุสลิมท่ัวโลก มุสลิมทุกคนถือวาคัมภีร 

อัลกุรอานเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีจะตองแสดงความเคารพอยางเครงครัด เพราะทุกตัวอักษรเปนเทวบัญชา

ของพระเจาและเปนพระวจนะท่ีบริสุทธิ์ซ่ึงไมมีผูใดท่ีจะสงสัยได รวมท้ังไมสามารถมีการตีความแกไข

เพ่ิมเติมไดดวย จะตองมีการรักษาขอความเดิมตามคัมภีรไวตลอดไป ดังนั้นคัมภีรดังกลาวจึงไมเคยมี

การสังคายนาแตอยางใด โดยเนื้อความในคัมภีรอัลกุรอานใหความรูท้ังท่ีเปนวิชาการ การดํารงชีวิต 

และกฎเกณฑความประพฤติ รวมท้ังบทบัญญัติในศาสนาอิสลามท่ีมุสลิมทุกคนตองถือปฏิบัติตาม  

ซ่ึงประกอบดวยภาคทฤษฎี คือ หลักศรัทธา 6 ประการ และภาคปฏิบัติ คือ หลักปฏิบัติ 5 ประการ 4

5 

สําหรับคัมภีรอัลฮะดิษ เปนคัมภีรท่ีรวบรวมโอวาทและจริยวัตรตางๆ ของทานนบีมูฮัมหมัด ซ่ึงสาวก

ของทานไดเปนผูทําการรวบรวมไว ผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามถือวาเปนแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติ

อันดีงามอีกดวย แตผูนับถือศาสนาอิสลามสวนใหญถือวาอัลฮะดิษท่ีรวบรวมข้ึนในสมัยคอลีฟะห 

อะบาชิด ประมาณ ค.ศ.875 เปนฉบับท่ีแทจริง อัลฮะดิษจึงมีฐานะเปนคําสอนและบทอธิบายคัมภีร 

อัลกุรอาน ไมมีความสําคัญและความศักดิ์สิทธิ์เทียบเทาคัมภีรอัลกุรอาน 

                                                           
 4 ดลมนรรจน บากา และแวอูเซ็ง มะแดเฮาะ, อิสลามศึกษาเบื้องตน, พิมพครั้งท่ี 2, 

(ปตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2536), น.1. 

 5 ภัรทรพร สิริกาญจน, อางแลวเชิงอรรถท่ี 3, น.86. 
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   บุคคลผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามนั้น เรียกวา “มุสลิม” ซ่ึงมีความหมายวา 

ผูนอบนอมมอบตนตอพระเปนเจา (อัลลอฮฺ) แตผูเดียวอยางสิ้นเชิงเพ่ือความสันติ 56 โดยศาสนาอิสลาม

เปนศาสนาประเภทเอกเทวนิยม ถือวามีพระเจาสูงสุดเพียงองคเดียว คือ พระอัลลอฮฺ 

 2.1.3 หลักคําสอนท่ีสําคัญของศาสนาอิสลาม 

   หลักคําสอนท่ีสําคัญของศาสนาอิสลามแบงออกเปน 2 ประการใหญ ซ่ึงถือ

เปนพ้ืนฐานอันจําเปนสําหรับผูนับถือศาสนาอิสลามทุกคนท้ังท่ีสืบทอดจากบิดามารดามาแตเดิมหรือ

เพ่ิงเขามานับถือใหมก็ตาม โดยจะตองศึกษาใหเขาใจอยางถองแทและประพฤติปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

ไดแก 

 2.1.3.1 หลักศรัทธาหรือความเช่ือในศาสนา 

    อีมาน (Iman) คําวาอีมาน ตามหลักภาษาศาสตร แปลวา ความเชื่อม่ัน 

ศรัทธาดวยหัวใจ มาจากคําวา อามะนะ แตตามศาสนบัญญัติในอัลกุรอาน คําวา “อีมาน”  มีใชใน

สองความหมาย6

7 ความหมายแรก คือ การเพียงแตกลาววาเชื่อในอัลลอฮฺและทานนบีมูฮัมหมัด 7

8 และ

ในความหมายท่ีสอง คือ การกลาวคําซ่ึงประกอบดวยความยินยอมของจิตใจ โดยเปนการกลาวโดย

ความรู ความเชื่อม่ัน และมีศรัทธาท่ีแทจริง ไมมีความระแวงสงสัยใดๆ ท้ังสิ้น 8

9 ดังนั้นจึงกลาวไดวา  

อีมาน หมายถึง การท่ีจิตใจยอมรับในอัลลอฮฺและรซูล 9

10 ของพระองคอยางแนนแฟน เชื่อวาเปนความ

จริงแทและจะตองยึดถืออยางม่ันคง โดยปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ แมจะไมสามารถ

พิสูจนไดดวยประสาทสัมผัสก็ตาม โดยความศรัทธาท่ีสมบูรณ นอกจากจิตใจยอมรับในอัลลอฮฺและ 

ศาสนทูตของพระองคแลว จะตองมีการกลาวยืนยันดวยวาจาวา “ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ

                                                           
 6 สมศักดิ์ มูหะหมัด, ชีวประวัตินบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม, พิมพครั้งท่ี 3, 

(กรุงเทพมหานคร:สมาคมนักเรียนเกาศาสนาวิทยา, 2543), น.32. 

 7 ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์, ความหมายของอัลกุรอาน, เลมท่ี 2, (กรุงเทพ :วุฒิการพิมพ, 

2513), น.125. 

 8 อายะฮท่ี 36 แหงคัมภีรอัล-กุรอาน,ซูเราะฮ อันนิซะอ 

 9 อายะฮท่ี 19 แหงคัมภีรอัล-กุรอาน,ซูเราะฮอัลหะดีต 

 10 ศาสนาอิสลามไดจําแนกศาสนทูตออกเปน 2 ประเภท ไดแก ผูท่ีไดรับมอบหนาท่ีให

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามบทบัญญัติของพระเจาแตเพียงอยางเดียวเทานั้น ศาสนทูตประเภทนี้

เรียกวา “นบี” และผูท่ีไดรับมอบหนาท่ีใหปฏิบัติ ตนเปนแบบอยางท่ีดีตามบทบัญญัติของพระเจา 

และทําการเผยแพรบทบัญญัตินั้นแกมวลมนุษยชาติท่ัวไปดวย ศาสนทูตประเภทนี้เรียกวา “รสูล” 

โดยชาวมุสลิมเชื่อวา ศาสดานบีมุฮัมหมัดเปนท้ังนบีและรสูล เนื่องจากทานเปนตัวอยางท่ีดีตาม

บทบัญญัติของอัลลอฮฺและยังทําหนาท่ีในการเผยแพรบทบัญญัตินั้นแกมนุษยชาติดวย 
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และทานนบีมูฮัมหมัดเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ”11 ซ่ึงตามหลักศาสนาอิสลามไดกําหนดใหหลักศรัทธา

มีท้ังสิ้น 6 ประการ ไดแก 

(1) ศรัทธาในอัลลอฮฺแตเพียงพระองคเดียวดวยใจสุจริต 

    การศรัทธาในพระเจาแตเพียงผูเดียวถือวาเปนหัวใจสําคัญของศาสนา

อิสลาม โดยศรัทธาท่ีแทจริงของชาวมุสลิมท่ีมีตอพระเจานั้น  หมายถึง การถวายท้ังกายและจิตใจตอ

พระองคอัลลอฮฺเปนพระผูสราง ผูบริหารสรรพสิ่งแตเพียงพระองคเดียวและคําสั่งตางๆ ของอัลลอฮฺ

เปนกฎหมายสูงสุดท่ีมนุษยจะเชื่อฟงและปฏิบัติตาม 1 1

12 มุสลิมท่ีศรัทธาตอพระเปนเจาอยางแทจริงจะ 

ละเวนในการปฏิบัติชั่วและทําความดีตามหลักคําสอนของอัลลอฮฺ 

(2) ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต 

    ชาวมุสลิมเชื่อวาบรรดาศาสนทูตเปนผู ท่ีรับการคัดเลือกจากพระผู 

เปนเจา บรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ รวมท้ังศาสดามูฮัมหมัด ถือเปนเพียงมนุษยซ่ึงไมมีอิทธิฤทธิ์ใดๆ 

ทําหนาท่ีในการเผยแพรศาสนา ปลดปลอย และสั่งสอนบรรดาสหายของตนใหมีชีวิตท่ีดีข้ึนโดยการ

เชื่อถือในพระเจาแตเพียงพระองคเดียว โดยชาวมุสลิมเชื่อวาทานนบีมูฮัมหมัดเปนศาสนทูตองค

สุดทายและเปนผูนําสาสนท่ีถูกตองจากอัลลอฮฺมาเผยแพรแกมนุษย 1213 

(3) ศรัทธาในเทวทูตของอัลลอฮฺ (มลาอิกะฮ) 

    เทวทูตของอัลลอฮฺนั้นเปนผูทําหนาท่ีเปนสื่อระหวางอัลลอฮฺกับมนุษย 

และรับใชอัลลอฮฺตามความประสงคท่ีถูกกําหนดไวเปนการเฉพาะ เชน หนาท่ีในการปลิดวิญญาณของ

มนุษย หนาท่ีในการบันทึกการกระทําของมนุษย หนาท่ีในการนําเอาวจนะจากอัลลอฮฺมายังศาสนทูต 

เปนตน 

(4) ศรัทธาในวันพิพากษา 

    การศรัทธาในวันสิ้นโลก หรือเรียกในภาษาอาหรับวา เยามุลกิยามะ  

ในวันดังกลาวจะมีการตัดสินการกระทําของมนุษยขณะมีชีวิตอยู เพ่ือใหรางวัลแกผูปฏิบัติตามคําสั่ง

และลงโทษแกผูท่ีฝาฝนคําสั่งของพระเจา ท้ังนี้เพ่ือเปนการสงเสริมและกระตุนใหมนุษยนั้นประกอบ

แตความดี และใหมนุษยไดตระหนักวาการกระทําของตนจะตองถูกเปดเผยในทายท่ีสุด 

 

                                                           
 11 ภัรทรพร สิริกาญจน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 3, น.125. 

 12 บรรจง บินกาซัน, อิสลามสัจธรรมแหงชีวิต, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : ออพ

เซ็ทเพรส, 2548), น.38. 

 13 ซัลมาน เหมมานะ, “ธนาคารไมมีดอกเบี้ยตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม,” 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), น.8. 
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(5) ศรัทธาในกฎแหงการกําหนดสภาวะ 

    เชื่อวาอัลลอฮฺจะเปนผูกําหนดสภาวะของสิ่งตางๆ ในโลก รวมไปถึงใน

จักรวาล แตสําหรับการกําหนดความดีความชั่วนั้น อิสลามถือวาอัลลอฮฺทรงสรางใหมีความคิดอิสระใน

การท่ีจะตัดสินใจกระทําสิ่งใด กลาวคือ การกระทําของมนุษยนั้นอยูท่ีเจตนาและการตัดสินใจของ

มนุษยเอง13

14 

(6) ศรัทธาในบรรดาคัมภีรของอัลลอฮฺ 

    ใหศรัทธาในความถูกตองแตดั้งเดิมของคัมภีรท้ังหลายของทานนบีองค

กอนๆ และศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอาน อันเปนคัมภีรเลมท่ีมีความสมบูรณท่ีสุดซ่ึงบัญญัติหลักเกณฑใน

การดําเนินชีวิตของมนุษยในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนในเรื่องสวนตัว การทําสงคราม ครอบครัว สังคม 

การทําสนธิสัญญา  

2.1.3.2 หลักปฏิบัติหรือหนาท่ีในศาสนา 

    หลักปฏิบัติดังกลาวมีชื่อเรียก อิบาดะห ซ่ึงนอกจากศาสนาอิสลามจะ

กําหนดหลักศรัทธาใหแกชาวมุสลิมแลว ยังมีการกําหนดหลักการปฏิบัติ ซ่ึงชาวมุสลิมทุกคนจะตองถือ

เปนหนาท่ีและปฏิบัติเปนกิจวัตรอันจะขาดมิได ซ่ึงตามหลักศาสนาอิสลามไดกําหนดใหหลักปฏิบัติมี

ดวยกัน 5 ประการ ไดแก 

(1) การปฏิญาณตน 

    การเปนมุสลิม คือ การปฏิญาณดวยความจริงใจตอสาธารณชนวาไมมี

พระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺและนบีมูฮัมหมัดเปนรซูล (ศาสนทูต) ของอัลลอฮฺการปฏิญาณตนจึง

เปนหลักปฏิบัติประการแรกท่ีมีความสําคัญ และเปนหัวใจของศาสนาอิสลามซ่ึงการปฏิญาณนั้นมิใช

แตเปนเพียงการเปลงวาจา หากตองเปนการปฏิญาณท่ีออกมาจากจิตใจดวยความศรัทธาอยางแทจริง 

(2) การนมาซ14

15 

    เปนการแสดงความเคารพและแสดงความภักดีตอพระผูเปนเจาเปน

หลักการท่ีสรางความมีระเบียบ ขจัดกิเลสและสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในประชาคมมุสลิม

โดยมุสลิมจะตองทําการละหมาดวันละ 5 เวลา ในหนึ่งวัน ไดแก เวลารุงเชากอนตะวันทอแสง  

เม่ือเลยเวลาเท่ียงวัน เวลาคลอยบาย เวลาพลบคํ่าเม่ือพระอาทิตยตกลับดวงไปแลว และเวลากลางคืน 

                                                           
14 ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์, เอกสารการสอน ชุดวิชา ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย 

หนวยท่ี 11, น.417. 
15 คําวานมาซ เปนภาษาเปอรเซีย ในภาษาอาหรับ เรียกวา อัศ-เศาะลอฮ ชาวไทย

มุสลิม เรียกวา ละหมาด 
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โดยผูทําการละหมาดตองตั้งเจตนาของตนเองวาจะทําการละหมาด 1 5

16 และจะตองมีเจตนาละหมาด

เพ่ืออัลลอฮฺเทานั้น16

17 ผูทําการละหมาดจะตองชําระลางรางกายในสวนท่ีเปดเผยใหสะอาดและกระทํา

การละหมาดในสถานท่ีท่ีสะอาด โดยหันหนาไปทางกิบละหฺ 1 7

18 ซ่ึงตั้งอยู ท่ีนครมักกะหฺประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย 

(3) การถือศีลอด  

    เรียกในภาษาอาหรับวา อัศ-เศาม หรือ อัศ-ศิยาม หมายถึง การละเวน

จากการกินดื่ม การรวมประเวณี ตั้งแตรุงสางจนถึงพลบคํ่า ในทางปฏิบัติยังหมายถึงการหามพูดเท็จ

นินทา คดโกง ดูสิ่งลามก ใหอดกลั้นความโกรธ ใหมีความอดทน พูดดี ทําดี มีจิตใจผองแผว 

เอ้ือเฟอเผื่อแผ การถือศีลอดตามหลักการของศาสนาอิสลามไมใชเพ่ืออดอาหารเพียงอยางเดียว  

แตจะตองงดเวนการปฏิบัติอีกหลายประการ พรอมท้ังฝกจิตใหเขมแข็ง ชาวมุสลิมถูกกําหนดใหถือ 

ศีลอดในเดือนรอมฎอน ซ่ึงตามปฏิทินทางจันทรคติอันเปนเดือนท่ีเกาของฮิจญเราะฮศักราช บางปก็มี 

29 วัน บางปก็มี 30 วัน นอกจากเดือนรอมฎอนแลว มุสลิมจะถือศีลอดในวาระอ่ืนๆ ตามใจสมัครก็ได 

ในเดือนรอมฎอนมุสลิมท่ัวโลกจะอยูในภาวะเดียวกัน คือ ภาวะแหงการถือศีลอด กลาวคือการเวน

ความชั่ว สงเสริมการทําความดีและเสริมสรางพลังจิตของตนใหชนะอํานาจฝายต่ํา 1 8

19 โดยชาวมุสลิม

ตองทําการอดอาหารและน้ํา รวมถึงงดเวนการกระทําสิ่งท่ีไมดีตางๆ ตามคําสั่งของพระเจา โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหมุสลิมรับทราบถึงความรูสึกของคนยากจนท่ีไดรับความหิวโหยจากการขาดแคลน

อาหาร นอกจากนี้การถือศีลอดยังเปนหลักการหนึ่งในการสรางความเสมอภาคดวย 

(4) การจายซะกาต 

    คําวา “ซะกาต” แปลวา ทําใหงอกเงยข้ึน การขัดเกลากิเลสทําใหจิตใจ

ผองแผว การจายซะกาตเปนการจายทานตามขอบัญญัติของศาสนาอิสลาม นอกเหนือจากการบริจาค

ทานท่ัวๆ ไปซ่ึงเรียกวา ทานอาสา โดยมุสลิมมีหนาท่ีตองจายซะกาตจากทรัพยสินท่ีเหลืออยู กลาวคือ

บุคคลผูมีรายไดครบหนึ่งป เม่ือมีเงินเหลือเกินจากการใชจายตามอัตภาพแลว จะตองจายรอยละสอง

ครึ่งถึงรอยละยี่สิบจากยอดเงินตนแกองคกรท่ีมีเจาหนาท่ีตรวจสอบ เก็บและจายซะกาตแตหากผูใดไม

จายซะกาตเม่ือมีรายได ศาสนาอิสลามถือวาทรัพยสินท่ีผูนั้นหามาไดยังไมสะอาด จึงอาจกลาวไดวา 

ซะกาตเปนภาษีทางศาสนาท่ีชาวมุสลิมมีหนาท่ีจะตองจายนอกเหนือไปจากภาษีอ่ืนๆ โดยผูมีสิทธิ

                                                           
16 มุฮัมมัด บิน อิบรอฮีมอัตตุวัยญิรีย, วิธีการละหมาด, น.1. 
17 ภัรทรพร สิริกาญจน, อางแลว เชิงอรรถท่ี 3, น 74. 
18 กิบละหฺ (อาหรับ แปลวา ชุมทิศ) หมายถึง ทิศทางอันเปนท่ีตั้งของกะอฺบะหฺ ซ่ึง

มุสลิมหันหนาเขาหาเวลาละหมาด 
19 ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถท่ี 14, น.483. 
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ไดรับเงินจํานวนดังกลาว คือ บุคคลผูยากจน คนอนาถา ผูท่ีเขานับถือศาสนาอิสลามใหมและขาด

ปจจัยยังชีพ เปนตน สําหรับวัตถุประสงคหลักของการเก็บและจายซะกาตนั้นก็เพ่ือเอาทรัพยจากคน

ม่ังมีในจํานวนท่ีไมมากนักและไมเกินสมควรไปแจกจายใหแกคนยากจนขัดสน ลดความตระหนี่ 

ถ่ีเหนียว ทําใหมนุษยนั้นตระหนักวาทรัพยสินตางๆ ท่ีไดมานั้นมาจากอัลลอฮฺ มนุษยเปนแตเพียง

ผูรักษาและใชจายไปในทางท่ีพระองคกําหนด เพ่ือลดชองวางระหวางชนชั้นในสังคม รวมท้ังเปนการ

สรางเสริมหลักประกันของสังคมใหม่ันคงข้ึน 19

20 

(5) การบําเพ็ญฮัจญ 

    คือ การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีนครมักกะหฺประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ในเทศกาลฮัจญ เริ่มตั้งแตวันท่ี 8 ถึงวันท่ี 12 เดือนท่ี 12 ของฮิจญเราะฮศักราช โดยชาวมุสลิมผูท่ีมี

ความสามารถ มีสุขภาพสมบูรณ มีหนาท่ีตองเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญอยางนอยครั้งหนึ่งในชีวิต 

 

2.2 กฎหมายอิสลาม 
 
 สังคมมนุษยไมวาท่ีใดในโลกจะดํารงอยูโดยปกติสุขไดจะตองมีระเบียบ แบบแผน หรือ

กฎเกณฑใหทุกคนยึดถือปฏิบัติตามเพ่ือกําหนดความประพฤติของมนุษยเพ่ือใหเกิดความสงบ 

เรียบรอยในสังคม กฎเกณฑนี้เองเรียกวา “กฎหมาย” กฎหมายเปนตัวกําหนด สิทธิ หนาท่ี และความ

รับผิดชอบของบุคคลในเรื่องราวตางๆ ตลอดจนเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาความขัดแยงระหวาง

คนในสังคม ดังนั้น กฎหมายจึงมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะจําเปนตอการดํารงอยูโดยปกติสุขของ

สังคม กฎหมายท่ีใชอยูในแตละสังคมยอมแตกตางกันตามพัฒนาการของแตละสังคม สําหรับกฎหมาย

อิสลามก็เปนหนึ่งในกฎหมายท่ีนิยมใชกันอยางกวางขวางในปจจุบันและมีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเพ่ิม

มากข้ึน 

 กฎหมายอิสลามเขามาเก่ียวพันกับชีวิตประจําวันของมนุษยตั้งแตเกิดจนกระท่ังวาระ

สุดทายของชีวิต อาจกลาวไดวาแทบจะทุกอิริยาบถในการปฏิบัติศาสนกิจและกิจวัตรประจําวัน

กฎหมายอิสลาม 2 0

21 ในภาษาอาหรับเรียกวา “ชะรีอะฮ” (อังกฤษ: Sharia หรือ Shari'ah) หมายถึง 

                                                           
20 เดน โตะมีนา, กฎหมายอิสลาม, พิมพครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแสง

จันทรการพิมพ, 2532),น.2. 
21 “กฎหมายอิสลาม” ในภาษาอาหรับโดยท่ัวไปมีใช 2 คํา คือคําวา “ชะรีอะฮ อิสลามี

ยะฮ” และคําวา “อัลฟกฮอัลอิสลามีย” เนื่องจากท้ังสองคํามีความหมายใกลเคียงกัน แตคําวา “ชะ

รีอะฮ” มีความหมายกวางกวาและมีการใชมากอนคําวา “ฟกฮ” โดย “ฟกฮ” หมายถึงกฎหมาย

อิสลามเชนเดียวกันแตมีการเรียกเปนชื่อนี้ในภายหลังของคําวา “ชะรีอะฮ” คําวา “ฟกฮ” 



16 
 

ประมวลหลักการปฏิบัติตางๆ ท่ีอัลลอฮฺทรงบัญญัติไวตามหลักการของศาสนา ไมวาหลักการดังกลาว

จะมาจากคัมภีรอัลกุรอานหรือจากอัซซุนนะฮฺของทานศาสดา ซ่ึงอาจเปนคําพูดจากการปฏิบัติและ

การยอมรับของทาน นอกจากนั้นชะรีอะฮยังครอบคลุมถึงสิ่งท่ีเก่ียวของกับจริยธรรมของบุคคลและ

ครอบครัว รวมถึงบทบัญญัติตางๆ ของอัลลอฮฺท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติของมนุษยอีกดวย 

 

 2.2.1 ประวัติความเปนมาของกฎหมายอิสลาม 

   กฎหมายอิสลามไมไดมีความสมบูรณมาแตเริ่มตน แตเกิดข้ึนจากสิ่งท่ีมีอยู

และไดรับการพัฒนามาเปนลําดับจนเกิดความสมบูรณ แตท้ังนี้กฎหมายอิสลามก็ยังคงไดรับการ 

ทาทายจากระบบกฎหมายแบบอ่ืนในทุกยุคสมัย โดยการพัฒนาของกฎหมายอิสลามเริ่มตนแตเม่ือ 

1400 ปท่ีผานมา ในยุคสมัยกอนท่ีจะมีการประกาศใชกฎหมายอิสลามโดยทานนบีมูฮัมหมัด กฎหมาย

ท่ีใชอยูสวนมากจะเปนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับจารีตประเพณีของชาวเผาเบดูอินเรรอน ซ่ึงมีการ

บัญญัติกฎหมายใชบังคับกันเองในกลุม แตอยางไรก็ตามกฎหมายจารีตประเพณีดังกลาวไมถือวาเปน

ท่ีมาของกฎหมายแตอยางใด ตอมาทานนบีมูฮัมหมัดเปนผูเขามาฟนฟูศาสนาอิสลามและออก

กฎหมายข้ึนมาใหมเพ่ือปกครองสังคมอาหรับ 

  ตอมาราว ค.ศ.632 ภายหลังจากทานนบีมูฮัมหมัดถึงแกมรณภาพราวสามรุนอายุ

คน การเมืองและการปกครองของอาณาจักรอิสลามยังคงเปนหนึ่งเดียวและไดมีการแผขยาย

อาณาจักรออกไปอยางกวางขวาง ในสมัยดังกลาวนี้จึงไดมีการประกาศใชกฎหมายใหมๆ ข้ึนมากมาย 

และกําเนิดหลักการทางกฎหมายท่ีมีความสําคัญ รวมท้ังมีการกอตั้งสํานักกฎหมายท่ีสําคัญของ

อิสลามในยุคสมัยนี้ 

  ตอมาราว ค.ศ.661–750 ซ่ึงเปนชวงตอนกลางของศตวรรษแรกของอิสลาม ถือ

เปนยุคการปกครองของราชวงศตางๆ กฎหมายสําคัญท่ีนํามาใชในสมัยนี้ ไดแก กฎหมายท่ีเก่ียวกับ

การปกครองและกฎหมายการคลัง อีกท้ังในยุคสมัยนี้มีการแตงตั้งกอฎี (Kadi) หรือผูพิพากษาข้ึน

ตัดสินคดีความ และยุคนี้ยังถือเปนยุคท่ีกําเนิดนักปราชญผู มีชื่อเสียงหลายทานท่ีทําหนา ท่ี 

อธิบายคัมภีรอัลกุรอานและตีความกฎหมายอิสลาม โดยในสมัยราชวงศอับบาซียะฮถือไดวาเปนยุค

สมัยแหงการฟนฟูกฎหมายอิสลาม ในราชวงศนี้ ได มีสํานักกฎหมายเกิดข้ึน 4 สํานัก ไดแก  

สํานักกฎหมายฮานาฟ (The Hanafite School of Law) สํานักกฎหมายมาลิกี (The Malikite 

                                                                                                                                                                      
ความหมายของมันท่ีแทจริงคือ การเรียนรูบทบัญญัติตางๆ ท่ีเก่ียวกับการปฎิบัติวาสิ่งใดควรกระทํา 

สิ่งใดไมควรกระทํา และสิ่งไหนจําเปนตองปฏิบัติอันไมควรหลีกเลี่ยงได  ดังนั้นคําวา “ฟกฮ” จึงเปน

สวนหนึ่งของคําวา “ชะรีอะฮ” เพราะ “ชะรีอะฮ” มีความหมายกวางครอบคลุมถึงคําวา “ฟกฮ” ไป

ดวย 



17 
 

School of Law) สํานักกฎหมายชาฟอี (The Shafi’te School of Law) และสํานักกฎหมายฮัมบาลี

(The Hambalite School of Law)  

  ตอมาราวชวง ค.ศ.1918 ยุคสมัยดังกลาวถือเปนยุคท่ีรุงเรืองของกฎหมายอิสลาม

อีกยุคหนึ่ง กอฎีในแตละทองถ่ินไดมีการรวมตัวกันเปนองคกร มีหัวหนาองคกรเรียกวา “มุฟตี” 

หัวหนามุฟตีจะมีตําแหนงท่ีเรียกวา “เชคคุล อิสลาม” (Shaykn al-Islam) ซ่ึงมีอํานาจสูงสุดในรัฐและ

ทําหนาท่ีดูแลเก่ียวกับกฎหมายอิสลามและกฎหมายกอฎี รวมท้ังใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ีของรัฐ การ

พัฒนาทางกฎหมายท่ีสําคัญในยุคนี้ ไดแก การรวบรวมและจัดทําประมวลกฎหมายเก่ียวกับสัญญา

และหนี้ รวมถึงวิธีพิจารณาความแพงรวมเรียกวาประมวลกฎหมายแพงอุษมาน 2 1

22 (The Ottoman 

Civil Code) ซ่ึงตอมาราว ค.ศ.1918 ประมวลกฎหมายแพงอุษมานและกฎหมายอิสลามก็ไดถูก

ยกเลิกไป จากนั้นราว ค.ศ.1928 ก็ไดมีการนําระบบกฎหมายทางโลก (Secular Code) ของยุโรปมา

บังคับใชแทน 

  ตอมาในชวงตอนปลายศตวรรษท่ี 14 แหงฮิจญเราะฮศักราช โลกของอิสลามได

แตกออกเปนรัฐนอยใหญจํานวนมาก ชาวมุสลิมขาดความสามัคคีและเอกภาพ ประกอบกับมีกลุมชาติ

พันธุมุสลิมท่ีมิใชชาวอาหรับเขามามีอํานาจ เชน ชาวเติรก (ตุรกี) ชาวเปอรเซีย (อิหราน) เปนตน  

ทําใหดินแดนชาวมุสลิมตกอยูภายใตอาณัติของชนชาติตะวันตกท่ีขณะนั้นนิยมการลาเมืองข้ึนผลจาก

การลาเมืองข้ึนดังกลาวทําใหกฎหมายอิสลามสวนใหญถูกยกเลิกและมีการนําเอากฎหมายของ

ตะวันตกเขามาใชแทน จนกระท่ังในยุคหลังราวศตวรรษท่ี 19 ไดมีการเรียกรองใหประเทศมุสลิมตางๆ 

ไดรับเอกราชจากประเทศตะวันตกและใหหันกลับมาฟนฟูหลักกฎหมายอิสลามและนําเอาหลัก

กฎหมายอิสลามมาใชบังคับอีกครั้ง 

2.2.2 แหลงท่ีมาของกฎหมายอิสลาม 

   นักปราชญและนักวิชาการชาวมุสลิมสวนใหญถือวาแหลงท่ีมาของกฎหมาย

อิสลามมีอยูดวยกัน 4 แหลง อันไดแก คัมภีรอัลกุรอาน ซุนนะฮ ฮาดิษอิจญมะ และการกิยาส 

ซ่ึงแหลงท่ีมาเหลานี้เปนแหลงท่ีมาท่ีบรรดานักกฎหมายอิสลามยึดถือในการกําหนดบทบัญญัติตางๆ 

  2.2.2.1 คัมภีรอัลกุรอาน 

    ถือเปนโองการของอัลลอฮฺท่ีประทานแกทานนบีมูฮัมหมัดและเปนคัมภีร

หลักของศาสนาอิสลามสําหรับชาวมุสลิมและมนุษยชาติ ในคัมภีรอัลกุรอานไดบัญญัติไวครอบคลุม

ระบบตางๆ ท้ังทางศาสนาและทางโลก พรอมดวยกฎระเบียบท่ีไดกําหนดไวสําหรับบุคคล สังคม และ

มนุษยชาติในทุกๆ สภาพ ซ่ึงหากกลาวโดยสรุปแลวคัมภีรอัลกุรอานแมวาโดยหลักแลวจะเปน

                                                           
22 มาลียา มุขตารี, “กฎหมายอิสลามกับกฎหมายมนุษยชนระหวางประเทศ,” 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), น.15. 



18 
 

แหลงท่ีมาในลําดับแรกของกฎหมายอิสลาม แตบทบัญญัติโดยท่ัวไปจะระบุเพียงหลักการสําคัญ มิได

ระบุในสวนของรายละเอียดแตอยางใด ดังนั้น คําสอนและแบบอยางของทานนบีมูฮัมหมัดจึงถือเปน

สวนประกอบท่ีชวยอธิบายความหมายและจุดประสงคของคัมภีรอัลกุรอานและถือเปนหลักฐานท่ี

ถูกตองเด็ดขาด โดยไมมีขอขัดแยงหรือขอสงสัยใดๆ ความหมายของตัวบทนั้นบางกรณีก็มีลักษณะ

เด็ดขาด เนื่องจากสามารถตีความไดเพียงทางเดียวเทานั้น แตบางกรณีก็สามารถตีความไดหลายทาง 

เนื่องจากอาจเปนคําท่ีมีความหมายเปนการท่ัวไป หรือเปนคําท่ีมีความหมายรวม ซ่ึงเปนคําอิสระไมมี

การผูกมัด22

23 

2.2.2.2 ซุนนะฮและฮาดิษ 

    ซุนนะฮและฮาดิษ หมายถึง คําพูด การกระทํา และการยอมรับของ

ทานนบีมูฮัมหมัด ซ่ึงเปนหลักคําสอนท่ีไดมีการบันทึก จดจํา และถายทอด โดยบุคคลผูใกลชิดและ

ผูเก่ียวของ ถือเปนแหลงท่ีมาของกฎหมายในลําดับท่ี 2 รองลงมาจากคัมภีรอัลกุรอาน ท้ังนี้ ทานนบ ี

มูฮัมหมัดเนนย้ําวาคัมภีรอัลกุรอานเปนท่ีมาท่ีถูกตองและเปนระดับสูงสุดของกฎหมายอิสลาม 2 3

24 และ

การท่ีถือวาซุนนะฮของทานนบีมูฮัมหมัดเปนท่ีมาของกฎหมายอิสลามนั้น เนื่องจากโองการใน

คัมภีรอัลกุรอานไดบัญญัติใหมุสลิมปฏิบัติตามแบบอยางท่ีทานศาสดาไดปฏิบัติท้ังนี้ซุนนะฮจะไมถูก

นํามาใช เวนแตในกรณีท่ีไมมีตัวบทจากคัมภีรอัลกุรอานเพียงพอตอความตองการ ซ่ึงถือเปนวิธีการ

ปฏิบัติของนักกฎหมายอิสลาม 

2.2.2.3 อิจญมาอฺ 

    คําวินิจฉัยชี้ขาดของบรรดานักปราชญในศาสนาอิสลามท่ีไดมีการ

ประชุมและมีมติออกมาเพ่ือยึดถือและปฏิบัติ 2 425 ซ่ึงหลังจากท่ีทานนบีมูฮัมหมัดไดสิ้นชีวิตแลวบุคคลท่ี

ทําหนาท่ีวินิจฉัย วิเคราะหเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไมวาจะเปนในทางโลกหรือทางศาสนา ภาษา รวมถึง 

การตีความตางๆ โดยใชสติปญญาและเปนท่ียอมรับในหมูนักปราชญอยางเปนเอกฉันท ไดแก บรรดา 

อิจญมาอฺนั่นเอง 

2.2.2.4 การกิยาส 

    การกิยาส เรียกอีกอยางหนึ่งวา อิจญติฮาด หมายถึง การใชเหตุผลใน

เชิงวิเคราะหวินิจฉัย ซ่ึงนักกฎหมายอิสลามสวนใหญมีความเห็นวาตัวบทจากคัมภีรอัลกุรอานและ 

                                                           
23 มูฮัมหมัด ยูซุฟมูซา, กฎหมายอิสลามเบื้องตน, พิมพครั้งท่ี 1, (ปตตานี : วิทยาลัย

อิสลามศึกษา, 2545), น.157. 
24 M.Cherif Bassiouni, The Shari’ah : Sources, Interpretation, and Rule-

Making, (UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law : 2002), p.135. 
25 มาลียา มุขตารี, อางแลวเชิงอรรถท่ี 22, น.19. 
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ซุนนะฮยังไมสามารถท่ีจะครอบคลุมรายละเอียดของปญหาตางๆ ไดอยางครบถวน นักกฎหมาย

อิสลามจึงเห็นวาควรมีท่ีมาจากแหลงอ่ืนๆ เพ่ือนํามาปรับใชกับปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและ

ในอนาคต การกิยาสเปนการผนวกสิ่งท่ีไมมีตัวบทกําหนดเขากับสิ่งท่ีมีตัวบทกําหนด โดยท่ีท้ังสองมี

สาเหตุเหมือนกัน25

26 เชน การนําเอาน้ําองุนค้ันมาเทียบเคียงกับสุราดวยการหามดื่มและลงโทษผูฝาฝน 

เพราะน้ําองุนมีลักษณะทําใหเกิดความมึนเมาเชนเดียวกับสุรา เปนตน 

2.2.2.5 อิสติหซาน 

    อิสติหซาน หมายถึง สิ่งท่ีถือวาดีดวยสติปญญาของตนเอง โดยไมตองมี

หลักฐานใดมาประกอบ ซ่ึงแหลงท่ีมาดังกลาวนี้มีนักกฎหมายบางกลุมท่ียอมรับและนักกฎหมายบาง

กลุมท่ีไมยอมรับ 

 2.2.3 สาระสําคัญของกฎหมายอิสลาม 

   กฎหมายอิสลามเปนกฎหมายท่ีเกิดจากคําสอนในทางศาสนา โดยมิไดมุงเนน

หลักปฏิบัติในเรื่องความศรัทธาเพียงอยางเดียว แตศาสนาอิสลามยังมุงเนนถึงหลักในการดําเนินชีวิต

ดวย กลาวคือ กฎหมายอิสลามมุงคุมครองมนุษยใน 5 ประการ อันไดแก ศาสนา ชีวิต สติปญญา  

เชื้อสาย และทรัพยสิน รวมถึงรักษาสิทธิสวนบุคคลและสิทธิประโยชนสวนรวม ตลอดจนการจัด

ระเบียบสังคมทุกระดับใหเปนไปตามครรลองท่ีถูกตองและเปนธรรมดวยโดยสาระสําคัญของกฎหมาย

อิสลามมีดังตอไปนี้2627 

2.2.3.1 หลักการในเรื่องของความศรัทธา 

    หลักศรัทธาของชาวมุสลิม มีชื่อเรียกภาษาอาหรับวา“อีมาน” (Iman) 

ซ่ึงตามศาสนบัญญัติมีสองความหมาย ไดแก การเพียงแตกลาววาเชื่ออัลลอฮฺและทานนบีมูฮัมหมัดดัง

ความท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอาน “…..จงศรัทธาในอัลลอฮฺและรซูลของพระองค 2 728” และความหมาย

ท่ีสอง คือ การกลาวคําซ่ึงประกอบดวยความยินยอมของจิตใจ โดยเปนการกลาวโดยความรู ความ

เชื่อม่ันและมีศรัทธาท่ีแทจริง ไมมีความระแวงสงสัยใดๆท้ังสิ้น 28

29 

2.2.3.2 หลักการของกฎหมายอาญา 

    เปนกฎหมายท่ีกําหนดลักษณะของการกระทําท่ีถือวาเปนความผิด

รายแรง กลาวคือ การกระทําความผิดท่ีมนุษยทําข้ึนแกเนื้อตัวรางกาย ทรัพยสิน หรือเสรีภาพของ

ผูอ่ืน การละเมิดศีลธรรมของมนุษย รวมไปถึงมีการกําหนดบทลงโทษ (อัล-หุดูด) ในการกระทํา

                                                           
26 มูฮัมหมัด ยูซุฟมูซา, อางแลวเชิงอรรถท่ี 24, น.167. 
27 มาลียา มุขตารี, อางแลว เชิงอรรถท่ี  22, น.20. 
28 ดลมนรรจน บากา และแวอูเซ็ง มะแดเฮาะ, อางแลวเชิงอรรถท่ี 4, น.1. 
29 อางแลว เชิงอรรถท่ี 9. 
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ความผิดเหลานั้น อาทิ ผูท่ีกระทําความผิดฐานลักทรัพย มีบทลงโทษใหตัดมือ เปนตน ซ่ึงถือเปนการ

ลงโทษตามจํานวนท่ีบทบัญญัติศาสนากําหนดในกรณีท่ีมีการฝาฝน โดยการกําหนดบทลงโทษใน

ศาสนาอิสลามมีท้ังสิ้น 6 ประเภท 2 9

30 ไดแก โทษการผิดประเวณี โทษการใสรายเรื่องการผิดประเวณี 

โทษการดื่มสุรา โทษการลักขโมย โทษการปดทางสัญจรและโทษการเปนกบฏ  

2.2.3.3 หลักการของครอบครัวและมรดก 

    กําหนดหลักการในเรื่องของการดูแลครอบครัวไมวาจะเปนบิดามารดา 

ปู ยา ตา ยาย และหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอครอบครัว หลักเกณฑในเรื่องการสมรสและการขาดจาก

การสมรส หนาท่ีระหวางสามีภรรยา รวมไปถึงเรื่องการจัดการมรดกทรัพยท่ีถือวาเปนทรัพยมรดก 

ทายาทผูมีสิทธิรับมรดก รวมท้ังหนาท่ีตางๆ ซ่ึงผูมีสวนเก่ียวของจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทาง

ศาสนาท่ีไดกําหนดไว 

2.2.3.4 หลักการเมืองการปกครอง 

    กําหนดคุณสมบัติของผูปกครอง หนาท่ีและความรับผิดชอบของ

ผูปกครองรวมไปถึงหลักในการปกครองและบทลงโทษของผูปกครองท่ีทุจริตตอการปฏิบัติหนาท่ี 

2.2.3.5 หลักเกณฑในการตัดสินและพิจารณาคดี 

    กําหนดวาการพิจารณาตัดสินลงโทษผูกระทําความผิดจะตองมี

พยานหลักฐาน หรือพยานบุคคลประกอบการพิจารณาในแตละคดีกอนท่ีจะมีการตัดสินลงโทษแก 

ผูถูกกลาวหาวากระทําความผิด ซ่ึงหลักเกณฑในการพิจารณาก็แตกตางไปในแตละเรื่อง 

2.2.3.6 หลักเกณฑการทําสงคราม30

31 

    การทําสงครามเปนเพียงรูปแบบหนึ่งในหลายรูปแบบของการทํา 

ญิฮาด 3 1

32 โดยการทําสงครามเปนไปเพ่ือดํารงไวซ่ึงศาสนาแหงอัลลอฮฺ โดยกฎหมายอิสลามไดบัญญัติ

ถึงหลักเกณฑตางๆ ในการทําสงครามตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ เชน หลักเกณฑการอนุมัติการ

ทําสงคราม ข้ันตอนกอนเริ่มทําสงคราม วิธีการสูรบ การปฏิบัติตอผูเก่ียวของ รวมถึงการสิ้นสุดการทํา

สงครามและสนธิสัญญาสันติภาพ เปนตน 

                                                           
30 มูฮัมหมัด บิน อิบรอฮีมอัตตุวัยญิรีย, “อัล-หุดูด (การกําหนดบทลงโทษ),” สืบคนเม่ือ

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2557, http://IslamHouse.com/307381 
31 อับดุลเลาะ หนมสุข, “การทําสงครามในอิสลาม : นิยามและเง่ือนไข,” สืบคนเม่ือ

วันท่ี 28 กรกฎาคม2557, http://www.islammore.com 
32 คําวา ญิฮาด เปนภาษาอาหรับ หมายถึงการตอสูกับทุกสิ่งตามวิถีทางของอัลลอฮฺ 

เชน การตอสูกับความยากจน การตอสูกับภัยพิบัติ การตอสูตอโรคภัยไขเจ็บ และการตอสูตอความโง

เขลา เปนตน โดยการทําสงครามก็ถือเปนหนึ่งในการตอสู ซ่ึงจะตองทําตามวิถีทางของอัลลอฮฺเชนกัน 
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2.2.3.7 หลักการเศรษฐศาสตร 

    การดําเนินการทางดานเศรษฐกิจและการคาในรูปแบบของชาวมุสลิม 

เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันในสังคมและเปนการลดชองวางระหวางคนรวยและคนจนในสังคม เชน 

การหามยุงเก่ียวกับดอกเบี้ย (ริบา) การกําหนดเรื่องการจายซะกาต เปนตน 

    อยางท่ีไดกลาวมาแลววากฎหมายอิสลามหรือกฎหมายชะรีอะฮ คือ 

ประมวลขอกฎหมายท่ีมาจากคําสอนทางศาสนาและหลักการทางนิติศาสตร (Jurisprudence) ซ่ึง

อิทธิพลของหลักชะรีอะฮปรากฏใหเห็นในพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันของมุสลิมตั้งแตเกิด

จนกระท่ังวาระสุดทายของชีวิตโดยโครงสรางทางกฎหมายจะครอบคลุมวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล

และสาธารณชน ตลอดจนการดําเนินชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนระบบการปกครอง ความสัมพันธใน

ครอบครัว หลักการอนามัย ปญหาของสังคม ระบบธุรกรรมหรือทําสัญญา ระบบเศรษฐกิจ ระบบการ

ดําเนินธุรกิจ ระบบการธนาคาร และรวมถึงการประกันภัยซ่ึงถือเปนธุรกิจหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญ

ในทางระบบเศรษฐกิจดวย 

 

2.3 การประกันภัย 

 

 การประกันภัยนั้นมีประวัติความเปนมายาวนานหลายศตวรรษ และมีวิวัฒนาการ

ประกันภัยรูปแบบใหมๆ ตามความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตอยางไรก็ตาม

ความกาวหนาทางวิวัฒนาการและเทคโนโลยีตางๆ ไมไดชวยใหความเสี่ยงภัยลดนอยลง แตความเสี่ยง

ภัยดังกลาวกลับมีเพ่ิมมากข้ึน การประกันภัยจึงเปนกลไกอยางหนึ่งในการมุงตอบสนองใหความ

คุมครองและลดทอนความเสี่ยงภัย กลาวคือ การประกันภัยเปนการบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง 

ซ่ึงจะโอนความเสี่ยงภัยของผูเอาประกันภัยไปสูบริษัทประกันภัยซ่ึงเปนผูรับประกันภัย เม่ือเกิดความ

เสียหายข้ึน บริษัทประกันภัยจะชดใชคาสินไหมทดแทนตามท่ีไดรับความคุมครองในกรมธรรม

ประกันภัยใหแกผู เอาประกันภัย โดยท่ีผู เอาประกันภัยจะตองเสียเบี้ยประกันภัยใหแกบริษัท

ประกันภัยตามท่ีไดตกลงกันไว 3 2

33 รูปแบบของการประกันภัยนั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ 

ไดแก การประกันภัยสากล (Conventional Insurance) และการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม 

(Islamic Insurance) 

 

 

                                                           
33 คํานาย อภิปรัชญาสกุล, การประกันภัยการขนสง, พิมพครั้งท่ี 1, (กรุงเทพมหานคร:

ดวงกมลสมัย, 2553), น.2. 
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 2.3.1 ความเปนมาของการประกันภัย 

   การประกันภัยเกิดข้ึนเม่ือใดและเกิดข้ึนท่ีไหนเปนครั้งแรกไมสามารถท่ีจะ

ระบุไดแนนอน แตการประกันภัยในสมัยเริ่มแรกนั้นมีลักษณะเปนการแสวงหาหลักประกันความ

คุมครองหรือวิธีปองกันภัยอันจะเกิดแกทรัพยสินเนื่องจากภัยธรรมชาติ  

   ในสมัยอียิปตโบราณปรากฏในพระคัมภีรไบเบิ้ลอางวากษัตริยฟาโรหใหสะสม

ธัญญาหารในปท่ีสมบูรณไวสําหรับเลี้ยงประชาชนในปท่ีขาวยากหมากแพง ฉะนั้นหลักการประกันภัย

พ้ืนฐานในสมัยโบราณจึง เปน เรื่ องของการเ ก็บออมตั้ งแต ในปจจุบันเ พ่ือไว ใช ในอนาคต  

ซ่ึงการเก็บในลักษณะดังกลาวนั้นไมสามารถท่ีจะหาความแนนอนได 

   ในประเทศจีนเม่ือ 3,000 ปกอนคริสตกาล พอคาชาวจีนไดพัฒนาวิธี

ประกันภัยข้ึนสําหรับการขนสงสินคาตามแมน้ําแยงซีเกียง ซ่ึงมีลักษณะเชี่ยวกรากและมีหินใตน้ําท่ี

เปนอันตรายตอการเดินเรือ ซ่ึงสมัยนั้นเรือมักจะอับปางลงอยูเสมอ จึงไดมีการหาวิธีการกระจายความ

เสี่ยงภัยออกไปโดยการกระจายสินคาของตัวเองบรรทุกไวในลําเรืออ่ืนจนครบตามจํานวนหีบหอสินคา 

หากเรือลําใดจมลงก็หมายความวาสินคาของพอคาแตละคนจะสูญเสียเพียงคนละหนึ่งหีบหอเทานั้น 

ซ่ึงแนวความคิดของพอคาจีนนี้เปนท่ีมาของการประกันภัยในยุคปจจุบันท่ีเรียกวา “การกระจายความ

เสี่ยงภัย” (Spreading The Chance of Loss) ซ่ึงมีความคลายคลึงกับการประกันภัยในปจจุบัน 

   ตอมาราวกอนศตวรรษท่ี 13 ปรากฏวามีการประกันภัยทางทะเลกันอยาง

แพรหลายตามเมืองทาตางๆในแถบทะเลเมอรดิเตอรเรเนียน ซ่ึงสัญญาประกันภัยการขนสงสินคาฉบับ

แรกเทาท่ีปรากฏเปนหลักฐาน ไดแก สัญญาประกันภัยฉบับลงวันท่ี 26 ตุลาคม ค.ศ.1347 ออกให ณ 

เมืองเจนัว ประเทศอิตาลี 

   ชาวกรีกไดมีการกําหนดสัญญาชนิดหนึ่งชื่อวา “สัญญา Bottomry” เปน

สัญญาท่ีเจาของเรือเอาตัวเรือไปประกันเงินกูกับนายทุนเงินกูเพ่ือนําเงินมาซ้ือสินคาและเปนคาใชจาย

ในการเดินทาง โดยตกลงวาหากกลับมาจากการคาขายแลว พอคาจะตองชดใชเงินกูท้ังหมด หาก

บิดพริ้วไมชําระเงินกูแลวนายทุนจะยึดเรือไปใชหนี้เงินกู แตถาเรือไมกลับถึงทาโดยปลอดภัย นายทุน

เ งินกู ก็จะไม ไดรับชําระหนี้จากเจาของเรือ แตถาหากผู กู ไม ได เปน เจาของเรือ กลาวคือ  

มีเพียงแตสินคาท่ีจะสงไปขายหรือซ้ือกลับมา เขาก็อาจนําเอาสินคาตางๆ เหลานี้มาเปนประกันหนี้

เงินกูได สัญญาท่ีมีสินคาเปนประกันนี้เรียกวา “Respondentia” 

   ตอมาการประกันภัยการขนสงสินคาทางทะเลไดเจริญไปอยางรวดเร็วใน

ประเทศอังกฤษ ในศตวรรษท่ี 17 ผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอการประกันภัยในสมัยนั้น คือ Edward 

Lloyd เจาของรานกาแฟ ซ่ึงบรรดาพอคา นักธุรกิจ เจาของเรือและเจาของสินคาท่ีขนสงทางเรือ 

ตลอดจนผูท่ีมีความสนใจในธุรกิจประกันภัย มักจะมาพบปะพูดคุยเจรจาทางการคา และรับฟง

ขาวสารตางๆท่ีรานกาแฟแหงนี้ จนกลายเปนศูนยกลางการประกันภัยท่ีสําคัญท่ีสุดในยุคนั้น ท่ีเรียกวา 
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“สมาคมผูประกันภัยแหงลอยด” ซ่ึงเปนสถาบันประกันภัยท่ีมีความสําคัญในระดับนานาชาติจวบจน

ทุกวันนี้  

 2.3.2 แนวคิดของการประกันภัย 

   การประกันภัยเริ่มจากความคิดในการรวมตัวกันเพ่ือตอสูหรือขจัดมหันตภัยท่ี

จะเกิดกับบุคคลหนึ่ง โดยสมาชิกสละเงินเขาเปนกองทุนเพ่ือใชในการชดเชยความสูญเสียท่ีจะเกิด

ข้ึนกับสมาชิก โดยมีตัวแทนของสมาชิกเปนผูจัดการกองทุนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความ

ยุติธรรม โดยหนาท่ีหลักของธุรกิจประกันภัย คือ เปนกลไกในการรับโอนความเสี่ยงภัย (Risk 

Transfer Mechanism) เพ่ือชวยในการบรรเทาผลกระทบทางการเงินของผูเอาประกันภัยท่ีเกิดข้ึน

จากความเสี่ยงภัย บริษัทประกันภัยนั้นจะทําหนาท่ีเหมือนผูจัดการกองทุนเบี้ยประกันภัยท่ีเรียกเก็บ

จากผูเอาประกันภัยท่ีมีความเสี่ยงในลักษณะคลายคลึงกัน 

 2.3.3 ความหมายของการประกันภัย 

  2.3.3.1 ความหมายโดยท่ัวไป 

    การประกันภัยเปนเครื่องมือท่ีมนุษยในสังคมสรางข้ึนเพ่ือท่ีจะโอนความ

เสี่ยงภัย ความรับผิด หรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ผูเอาประกันภัย) โดยผูรับ

ประกันภัยตกลงท่ีจะชดใชคาเสียหายใหหากมีเหตุการณท่ีตกลงไวเกิดข้ึน ขณะเดียวกันผู เอา

ประกันภัยก็จะตองเสียคาตอบแทนในการรับโอนความเสี่ยงภัยดังกลาว 

  2.3.3.2 ความหมายโดยกฎหมาย 

    สัญญาประกันภัยเปนสัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหม

ทดแทนหรือใชเงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีข้ึนหรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดั่งไดระบุไว

ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซ่ึงเรียกวาเบี้ยประกันภัย 33

34 

 2.3.4 หลักสําคัญของการประกันภัย 

  2.3.4.1 หลักสวนไดเสียในเหตุประกันภัย (Insurable Interest) 

    หมายถึง ความสัมพันธอยางหนึ่งอยางใดท่ีผูเอาประกันภัยมีตอวัตถุท่ี

เอาประกันภัย โดยความสัมพันธดังกลาวจะตองเปนความสัมพันธท่ีกฎหมายรับรองและเปน

ความสัมพันธท่ีวัดเปนตัวเงินได หลักสวนไดเสียในสัญญาประกันภัยนับเปนหลักการสําคัญพ้ืนฐานใน

                                                           
34 มาตรา 861 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา อันวาสัญญา

ประกันภัยนั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่ง ตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจํานวนหนึ่งใหใน

กรณีวินาศภัย หากมีข้ึนหรือในเหตุอยางอ่ืนในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญาและใน การนี้บุคคลอีกคน

หนึ่งตกลงจะสงเงินซ่ึงเรียกวาเบี้ยประกันภัย 
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การประกันภัย ไมวาจะเปนการประกันภัยประเภทใดๆ และหากปรากฏวาผูเอาประกันภัยไมมีสวนได

เสียในวัตถุท่ีเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยดังกลาวก็จะไมมีผลบังคับ 34

35 

  2.3.4.2 หลักสุจริตใจอยางย่ิง (Utmost Good Faith) 

    หมายถึง การท่ีผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยมีความสุจริตใจตอ

กันในการทําสัญญาประกันภัย โดยการเปดเผยขอความจริงท่ีเก่ียวของกับวัตถุท่ีเอาประกันภัย การไม

แถลงขอความเท็จ และการปฏิบัติตามคํารับรองตามสัญญาประกันภัย 

  2.3.4.3 หลักการชดใชคาสินไหมทดแทน (Indemnity) 

    หมายถึง การท่ีเม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนอันเปนผลโดยตรงจากภัยท่ีได

ทําประกันไว ผูรับประกันภัยตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทนตาม

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง เพ่ือใหผูเอาประกันภัยมีสถานะทางการเงินกลับสูสภาพเดิมเหมือนกอน

เกิดวินาศภัย 

  2.3.4.4 หลักการรับชวงสิทธิ (Subrogation) 

    หมายถึง หลักท่ีกําหนดใหผูรับประกันภัยเขาไปใชสิทธิท้ังปวงของผูเอา

ประกันภัย หรือผูรับประโยชนเทาจํานวนคาสินไหมทดแทนท่ีผูเอาประกันภัยไดจายไปในการเรียกรอง

ใหบุคคลภายนอกรับผิดจากการกอใหเกิดความเสียหายตอวัตถุท่ีเอาประกันภัย35

36 

2.3.4.5 หลักการรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทน (Contribution) 

    หมายถึง การเฉลี่ยความรับผิดรวมกันระหวางผูเอาประกันภัยท่ีมีตั้งแต

สองรายข้ึนไป ตอความเสียหายท่ีเกิดแกวัตถุท่ีเอาประกันภัยเดียวกัน อันเนื่องมาจากภัยท่ีเอาประกัน

ชนิดเดียวกัน และกรมธรรมแตละฉบับจะตองมีผลบังคับตามกฎหมายในขณะท่ีเกิดวินาศภัย 36

37 

                                                           
35 มาตรา 863 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวาอันสัญญาประกันภัย

นั้น ถาผูเอาประกันภัยมิไดมีสวน ไดเสียในเหตุท่ีประกันภัยไวนั้นไซร ทานวายอมไมผูกพันคูสัญญาแต

อยางหนึ่งอยางใด 
36 มาตรา 880 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา ถาความวินาศภัยนั้น

ไดเกิดข้ึนเพราะการกระทําของ บุคคลภายนอกไซร ผูรับประกันไดใชคาสินไหมทดแทนไปเปนจํานวน 

เพียงใด ผูรับประกันภัยยอมเขารับชวงสิทธิของผูเอาประกันภัย และ ของผูรับประโยชนซ่ึงมีตอ

บุคคลภายนอกเพียงนั้น 

  ถาผูรับประกันภัย ไดใชคาสินไหมทดแทนไปแตเพียงบางสวนไซร ทานหามมิใหผูรับ

ประกันภัยนั้น ใชสิทธิของตนใหเสื่อมเสียสิทธิของ ผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน ในการท่ีเขาจะ

เรียกรองเอาคาสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพ่ือเศษแหงจํานวนวินาศนั้น 



25 
 

 2.3.5 สัญญาประกันภัย 

   สัญญา คือ นิติกรรมหลายฝายเกิดข้ึนโดยการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต

สองฝายข้ึนไป โดยมีเจตนาเสนอและสนองตรงกัน มุงท่ีจะกอใหเกิดเปลี่ยนแปลงหรือระงับนิติสัมพันธ 

ในการกอใหเกิดสัญญา หากบุคคลใดตองการทําสัญญาก็ตองแสดงเจตนาใหอีกฝายหนึ่งทราบ ซ่ึงการ

แสดงเจตนาดังกลาวเรียกวา “คําเสนอ” (Offer) และเม่ือฝายนั้นตองการทําสัญญาดวยก็จะแสดง

เจตนาตอบรับคําเสนอเรียกวา “คําสนอง” (Acceptance) เม่ือคําเสนอและคําสนองถูกตองตรงกัน

สัญญาก็จะเกิด อันจะมีผลผูกพันคูสัญญา 

   สัญญาประกันภัย เปนสัญญาท่ีมีคูสัญญาสองฝาย คือ ฝายผูเอาประกันภัย 

และผูรับประกันภัย โดยท่ีฝายผูรับประกันภัยตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทน หรือเงินจํานวนหนึ่งให

เม่ือเกิดวินาศภัยหรือเหตุอยางอ่ืนดังท่ีระบุไวในสัญญา และฝายผูเอาประกันภัยจะตองชําระเบ้ีย

ประกันภัยใหเปนการตอบแทน โดยสัญญาประกันภัยมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ อันไดแก 

  2.3.5.1 เปนสัญญาตางตอบแทน 

    หมายถึง ผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยตางเปนเจาหนี้และลูกหนี้

ซ่ึงกันและกัน กลาวคือ ผูเอาประกันภัยเปนลูกหนี้ท่ีตองชําระคาเบี้ยประกันภัย แตจะเปนเจาหนี้ใน

การไดรับชําระคาสินไหมทดแทนหากเกิดวินาศภัยตามสัญญา ในขณะเดียวกันผูรับประกันภัยจะเปน

เจาหนี้ในคาเบี้ยประกันภัย แตจะเปนลูกหนี้ในสวนของคาสินไหมทดแทนตามสัญญา 

  2.3.5.2 เปนสัญญาเส่ียงโชค 

    หมายถึง สัญญาซ่ึงการชําระหนี้ตามสัญญานั้นจะกระทํากันก็ตอเม่ือมี

เหตุการณอันไมแนนอนเกิดข้ึน โดยผูเอาประกันภัยเสี่ยงโชคชําระคาเบี้ยประกันภัยไปโดยหวังวาถา

                                                                                                                                                                      
37 มาตรา 870 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บัญญัติวา ถาไดทําสัญญา

ประกันภัย 

เปนสองรายหรือกวานั้น พรอมกันเพ่ือความวินาศภัยอันเดียวกัน และจํานวนเงินซ่ึงเอา

ประกันภัยรวมกันท้ังหมดนั้นทวมจํานวนท่ีวินาศจริงไซร ทานวาผูรับประโยชนชอบท่ีจะไดรับคา

สินไหมทดแทนเพียงเสมอจํานวนวินาศจริง เทานั้น ผูรับประกันภัยแตละคนตองใชเงินจํานวนวินาศ

จริงแบงตาม สวนมากนอยท่ีตนไดรับประกันภัยไว 

  อันสัญญาประกันภัยท้ังหลาย ถาลงวันเดียวกัน ทานใหถือวาได ทําพรอมกัน 

  ถาไดทําสัญญาประกันภัยเปนสองราย หรือกวานั้นสืบเนื่องเปนลําดับกัน ทานวาผูรับ

ประกันภัยคนแรกจะตองรับผิดเพ่ือความวินาศภัยกอนถาและจํานวนเงินซ่ึงผูรับประกันภัยคนแรกได

ใชนั้นยังไมคุมจํานวนวินาศภัยไซร ผูรับประกันภัยคนถัดไปก็ตองรับผิดในสวนท่ี ยังขาดอยูนั้นตอ ๆ 

กันไปจนกวาจะคุมวินาศ 
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เกิดภัยข้ึนก็จะไดคาสินไหมทดแทน โดยท่ีไมรูวาจะตองเสียคาเบี้ยประกันไปเทาไหรถึงจะเกิดภัย

ดังกลาวนั้น ทางฝายผูรับประกันภัยก็เสี่ยงโชคท่ีจะเสียคาสินไหมทดแทนหากเกิดภัยตามท่ีระบุไวใน

สัญญา  

  2.3.5.3 เปนสัญญาท่ีตองสุจริตตอกันอยางย่ิง 

    ผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยมีความสุจริตใจตอกันในการทํา

สัญญาประกันภัย โดยการเปดเผยขอความจริงท่ีเก่ียวของกับวัตถุท่ีเอาประกันภัย การไมแถลง

ขอความเท็จและการปฏิบัติตามคํารับรองตามสัญญาประกันภัย 

  2.3.5.4 เปนสัญญาท่ีตองมีหลักฐานเปนหนังสือ 

    สัญญาประกันภัยเปนสัญญาท่ีไมมีแบบแตตองมีหลักฐานเปนหนังสือลง

ลายมือชื่อฝายท่ีตองรับผิดเปนสําคัญจึงจะฟองรองบังคับคดีได เชน ใบคําขอเอาประกันภัย และ

กรมธรรมประกันภัย เปนตน 

2.3.6  บุคคลท่ีเกี่ยวของในสัญญาประกันภัยไดแก 

2.3.6.1 ผูรับประกันภัย (Insurer) 

    หมายถึง คูสัญญาฝายท่ีตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทนหรือชดใชเงิน

จํานวนหนึ่งใหแกผูเอาประกันภัย หรือผูรับประโยชน เม่ือเหตุวินาศภัยหรือเหตุอยางอ่ืนตามท่ีระบุไว

ในสัญญา 

2.3.6.2 ผูเอาประกันภัย (Insured) 

    หมายถึง คูสัญญาฝายซ่ึงจะตกลงสงเบี้ยประกันภัย เนื่องจากสัญญา

ประกันภัยจะสมบูรณตอเม่ือมีการตกลงเก่ียวกับจํานวนเบี้ยประกันภัยผูเอาประกันภัยจะเปนบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลประเภทใดก็ได และจะตองมีสวนไดเสียในวัตถุท่ีเอาประกันภัย 

2.3.6.3 ผูรับประโยชน (Beneficiary) 

    หมายถึง บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย โดยผูเอาประกันภัยตกลงให

เปนผูมีสิทธิไดรับคาสินไหมทดแทน ท้ังนี้ ในทางกฎหมาย (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) มิไดมี

การกําหนดหรือบังคับวาผูรับประโยชนจะตองมีสวนไดเสียกับผู เอาประกันภัยหรือวัตถุท่ีเอา

ประกันภัย แตในทางปฏิบัติผู รับประกันภัยมักตองการใหผู รับประโยชน มีสวนได เสีย กับ 

ผูเอาประกันภัยดวย ท้ังนี้ เพ่ือปองกันการเกิดสภาวะภัยทางดานศีลธรรม 3 7

38 (Moral Hazard) และ

สภาวะภัยทางดานการขาดจิตสํานึกในการปองกันภัย 38

39 (Morale Hazard) 

                                                           
38 สภาวะภัยทางดานศีลธรรม (Moral Hazard) หมายถึง สภาวะหรือโอกาสท่ีสงเสริม

ใหเกิดความเสียหายโดยผิดศีลธรรมอันเนื่องมาจากความไมสุจริตใจ เปนปจจัยทางดานทัศนคติ นิสัย 
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2.4 การประกันภัยอิสลาม (ตะกาฟุล) 

 

 เม่ือโลกเจริญกาวหนา การดําเนินธุรกิจก็มีความสลับซับซอนและขยายวงกวางออกไป

มากข้ึน รัฐไมสามารถใหหลักประกันความคุมครองและไมสามารถตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชนไดอยางเพียงพอ อีกท้ังการบรรเทาความเสียหายก็เปนไปอยางไมเพียงพอและไมทันการ 

ดังนั้นภาระในสวนนี้จึงถูกบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการ ไมวาจะเปนในรูปแบบขององคกรการกุศล 

หรือในรูปของบริษัทเอกชนก็ตาม ในโลกของการประกันภัย ผูรับประกันภัยมีการนําเสนอผลิตภัณฑ

ประกันภัยท่ีมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีเพ่ิมมากข้ึนในแตละยุคสมัย 

โดยการประกันภัยนั้นถือเปนกลไกอยางหนึ่งท่ีสรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจและมี

ความสําคัญตอระบบเศรษฐศาสตร การเงิน และการธนาคาร อีกท้ังยังเปนการชวยลดความเสี่ยงภัย

อันอาจจะเกิดข้ึนไดบริษัทประกันภัยจึงถูกจัดตั้งข้ึนเพ่ือมาทําหนาท่ีรับประกันความเสี่ยงดังกลาว  

ในประเทศแถบตะวันตกธุรกิจประกันภัยมีความเจริญรุงเรืองและกาวหนาเปนอยางมาก ซ่ึงสําหรับ

ชาวมุสลิมแลว ความรุงเรืองและความเจริญกาวหนาดังกลาวไมไดเปนสิ่งท่ียืนยันถึงความถูกตอง 

เนื่องจากไมไดถูกตองตามหลักการท่ีพระผูเปนเจาประทานมา ในอดีตการเขาถึงการประกันภัยของ

ประชาชนในประเทศมุสลิมนั้นเปนเรื่องยาก เพราะชาวมุสลิมมีแนวคิดวาแมในชะรีอะฮจะไมไดมี

ขอกําหนดหามในเรื่องของการประกันภัย แตการประกันภัยแบบสากลปรากฏรองรอยของสิ่งท่ีผิด

หลักการทางกฎหมายและทางศาสนาอิสลาม ดังนั้นธุรกิจการประกันภัยในรูปแบบของสากลจึงแทบ

จะไมสามารถเขาไปเปดตลาดในประเทศมุสลิมไดเลยแตอยางไรก็ตามชาวมุสลิมก็ไมสามารถท่ีจะ

เพิกเฉยตอความจริงท่ีวาในชีวิต การคาขาย และการติดตอกันในสังคมปจจุบันประกอบดวยความ

เสี่ยงมากมาย อีกท้ังในปจจุบันก็มิไดมีแตเพียงการติดตอกันแตในเฉพาะประเทศกลุมมุสลิมเทานั้น

และในประเทศมุสลิมเองก็ตองการท่ีจะมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ตองการใหการประกันภัยมี

บทบาทตอระบบเศรษฐศาสตร การเงินและการธนาคารเฉกเชนเดียวกับประเทศในทางฝงตะวันตก 

                                                                                                                                                                      
หรือความประพฤติท่ีกอใหเกิดความเสียหายกับทรัพยสินท่ีเอาประกันภัยไว อันเปนการเพ่ิมโอกาสให

เกิดความเสียหายมากข้ึนกวาปกติ 
39 สภาวะภัยทางดานการขาดจิตสํานึกในการปองกันภัย (Morale Hazard) หมายถึง 

สภาวการณท่ีความเสียหายเพ่ิมสูงข้ึนอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเลอ ไมเอาใจใสปองกัน

อุบัติเหตุ หรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนตอทรัพยสิน โดยถือวาตนเองไดเอาประกันภัยไว หากมีความ

เสียหายเกิดข้ึน บริษัทประกันภัยจะตองชดใชตามท่ีระบุไวในกรมธรรมประกันภัย 
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ชาวมุสลิมจึงไมสามารถเพิกเฉยตอระบบของการประกันภัยได นักกฎหมายอิสลามจึงมีการพัฒนา

ระบบการประกันภัยในรูปแบบท่ีถูกตองตามหลักการของศาสนา โดยจะตองจัดรูปแบบใหเปน

ลักษณะของความรวมมือ ชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ซ่ึงการ

ประกันภัยในลักษณะดังกลาวสามารถท่ีจะยอมรับไดตามหลักการของศาสนาอิสลาม จึงอาจกลาวได

วาการประกันภัยถือเปนอีกหนึ่งสิ่งท่ีมีความสําคัญและมีความทาทายเปนอยางมากสําหรับโลกมุสลิม 

 

 2.4.1 หลักเศรษฐศาสตรอิสลาม 

   การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุล (Takaful) ถือเปนธุรกิจ

ท่ีมีบทบาทสําคัญในทางระบบเศรษฐกิจและเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวางและแพรหลายในปจจุบัน 

โดยหลักการ ท่ี มีความเ ก่ียวของและถือเปนหลักการ ท่ี มีความสํ า คัญในตะกาฟุล ได แก  

หลักเศรษฐศาสตรอิสลาม ซ่ึงรวมถึงหลักการในทางการเงินและการธนาคารอิสลามดวย  

   เศรษฐศาสตรอิสลามเปนศาสตรทางสังคม ซ่ึงมุงศึกษาถึงปญหาทาง

เศรษฐกิจของมนุษยชาวมุสลิม โดยอาศัยคุณคาของอิสลามเปนบรรทัดฐานและครอบคลุมปจจัยอ่ืนๆ 

ท่ีมีสวนตอการกําหนดพฤติกรรมมนุษย 3 940 เพ่ือใหไดมาซ่ึงความสําเร็จในทางวัตถุและทางจิตใจท่ีไดรับ

ความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ อีกท้ังยังมุงท่ีจะสรางความสมดุลระหวางวัตถุและจิตวิญญาณ

เศรษฐศาสตรอิสลามไมเพียงแตท่ีจะเก่ียวของกับมนุษยในเรื่องการทํามาหาไดและการจับจายใชสอย

เทานั้น แตยังมีสวนในการกําหนดกิจกรรมตางๆ ทางเศรษฐกิจใหแกมนุษยดวย โดยอิสลามจะจําแนก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยางออกเปน “ฮาลาล” และ “ฮะรอม” ซ่ึงฮาลาลถือเปนกิจกรรมท่ีถูกตอง

ตามหลักศาสนาอิสลาม และฮะรอมถือเปนกิจกรรมท่ีผิดหลักการทางศาสนาเปนสิ่งท่ีตองหาม สวน

กิจกรรมใดท่ีไมไดถูกแยกไวโดยชัดเจนวาถูกตองตามหลักอิสลามหรือไม ใหถือวาเปนสิ่งท่ีถูกตองตาม

หลักการและสามารถท่ีจะกระทําได ซ่ึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีถูกกําหนดใหเปนฮะรอมไดถูกบัญญัติ

ไวอยางชัดแจงแลว ไดแก การเปนเจาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการบีบค้ัน การรีดนาทาเรน 4 0

41 และการชวง

ชิง การสะสมกักตุนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตการกินดอกเบี้ยการลักขโมย โจรกรรมการโกงและการกิน

สินบนการใชจายสุรุยสุรายและสิ้นเปลือง การพนันหรือการหามาไดโดยกิจกรรมประเภทนี ้

การเกียจครานและการอาศัยผูอ่ืนโดยไมมีเหตุผลการผลิต แลกเปลี่ยน และการบริโภคยาท่ีทําใหหมด

ความรูสึกแอลกอฮอลและสิ่งมึนเมาตางๆ ยกเวนการใชเพ่ือวัตถุประสงคในทางการแพทยการมีสวน

                                                           
40 สุกฤตา สาเส็น, “การบริหารทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามของธนาคารอิสลาม

แหงประเทศไทย,”(สารนิพนธมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547), น.8. 
41 การรีดนาทาเรน หมายถึง การบีบบังคับขมขูเอาจนอีกฝายหนึ่งยากแคน 
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รวมในการจัดหา เสพ หรืออุปโภคในสิ่งอันเปนลามก อุดจาด การออมเปนสิ่งท่ีอนุมัติแตตองออก 

ซะกาตและบุคคลท่ีมีความม่ันคงตองจายซะกาตโดยไมหลีกเลี่ยง 

   ดังนั้นจะเห็นไดวาแนวทางเศรษฐกิจอิสลามประกอบดวยลักษณะพ้ืนฐานสอง

ประการ 4 1

42 อันไดแก หลักการทางความเปนจริง โดยระบบเศรษฐศาสตรอิสลามถูกวางอยูบนพ้ืนฐาน

ของการมีวิสัยทัศนในแงความเปนจริงของมนุษย และหลักการทางจริยธรรม อิสลามมิไดมุงกระทํา

การใหบรรลุวัตถุประสงคแตเพียงอยางเดียว แตอิสลามยังใหความสําคัญทางดานจิตวิญญาณ เพ่ือให

นําไปปฏิบัติประกอบกันใหบรรลุวัตถุประสงคดวย 

   ปญหาหลักในทางเศรษฐศาสตรอิสลามเกิดจากความตองการของมนุษยท่ีมี

อยูอยางไมจํากัด มนุษยจะแสวงหาสิ่งตางๆ มาตอบสนองความตองการของตนเอง แตเนื่องจาก

ทรัพยากรตางๆ มีอยูอยางจํากัด ปญหาทางเศรษฐศาสตรจึงเกิดข้ึนวาจะจัดสรรทรัพยากรอยางไรให

เพียงพอตอความตองการอันไมมีท่ีสิ้นสุดของมนุษย และปญหาตางๆ อีกมากมาย โดยปญหาตางๆ 

เหลานี้ลวนเปนปญหาท่ีมนุษยท้ังหลายจะตองเผชิญรวมกัน จึงไดกอใหเกิดแนวความคิด และทฤษฎี

มากมายซ่ึงตางก็มีวัตถุประสงคในแกปญหาดังกลาว เพียงแตแนวคิด รูปแบบ และวิธีการจะมีความ

แตกตางกันออกไป 

  2.4.1.1 แนวความคิดทางเศรษฐศาสตรอิสลาม 

    กลุมแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรอิสลามนั้นสามารถแบงออกไดเปน 

3 กลุมใหญ4243 อันไดแก 

    กลุมแรก นักวิชาการในกลุมนี้มีความเห็นวาเศรษฐศาสตรแยกตางหาก

ออกจากอิสลาม กลาวคือ เศรษฐศาสตรก็ยังคงเปนเศรษฐศาสตร สวนอิสลามก็ยังคงเปนอิสลาม  

ท้ังสองอยางไมสามารถท่ีจะรวมกันได เนื่องจากเหตุท่ีวาท้ังสองอยางมาจากหลักการและหลักปรัชญา

ท่ีมีความแตกตางกันในแนวทาง นักวิชาการในกลุมนี้ไดปฏิเสธทฤษฎีเศรษฐศาสตรท่ัวไป และ

พยายามท่ีจะสรางและเรียบเรียงทฤษฎีใหมท่ีไดมาจากการคนควาอัลกุรอานและซุนนะฮ โดยทัศนะ

ของนักวิชาการกลุมนี้มีความเห็นวาเศรษฐศาสตรเกิดมาจากการกระจายรายไดท่ีไมเปนธรรมจนทําให

ผูท่ีแข็งแรงเอาเปรียบผูท่ีออนแอกวา ซ่ึงนักวิชาการมองวาความแตกตางทางดานปรัชญามีผลตอความ

แตกตางทางมุมมองในเรื่องเศรษฐกิจ อีกท้ังยังปฏิเสธขอคิดเห็นท่ีวาปญหาทางเศรษฐศาสตรเกิดจาก

ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด และความตองการของมนุษยนั้นมีอยูอยางไมจํากัดเนื่องจากเห็นวา

                                                           
42 มุสฏอฟาอัลอับดุลลอฮ, “บทสรุปเศรษฐศาสตรอิสลาม,” สืบคนเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม

2557, http://library.kbu.ac.th/Search_online/Links/islam/Economics.pdf 
43 ณรงค ดีนหัศนี, “กลุมแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรอิสลาม,” สืบคนเม่ือวันท่ี 1 

สิงหาคม  2557, http://www.gotoknow.org/posts/104238 
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อิสลามไมรูจักกับคําวาทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด โดยหลักฐานท่ีใช คือ อายัตอัลกุรอาน ท่ีมีใจความวา 

“แทจริงทุกๆ สิ่งเราสรางมันตามสัดสวน” ดังนั้นจะเห็นไดวาอัลลอฮฺสรางทรัพยากรมาอยางเพียงพอ

ตอการใชชีวิตบนโลกใบนี้และในเรื่องของความตองการนั้น นักวิชาการกลุมนี้ก็มีความเห็นวามนุษยมี

ความตองการท่ีมีจุดสิ้นสุด ดูไดจากตัวอยางเม่ือมนุษยดื่มน้ํา เม่ือเขารูสึกอ่ิมก็จะหยุดดื่มทันที 4 3

44 ดวย

เหตุนี้นักวิชาเหลานั้นจึงเห็นวา คําวา “เศรษฐศาสตรอิสลาม” ไมเพียงแตจะไมเหมาะสมหรือผิด

เทานั้น แตยังทําใหหลงผิดไปดวย ดังนั้นใหหยุดใชคําวา เศรษฐศาสตรอิสลามเสียและเสนอศัพทใหม

ให ซ่ึงมาจากปรัชญาอิสลามนั้นก็คือคําวา “อิกติศอด” ซ่ึงมาจากรากเดิมของคําวา“กอสด”  

มีความหมายวา ความสมดุลในฐานะท่ีเทาเทียมกัน เหมาะสมหรือก่ึงกลาง 

    กลุมท่ีสอง นักวิชาการในกลุมนี้เห็นวาปญหาทางเศรษฐศาสตรเกิดมา

จากความตองการของมนุษยท่ีมีอยูอยางไมจํากัด แตทรัพยากรตางๆ นั้นมีอยูอยางจํากัด ซ่ึงทัศนะ

ดังกลาวไมมีความแตกตางจากทัศนะตามหลักเศรษฐศาสตรท่ัวไป แตสิ่งทําใหใหเกิดความแตกตางอยู

ท่ีการตัดสินใจหรือการแกไขปญหา เนื่องจากมนุษยจําเปนท่ีจะตองเลือกและจัดลําดับความสําคัญเพ่ือ

ตอบสนองความตองการ และตัดสินใจเลือกในสิ่งท่ีมีความสําคัญกอน ในการตัดสินใจของมนุษยท่ีไมมี

ศาสนาเปนท่ียึดเหนี่ยวก็จะตัดสินตามอําเภอใจ แตสําหรับมนุษยท่ีมีศาสนาการตัดสินใจจะเกิดมาจาก

การไตรตรองตามหลักการศาสนาท่ีมาจากอัลกุรอานและซุนนะฮ 

    กลุมสุดทาย นักวิชาการในกลุมนี้ มี ทัศนะในเชิงวิพากษวิจารณ 

นักวิชาการเหลานี้เชื่อวาอิสลามเปนสิ่งท่ีถูกตองท่ีสุด แตเศรษฐศาสตรอิสลามนั้นยังมีความไมแนนอน 

เพราะเศรษฐศาสตรอิสลามเปนผลมาจากการวิเคราะหของมนุษยจากอัลกุรอานและซุนนะฮ จนคา

ของความเปนจริงไมเปนสิ่งเด็ดขาด เนื่องจากทฤษฎีและสิ่งท่ีคนพบเปนสิ่งท่ีตองทดสอบความถูกตอง

อยูเสมอเชนเดียวกันกับเศรษฐศาสตรท่ัวไป นักวิชาการกลุมนี้วิจารณนักวิชาการในกลุมแรกวาเปน

กลุมท่ีพยายามคนหาสิ่งใหมๆ ท้ังท่ีสิ่งดังกลาวเปนสิ่งท่ีไดคนพบมาแลว โดยละท้ิงทฤษฎีเกาและนํา

ทฤษฎีใหมมาใชปฏิบัติ สวนนักวิชาการในกลุมท่ีสองถูกวิพากษวิจารณวาเปนกลุมท่ีเลียนแบบ

เศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก44

45 

                                                           
44 เปรียบทัศนะนี้กับทฤษฎีอรรถประโยชนเพ่ิมเติม กฎการลดนอยถอยลงและกฎของ 

Gossen ในทางเศรษฐศาสตร 
45 สํานักนีโอคลาสสิก (Neo classic School) เปนสํานักเศรษฐศาสตรท่ีกอตัวและ

พัฒนาข้ึนในตอนปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 แนวคิดหลักของสํานักนีโอคลาสสิกสวนมากสืบตอหรือ

ดัดแปลงแกไขมาจากแนวคิดของสํานักคลาสสิก โดยเชื่อวาการแขงขันอยางเสรีจะเปนแรงผลักดันให

เศรษฐกิจมีความม่ังค่ัง นั่นคือสนับสนุนแนวคิดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีเชนเดียวกันกับแนวคิด

ของสํานักคลาสสิก นอกจากนั้นยังเนนใหเห็นวาเนื่องจากทรัพยากรมีจํานวนจํากัด ดังนั้นผูบริโภค
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  2.4.1.2 หลักการสําคัญในทางเศรษฐศาสตรอิสลาม 

(1) หลักมุชาเราะกะฮ (Musharakah) 

    คือ หลักการเขาหุนสวนกันโดยบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปเพ่ือสรางกําไร 

โดยกําไรท่ีไดรับจะมีการแบงปนระหวางหุนสวนหรือผูรวมทุนตามสัดสวนท่ีตกลงกันไวกอน ในกรณีท่ี

เกิดการขาดทุนหุนสวนท้ังหมดก็จะรวมกันรับผิดชอบผลการขาดทุนตามสัดสวนท่ีไดตกลงกันไว ซ่ึง

หลักการเขาหุนสวนนั้นสามารถแบงแยกออกเปน 2 ประเภท ไดแก การเขาหุนสวนโดยไมมีสัญญาตอ

กัน (Musharakah al-Milk) และการเขาเปนหุนสวนโดยมีสัญญา (Musharakah al-Uqud) การเขา

หุนสวนโดยไมมีสัญญาตอกัน (Musharakah al-Milk) หมายถึง การตกลงเปนเจาของรวมกันใน

ทรัพยสิน โดยไมมีการทําสัญญาหุนสวนกัน หรือเรียกวาการเขาหุนโดยสมัครใจการเขาเปนหุนสวน

โดยมีสัญญา (Musharakah al-Uqud) หมายถึง การตกลงเขาเปนหุนสวน โดยสัญญาเพ่ือการรวมทุน 

และตกลงท่ีจะแบงปนความเสี่ยงจากผลกําไรและความเสี่ยงจากการลงทุน โดยปกติการเขาเปน

หุนสวนในลักษณะนี้จะตองทําเปนสัญญาระบุเง่ือนไขและขอกําหนดในการรวมลงทุน และตองมี

พยานอยางนอย 2 คน การแบงปนผลกําไรและขาดทุนจะเปนไปตามสวนท่ีลงทุน โดยการเขาหุนสวน

ประเภทนี้ สามารถแยกออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก ประเภทไมจํากัดอํานาจและความรับผิดชอบ

ประเภทจํากัดอํานาจและความรับผิดชอบ ประเภทเขาหุนดวยแรง และประเภทเขาหุนโดยอาศัย

ความนาเชื่อถือ 

(2) หลักมุฎอเราะบะฮ (Mudarabah) 

คือหลักการรวมลงทุนซ่ึงถือเปนรูปแบบหนึ่งของการเขาหุนสวน  

โดยแบงหุนสวนออกเปน 2 ฝาย คือ หุนสวนฝายท่ีลงทุนเปนเงินหรือทรัพยสิน (Sahib al-Mal) และ

หุนสวนฝายท่ีลงทุนดวยแรงงาน (Mudarib) ซ่ึงการรวมลงทุนกันระหวางหุนสวนท้ังสองฝายจะ

แบงแยกหนาท่ีกันอยางชัดแจง และมีการตกลงกันในเรื่องของสัดสวนผลกําไรไวลวงหนา โดยหุนสวน

ผูลงเงินหรือทรัพยสินจะเปนผูลงทุนใหแกหุนสวนท่ีลงหุนดวยแรงงานตามจํานวนเงินทุนท่ีไดตกลงกัน

ไว สําหรับหุนสวนฝายท่ีลงทุนดวยแรงงานจะมีหนาท่ีในการบริหารจัดการใหการดําเนินธุรกิจเปนไป

ตามวัตถุประสงคของการรวมลงทุน การรวมลงทุนในลักษณะดังกลาวนี้ หุนสวนฝายท่ีลงทุนดวย

แรงงานจะตองใชความรูความสามารถของตนเองในการประกอบกิจการรวมลงทุนอยางเต็ม

ความสามารถ  

 

                                                                                                                                                                      
จะตองพยายามเลือกบริโภคสินคาและบริการเพ่ือใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด และเชนเดียวกันผูผลิต

จะตองใชทรัพยากรอยางคุมคาและประหยัดท่ีสุด นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตรของสํานักนี้ยังมี

แนวความคิดวา อุปทานจะเปนตัวสรางอุปสงค (Supply creates its own demand) 



32 
 

  2.4.1.3 การเงินอิสลาม (Islamic Finance) 

    การเงินอิสลามวางอยูบนรากฐานแหงความยุติธรรม ดังอัลกุรอานได

กลาวไววา “ผูศรัทธาท้ังหลาย จงอยากินทรัพยของพวกเจาในระหวางพวกเจาโดยมิชอบ นอกจากมัน

จะเปนการคาท่ีเกิดจากความพอใจท้ังสองฝาย” ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของศาสนา

อิสลามหามการคิดดอกเบี้ยแตสามารถท่ีจะทําการคาได 4 5 46 ในสวนขององคประกอบในระบบการเงิน

อิสลามดานตางๆ ลวนมีพ้ืนฐานมาจากชะรีอะฮ เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจหรือธุรกรรมตางๆ ถูกตองตาม

หลักศาสนาอิสลาม ดังนั้นแลวในการดําเนินกิจกรรมทางการเงิน รวมท้ังการประกอบธุรกิจและ

ธุรกรรมตางๆ จะตองอยูภายใตกรอบชะรีอะฮดวย โดยในการทําธุรกรรมทางการเงินอิสลามจะ

ปรากฏขอหามบางประการ ดังนี้ 

(1) หามเก็บดอกเบ้ีย (Riba)  

    ดอกเบี้ยเปนสิ่งตองหามในคัมภีรอัลกุรอานและเปนบาปใหญในศาสนา

อิสลาม ซ่ึงตามหลักชะรีอะฮการจายดอกเบี้ยเปนความผิดและเปนบาปชั้นสูง 4 6

47 และการหามคิด

ดอกเบี้ยนั้นก็ไมจํากัดเฉพาะเพียงแตการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้ในอัตราท่ีสูงเทานั้นแตยัง

ครอบคลุมถึงการเรียกเก็บดอกเบ้ียในทุกรูปแบบและทุกลักษณะ การหามเก็บดอกเบี้ยอยางเขมงวด

ในศาสนาอิสลามนั้น เนื่องมาจากความหวงใยตอศีลธรรมทางสังคม และผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 

เพราะดอกเบี้ยเปนเหตุใหเกิดความหางระหวางชนชั้นทางสังคม ทําลายความสัมพันธของบุคคล  

ซ่ึงขัดแยงกับหลักศาสนาอิสลามท่ีเรียกรองใหมีการชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

    ในเศรษฐศาสตรอิสลาม ดอกเบี้ยท่ีมีการเก็บกันอยูท่ัวไปในปจจุบัน

เกิดข้ึนได 2 ทาง ไดแก ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากการกูยืม 4 7

48 (Riba Duyun) และดอกเบี้ยท่ีเกิดจากการคา

                                                           
46 สารัตน เงินเขียว, “บทบาทของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชาวไทยมุสลิมในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะ

ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2549), น.19. 
47 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย, “การเงินอิสลาม,” สืบคนเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 

2557, http://www.ibank.co.th/2010/th/shariah-information/shariah-knowledge-

finance.aspx?ID=2 
48 ดอกเบี้ยท่ีเกิดจากการกูยืม (Riba Duyun) เปนเงินท่ีเพ่ิมจากเงินตนท่ีใหกู ท้ังท่ีถูก

กําหนดลวงหนา (Riba Qardh) หรือกําหนดหลังผิดนัดชําระ 
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ขาย48

49 (Riba Buyu’u) ซ่ึงไมวาจะเปนดอกเบี้ยในรูปแบบใด ลวนแตเปนสิ่งท่ีตองหามท้ังสิ้น เนื่องจาก

เปนสวนท่ีเพ่ิมเติมข้ึนตามเง่ือนไขของเวลาท่ีไดกําหนดไวเปนอัตราแนนอนตอจํานวนตนเงินและการ

เพ่ิมเติมดังกลาวเปนการเพ่ิมเติมโดยปราศจากขอแลกเปลี่ยน อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมข้ึนเนื่องจากความ

ลาชาของการจายเงินอีกดวย49

50 

(2) หามความคลุมเครือและความไมแนนอน (Gharar) 

    ความคลุมเครือและความไมแนนอนถือเปนสิ่งตองหามตามชะรีอะฮ 

ในการดําเนินธุรกรรม โดยสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท5 0

51 ไดแก ความคลุมเครือและความไม

แนนอนเล็กนอย (Minor Gharar) ซ่ึงถือเปนความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับไดและสามารถท่ีจะปองกัน

ความเสี่ยงดังกลาวไดระดับหนึ่ง โดยไมทําใหสัญญาเสียไป ซ่ึงรวมถึงกรณีของสัญญาการกุศล และ

ความคลุมเครือและความไมแนนอนมาก (Major Gharar) ความคลุมเครือและความไมแนนอน

ประเภทนี้มีมาก ทําใหไมสามารถท่ีจะยอมรับไดและเปนสิ่งท่ีตองหามตามหลักชะรีอะฮ เนื่องจากเปน

เหตุของความไมยุติธรรมและขอโตแยงตางๆ 

(3) หามการพนัน (Maisir) 

    การพนัน หมายถึง การเลนเอาเงินหรือสิ่งอ่ืนดวยการเสี่ยงโชคหรือฝมือ

โดยการทํานายหรือคาดเดาผลท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ศาสนาอิสลามหามการพนันทุกชนิด และถือวาเปน

บาปอันใหญหลวง ผู ท่ี เลนการพนันจะมีความหมกมุนไม ทํามาหากิน ซ่ึงนอกจากจะทําให

สิ้นเนื้อประดาตัวแลว ยังถือเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดปญหาในสังคมอีกดวย 

(4) หามการเก็งกําไร (Speculation) 

    เชน การกักตุนสินคา ซ่ึงจะนําไปสูการบิดเบือนราคาทําใหราคาสินคา

สูงข้ึน เพ่ือมุงหวังในการทํากําไรเปนตน 

  2.4.1.4 การธนาคารอิสลาม (Islamic Banking) 

    การดําเนินธุรกิจธนาคารอิสลามตองยึดหลักศาสนาอิสลามอยาง

เครงครัด ดังนั้นรูปแบบ ลักษณะ เง่ือนไข และวิธีการในการดําเนินธุรกิจจะมีความแตกตางจาก

ธนาคารพาณิชยโดยท่ัวไป 

                                                           
49 ดอกเบี้ยท่ีเกิดจากการคาขาย (Riba Buyu’u) เปนดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนจากการ

แลกเปลี่ยนสิ่งของประเภทและชนิดเดียวกันในปริมาณท่ีไมเทากัน โดยสิ่งของนั้นทานศาสดามุฮัมหมัด

ไดกําหนดไวเปน 6 ประเภท อันไดแก ทองคํา เงิน ขาวสาลี ขาวบารเลย ผลอินทผาลัม และเกลือ 
50 สารัตน เงินเขียว, อางแลวเชิงอรรถท่ี 46, น.10. 
51 Muhammad Azmii Mahamad, “Ghararความไมแนนอนขอหามในการเงิน

อิสลาม,” สืบคนเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2557, http://www.islamicfinancethai.com 
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(1) ความเปนมาในการจัดตั้งธนาคารอิสลาม 

    แนวคิดในการกอตั้งธนาคารอิสลามเริ่มมีข้ึนตั้งแตปลายศตวรรษท่ี 19 

และตนศตวรรษท่ี 20 โดยกลุมนักฟนฟูอิสลามท่ีตองการจะใหระบบเศรษฐกิจของประเทศมุสลิมวาง

อยูบนพ้ืนฐานของชะรีอะฮและหลักการตามคัมภีรอัลกุรอานท่ีวา “หามดอกเบี้ยแตอนุมัติการคา” 

และ “พระผูเปนเจาจะเพ่ิมพูนการทํากุศลทานและบั่นทอนดอกเบี้ย” โดยในป ค.ศ.1963 ในเมือง 

มิตฆ็อมร  (MitGhamr)  ท่ีประเทศอียิปต  โดยความพยายามของนายอาเหม็ดเอลนาจจาร 

(Ahmad El Najjar) เริ่มมีการจัดตั้งธนาคารข้ึนเพ่ือเปนการทดลองนําหลักการอิสลามท่ีหามเก่ียวกับ

ดอกเบี้ยมาใชกับระบบธนาคารซ่ึงธนาคารแหงนี้ถือเปนธนาคารเพ่ือการออมทรัพยท่ีดําเนินงานโดย

ยึดหลักการแบงปนผลกําไรเปนหลัก พบวาไดรับการสนับสนุนจากผูฝากเงินจํานวนมาก ซ่ึงสวนใหญ

แลวจะเปนเกษตรกรและชาวบานในทองถ่ิน   

    แตหลังจากนั้นเม่ือสภาพทางการเมืองในอียิปตมีความเปลี่ยนแปลงไป 

ธนาคารแหงชาติไดเขามาแทรกแซงการดําเนินงานของธนาคารอิสลาม สงผลใหการบริการรวมท้ัง

ผลิตภัณฑของทางธนาคารท่ีแตเดิมเปนระบบปลอดดอกเบี้ยถูกละท้ิงและมีการนําเอาระบบดอกเบี้ย

มาใช ซ่ึงทําใหผูฝากเงินมีจํานวนลดลงอยางมาก ซ่ึงตอมาประธานาธิบดีซาดัตแหงอียิปตไดฟนฟู

แนวความคิดเรื่องการธนาคารโดยปราศจากดอกเบี้ยข้ึนใหมอีกครั้งหนึ่ง ทําใหธนาคารนัสเซอร 

โซเชียล แบงก 5 1

52 (Nasser Social Bank) ไดถูกกอตั้งข้ึนโดยมีรัฐบาลเปนเจาของ หลังจากนั้นก็มี

ธนาคารอิสลามเกิดข้ึนอีกสามแหง ไดแก ธนาคารไฟซอลแหงอียิปต (Faisal Islamic Bank of 

Egypt) ธนาคารอิสลามระหวางประเทศเพ่ือการลงทุนและการพัฒนา (Islamic International Bank 

for Investment and Development) และธนาคารการเงินอียิปตซาอุดี (Egyptian Saudi 

Finance Bank) ซ่ึงลวนแตมีรัฐบาลเปนเจาของ และธนาคารท้ังหมดไดดําเนินการโดยไดรับอนุญาต

อยางถูกตองในประเทศอียิปต 

    หลังจากนั้นรูปแบบการบริหาร จัดการ รวมถึงการดําเนินงานของ

ธนาคารอิสลามก็ไดแผขยายไปในประเทศมุสลิมอ่ืนๆ ไมวาจะเปนอิหราน ซูดาน ปากีสถาน รวมถึง

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยประเทศมาเลเซียเปนประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ี

กอตั้งธนาคารอิสลามข้ึนในป ค.ศ.1983 และถือเปนประเทศแมแบบในการดําเนินงานการเงินอิสลาม

ใหกับประเทศอินโดนีเซีย บรูไน รวมถึงธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยดวย นอกจากนั้นแลวระบบ

การธนาคารอิสลามยังไดแพรกระจายสูทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยสถาบันการเงินขนาดใหญได

                                                           
52 ประภา ประดิษฐากร, “การศึกษาการใหบริการทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548), น.39. 
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ขยายชองทางการใหบริการในรูปแบบธนาคารอิสลามมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศอังกฤษ

ท่ีปจจุบันถือเปนประเทศท่ีมีตลาดการเงินอิสลามท่ีใหญท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก52

53 

(2) ลักษณะการดําเนินงานของธนาคารอิสลาม 

    หลักการดําเนินงานของธนาคารอิสลามท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การประกอบ

ธุรกรรมทางดานการเงินการธนาคารภายใตหลักศาสนาอิสลามท่ีไมของเก่ียวกับดอกเบี้ย เนื่องจาก

มองวาการกําหนดดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนท่ีตายตัวของสถาบันการเงิน ยอมทําใหผูกูแบกรับความ

เสี่ยงของภาระดอกเบี้ยเงินกู และธนาคารตองแบกรับภาระดอกเบี้ยเงินฝาก โดยท่ีผูฝากเงินไมตอง

รับภาระใดๆ สําหรับในสวนของธนาคารนั้นแหลงท่ีมาของเงินทุนจะปรากฏใน 2 รูปแบบ ไดแก  

เงินฝากเผื่อเรียก (Transaction Deposits or Demand Deposits) และเงินฝากเพ่ือการลงทุน 

(Investment Deposits) ซ่ึงเงินฝากเผื่อเรียกนั้นจะไดรับการประกันมูลคาของตนเงินแตจะไมไดรับ

ผลตอบแทนจากการฝากเงินกับธนาคารแตอยางใด สําหรับเงินฝากเพ่ือการลงทุนมีรูปแบบการ

ดําเนินงานอยูบนการแบงปนผลกําไรและขาดทุน (Profit and Loss Sharing) กลาวคือ ธนาคารจะ

เอาเงินนําฝากไปลงทุนแลวแบงปนผลกําไรหรือขาดทุนตามสัดสวนท่ีไดมีการตกลงกันไวกอนลวงหนา 

ซ่ึงเงินนําฝากดังกลาวจะไมไดรับการประกันมูลคา รวมท้ังไมไดรับผลตอบแทนท่ีกําหนดไวตายตัว 

สําหรับแหลงใชเ งินทุนของธนาคารอิสลาม ธนาคารจะใหกูยืมบนพ้ืนฐานของหลักชะรีอะฮ 

ซ่ึงมีการดําเนินงานอยูบนหลักการแบงปนผลกําไรและขาดทุน (Profit and Loss Sharing) เชนกัน

โดยสามารถแบงเปนหลักการสําคัญไดสองรูปแบบ ไดแก มุชาเราะกะฮ (Musharakah) เปนการให

กูยืมเงินโดยท่ีธนาคารไมมีสวนรวมในการบริหารงานของกิจการท่ีไดขอกูเงินนั้นและธนาคารก็จะ

รับผิดชอบตอการขาดทุนโดยท่ีผูขอกูเงินไมตองรับผิดชอบในสวนของการขาดทุนเปนตัวเงิน  

แตจะตองรับผิดชอบตอการขาดทุนดังกลาวจากการเสียสละเวลาในการบริการและลงแรงแลว  

และมุฎอเราะบะฮ (Mudarabah) เปนรูปแบบท่ีธนาคารและผูกูเงินจะตองรวมกันบริหารกิจการ  

มีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ และมีความรับผิดชอบตอผลกําไรและ/หรือผลขาดทุนรวมกัน 

2.4.2 พัฒนาการของการประกันภัยอิสลาม 

   สําหรับการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามนั้นไมปรากฏหลักฐานแนชัดวา

เริ่มตนเม่ือใด แตมีขอสรุปเปนท่ีแนนอนแลววาการประกันภัยเริ่มมีมาตั้งแตสมัยกอนท่ีทานนบ ี

มูฮัมหมัดไดถือกําเนิดข้ึนและไดมีการพัฒนาตอกันมา จวบจนกระท่ังในตนคริสตวรรษท่ี 19  

Ibn Abidin เปนนักวิชาการกฎหมายอิสลามคนแรกท่ีสามารถอธิบายหลักของการประกันภัยอิสลาม

                                                           
53 Muhammad Azmii Mahamad, “ประวัติธนาคารอิสลาม,” สืบคนเม่ือวันท่ี 21 

กรกฎาคม 2557, http://www.islamicfinancethai.com 

http://www.islamicfinancethai.com/
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ได5354 ซ่ึงสงผลถึงการพัฒนาการประกันภัยอิสลามในปจจุบัน โดยประวัติความเปนและพัฒนาการของ

การประกันภัยอิสลามนั้นสามารถแบงได ดังนี้ 

2.4.2.1 การปฏิบัติตามหลัก Al-Diyah ของชนเผาอาหรับโบราณ  

    การประกันภัยอิสลามถือกําเนิดมาเม่ือ 1400 ปกอนจากหลักการปฏิบัติ

ของชนเผาอาหรับโบราณซ่ึงเม่ือสมาชิกของเผาตนเองถูกทํารายรางกายจนถึงแกความตายหรือถูกฆา

โดยสมาชิกของชนเผาอ่ืนบุคคลผูเปนเครือญาติใกลชิดกับผูฆาจะตองจายเงินใหแกเหยื่อเพ่ือชดเชย

การกระทําดังกลาวเงินจํานวนนี้เรียกวา“เงินปลอบขวัญ 5 4

55” (Blood Money) ดังนั้นจะเห็นไดวา

แนวความคิดหลักของการปฏิบัติตามหลักชนเผาอาหรับโบราณคือการท่ีจะตองมีความพรอมทาง

การเงินท่ีจะชดใชเงินทดแทนใหแกทายาทของเหยื่อท่ีถูกฆาตายในนามของผูฆา  

2.4.2.2 หลักปฏิบัติในสมัยของทานนบีมูฮัมหมัด 

    ในชวงยุคสมัยนี้มีการรับเอาหลักปฏิบัติของชาวอาหรับโบราณมาใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติ โดยทานนบีมูฮัมหมัดยอมรับในหลักปฏิบัติดังกลาว ซ่ึงปรากฏหลักฐานตาม 

ซุนนะฮของพระองค อีกท้ังในยุคสมัยนี้ยังปรากฏแนวคิดเก่ียวกับหลักการของการประกันภัย 

ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของรัฐเมดินา (Medina) ซ่ึงถือกําเนิดข้ึนเม่ือ 622 ปกอนคริสตกาลในสาม

รูปแบบ อันไดแก 

(1) หลักการของ “Al-Diyah” (Blood Money) 

    หากเกิดกรณีฆาตกรรมระหวางชนเผา ญาติใกลชิดของผูกอเหตุจะตอง

เปนผูจายเงินปลอบขวัญ (Blood Money) ใหแกทายาทหรือญาติผูใกลชิดกับผูถูกสังหาร เพ่ือท่ีจะ

ชวยผอนปรนโทษทางกฎหมายท่ีบุคคลผูกอเหตุนั้นจะไดรับ 5 5

56 ซ่ึงทานนบีมูฮัมหมัดไดบัญญัติหลักการ

ดังกลาวไวในมาตรา 357 แหงรัฐธรรมนูญของรัฐเมดินา 

 

 

                                                           
54 Klingmuller Ernest, “The Concept and Development of Insurance in 

Islamic Country in Islamic Culture,” Vol.43,January, (1969),p.30. 
55 Murghinani, Ali IbnSakar, (Trans Eng) Charles Hamilton, The HEDAYA, 

Vol.4, Book 51, (Lahore,Pakistan : Primier Book House, 1982), p.670. 
56 Rahim MA, Islamic Arthanaitik Nirapattawa Binma, 

(Bangladesh,Dhaka:Islamic Foundation,1983), p.106. 
57 “….The immigrants among ‘Quraish’ shall be responsible for their word 

and shall pay their blood money in mutual collaboration….” 
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(2) หลักการของ “Fidya” (เงินคาไถ)  

    ทานนบีมูฮัมหมัดไดตราบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับแรกเก่ียวกับการ

ชวยเหลือนักโทษท่ีถูกจับเปนเชลยศึก โดยญาติใกลชิดของนักโทษดังกลาวจะตองจายเงินคาไถใหแก

ฝายศัตรูเพ่ือท่ีเชลยศึกคนนั้นจะไดรับการปลดปลอย กลาวคือเปนการซ้ืออิสรภาพ ซ่ึงการมีสวนรวม

ดังกลาวนี้ถือเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการประกันสังคม 

(3) หลักการในรูปแบบอ่ืนๆ 

    โดยมากจะเปนหลักการเก่ียวกับความรวมมือกันในการชวยเหลือบุคคล

ท่ีมีปญหาในทางสังคม ไมวาจะเปนผูปวยหรือคนยากจน 

2.4.2.3 การพัฒนาหลักการประกันภัยระหวางศตวรรษท่ี 14-17 

    ในชวงยุคสมัยนี้ไดมีการพัฒนาเก่ียวกับการประกันภัยในทางทะเล โดย

ไดมีการกอตั้งบริษัทรับประกันภัยทางทะเลข้ึน เพ่ือปองกันภัยตางๆ ท่ีอาจประสบระหวางการขนสง

สินคาทางทะเล เนื่องจากในยุคสมัยนี้การคาขายกําลังเจริญรุงเรือง มีการทําการคาขายและขนสง

สินคาไปยังประเทศตางๆ อยางกวางขวาง โดยเฉพาะประเทศจีน 

  2.4.2.4 การพัฒนาหลักการประกันภัยระหวางศตวรรษท่ี 19  

    ในระหวางศตวรรษท่ี 19 ราวชวง ค.ศ.1784 - 1936 นักวิชาการ

กฎหมายอิสลาม Ibn Abidin ถือเปนบุคคลแรกท่ีสามารถอธิบายหลักการพ้ืนฐานทางกฎหมาย

เก่ียวกับการประกันภัย โดยมิไดอธิบายเชื่อมโยงเขากับหลักธรรมเนียมปฏิบัติ แตอธิบายโดยใชวิธีการ

เชื่อมโยงการประกันภัยเขากับหลักการทางกฎหมายโดยการอธิบายหลักการดังกลาว ทําใหชาวมุสลิม

ซ่ึงแตเดิมนั้นเคยมีความเห็นวาหากพิจารณาตามหลักศาสนาของตนแลวไมสามารถท่ีจะทําประกันภัย

ได โดยหลักการของ Ibn Abidin ทําใหชาวมุสลิมเขาใจวาหลักการประกันภัย สามารถนํามาปรับใชได

จริงตามหลักศาสนาอิสลาม ทําใหชาวมุสลิมบางสวนเริ่มยอมรับหลักการของการประกันภัยและเริ่มมี

การซ้ือประกันภัยซ่ึงมิใชเปนเพียงการซ้ือประกันภัยจากบริษัทตางชาติเทานั้น แตชาวมุสลิมยังมี

แนวความคิดท่ีจะเริ่มกอตั้งบริษัทประกันภัยตามหลักศาสนาของตนเอง 

  2.4.2.5 การพัฒนาหลักการประกันภัยระหวางศตวรรษท่ี 20  

    ในชวงระหวางศตวรรษท่ี 20 ชาวมุสลิมมีความเขาใจในระบบของการ

ประกันภัยมากข้ึน โดยนักกฎหมาย Muhammad’Abduh ไดมีแนวคิดในการอธิบายหลักการของ

การประกันชีวิตและความสัมพันธระหวางผูเอาประกันภัยและบริษัทผูรับประกันภัย ซ่ึงเปนท่ียอมรับ

กันวาแมหลักการของการประกันภัยนั้นจะไมสอดคลองตามหลักการของศาสนา แตนั้นก็ไมได

หมายความวาการประกันภัยจะเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายและชาวมุสลิมนั้นจะไมสามารถทําประกันภัยได

เลย ถึงแมวาหลักการประกันภัยสากลนั้นจะมีองคประกอบบางประการท่ีตามชะรีอะฮกําหนดไววา
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เปนสิ่งท่ีผิด แตในปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนารูปแบบของการประกันภัยใหมีความหลากหลายและ

สอดคลองกับหลักการทางศาสนาอิสลามเพ่ือรองรับความตองการของกลุมผูนับถือศาสนาอิสลาม 

    ในปจจุบันนี้การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามเปนท่ีรูจักกัน

โดยท่ัวไป โดยเฉพาะในประเทศท่ีประชากรสวนมากเปนผูนับถือศาสนาอิสลามหรือประเทศมุสลิม 

บริษัทประกันภัยอิสลามไดถือกําเนิดข้ึนมากมายในหลากหลายประเทศท่ัวโลก ไมวาจะเปนประเทศ

มุสลิมหรือประเทศท่ีไมใชมุสลิม รวมถึงการมีแนวความคิดท่ีจะกอตั้งบริษัทรับประกันภัยตอตามหลัก

ศาสนาอิสลามดวย 

 2.4.3 แนวคิดของนักกฎหมายอิสลามตอการประกันภัยสากล 

   อยางท่ีไดกลาวมาแลววาการประกันภัยในรูปแบบสากลมีทัศนะท่ีขัดตอ

หลักการทางศาสนาของชาวมุสลิม แตก็ไมอาจท่ีจะสรุปไดวาชาวมุสลิมไมสามารถท่ีจะมีการ

ประกันภัยในรูปแบบตางๆ ไดเลย เพียงแตการประกันภัยท่ีชาวมุสลิมจะสามารถยอมรับไดจะตองเปน

การประกันภัยท่ีถูกตองตามหลักของศาสนาอิสลามเทานั้น สําหรับในทางวิชาการแลวนักกฎหมาย

และนักวิชาการอิสลามก็ไดมีความคิดเห็นตอรูปแบบการประกันภัยท่ีหลากหลาย ซ่ึงสามารถจําแนก

ออกไดเปน 3 กลุมความเห็นดวยกัน อันไดแก5758 

   กลุมความเห็นแรกนักกฎหมายและนักวิชาการในกลุมนี้ เชน Ali Al-Khafif 

Ali Jamaluddin Award59 และMohammad Taqi Amini เปนตน มีความเห็นวาการประกันภัยท่ี

จะสามารถบังคับใชไดอยางสมบูรณและถูกตองตามกฎหมายและหลักการของอิสลามจะตอง

ปราศจากสวนประกอบของดอกเบ้ีย ซ่ึงดอกเบี้ยถือเปนสิ่งตองหามท่ีระบุไวโดยชัดแจงตามบทบัญญัติ

ของศาสนาอิสลาม 

   กลุ มความ เห็ น ท่ีสอง  นักกฎหมายและนั กวิ ช าการ ในกลุ มนี้  เ ช น 

Mohammad Abu Zahra60 Ahmad Ibrahim และ Abdur Rahman เปนตน ยอมรับวาหลักการ

และหลักปฏิบัติของการประกันภัยโดยท่ัวไปนั้นสามารถท่ีจะยอมรับได แตสําหรับการประกันชีวิตนัก

กฎหมายและนักวิชาการในกลุมนี้เห็นวาเปนสิ่งท่ีไมสามารถยอมรับได เนื่องจากปรากฏสวนประกอบ

                                                           
58 MohdMa’sumBillah, Applied Takaful and Modern Insurance Law and 

Practice, Third Edition, (Malaysia :Vivar Printing SdnBhd, 2007), P.70. 
59 Siddiqi, Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary 

Literature, (UK: The Islamic Foundation, 1980), p.265-351. 
60 Ibid., p.216. 
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ของการพนันและความไมแนนอน ซ่ึงความเห็นดังกลาวไดรับการรับรองโดยท่ีประชุมท่ีจัดข้ึน ณ 

โมร็อคโค ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ ค.ศ.197261 

   กลุมความเห็นสุดทายสําหรับนักกฎหมายและนักวิชาการกลุมสุดทายนี้มี

ความเห็นวาการประกันภัยนั้นปรากฏรองรอยของดอกเบี้ย ความไมแนนอน และการพนัน ซ่ึงเปนสิ่งท่ี

ชะรีอะฮบัญญัติหามไว นักกฎหมายและนักวิชาการท่ีมีความเห็นในแนวทางดังกลาว ไดแก Mustafa 

Zaid Abdullah al-Qalqeeli และ Mustafa al-Sayyad62 

   แตไมวาจะอยางไรก็ตามนักกฎหมายและนักวิชาการอิสลามมีความพยายาม

ท่ีจะทําใหการประกันภัยสอดคลองกับหลักปฏิบัติและหลักการตามกฎหมายอิสลาม โดยพยายามท่ีจะ

ทําลายสวนประกอบท่ีขัดตอบทบัญญัติของอิสลาม ท้ังในสวนของแนวคิดและหลักการดําเนินงาน 

เนื่องจากสวนประกอบดังกลาวนั้นเองท่ีทําใหนักกฎหมายและนักวิชาการอิสลาม รวมท้ังชาวมุสลิม

ปฏิเสธแนวความคิดของการประกันภัยสากล โดยความพยายามท่ีจะหลีกเลี่ยงสวนประกอบท่ีผิด

หลักการดังกลาว เปนไปเพ่ือใหชาวมุสลิมยอมรับในแนวคิดของการประกันภัย และสามารถท่ีจะใช

เปนเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงไดจริงโดยท่ีไมขัดตอหลักการทางศาสนา 

 2.4.4 ขอผิดหลักการทางศาสนาอิสลามของการประกันภัยสากล 

   ชาวมุสลิมจํานวนมากมีความเขาใจผิดเก่ียวกับการประกันภัยหรือการจัดการ

ความเสี่ยงวาเปนสิ่งท่ีไมไดรับอนุญาตตามหลักศาสนาอิสลาม เนื่องจากชาวมุสลิมเชื่อวามีแตเพียง

อัลลอฮฺเทานั้นท่ีกําหนดการกระทําและสิ่งตางๆ ในแตละชวงชีวิตของมนุษย แตอยางไรก็ดีไดปรากฏ

บทสนทนาของทานนบีมูฮัมหมัดท่ีแสดงใหเห็นถึงการยอมรับในการจัดการความเสี่ยงของตน โดยบท

สนทนาดังกลาวมีใจความกลาวถึงทานนบีมูฮัมหมัดท่ีสอบไดถามชาวเบดูอินซ่ึงปลอยอูฐของตนโดย

มิไดมีการลามเชือกไว โดยทานไดสอบถามชาวเบดูอินคนดังกลาววาเพราะเหตุใดจึงไมลามอูฐเอาไว 

ชาวเบดูอินคนดังกลาวไดตอบกลับวา เพราะตนเชื่อม่ันในพระเจา ทันใดนั้นทานนบีมูฮัมหมัดไดตอบ

กลับวา “ทานจงลามอูฐของทานไวเสียกอน จากนั้นจึงคอยวางใจในพระเจา”63 

   เม่ือการจัดการความเสี่ยงของตนเองไมไดเปนสิ่งตองหามตามศาสนาอิสลาม 

แตเพราะเหตุใดการประกันภัยสากลจึงเปนสิ่งท่ีไมไดรับการอนุมัติ ภายหลังจากท่ีไดมีการตรวจสอบ

ขอมูลซ่ึงนําเสนอโดยนักวิชาการในระหวางการประชุมองคกรทางศาสนาอิสลาม (Organization of 

                                                           
61 MohdMa’sumBillah, supra note 58, p.70. 
62 Siddiqi, supra note 59, p.216. 
63 Frenz, Tobias Sridharan, Madhu and IyerKrishna, Deverloping a Takaful 

product in India-Risk and Challenges, (Bangladesh, Dhaka : Islamic Foundation,1983), 

p.106. 
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Islam Conference) ในหัวขอ “การประกันภัยและการประกันภัยตอ” ซ่ึงผูเขารวมประชุมไดมีการ

ถกเถียงกันถึงประเด็นดังกลาวและวิเคราะหการประกันภัยในทุกๆ ประเภท รวมถึงเบื้องลึกใน

หลักการประกันภัยและวัตถุประสงคของการประกันภัย พรอมท้ังตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับเรื่อง

ดังกลาวซ่ึงไดรับการตีพิมพจากสถาบันฟกซ (Fiqh Academy) และสถาบันอ่ืนๆ จากการประชุม

ดังกลาวไดขอยุติวาการประกันภัยสากลในลักษณะท่ีเปนการคาเปนสิ่งตองหามตามชะรีอะฮ 

กลาวคือเปนฮะรอม และการประกันภัยทางเลือกซ่ึงจะสอดคลองกับหลักการทางศาสนาอิสลาม

จะตองเปนการประกันภัยท่ีเก่ียวของกับความรวมมือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงมีพ้ืนฐานของการบริจาคเพ่ือ

สาธารณกุศล (Charitable Donation) และจะตองสอดคลองตามชะรีอะฮ 6 3

64 โดยสามารถสรุป

สวนประกอบของการประกันภัยสากลท่ีตองหามตามหลักศาสนาอิสลามไดดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  2.4.4.1 ความไมแนนอน (Gharar)  

    สัญญาประกันภัยเปนสัญญาซ่ึงการชําระหนี้ตามสัญญานั้นจะกระทํากัน

ก็ตอเม่ือมีเหตุการณอันไมแนนอนเกิดข้ึน 6 4

65 ซ่ึงความไมแนนอนดังกลาวถือเปนสาระสําคัญในสัญญา

ประกันภัย และเหตุท่ีกลาววาสัญญาประกันภัยเปนสัญญาท่ีไมมีความแนนอน เนื่องจากทางฝายผูเอา

ประกันภัยจะชําระเบี้ยประกันภัยใหแกผูรับประกันภัย โดยหวังวาหากมีภัยเกิดข้ึน ผูเอาประกันภัยจะ

ไดรับชดใชคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัย โดยผูเอาประกันภัยเองก็ไมทราบวาภัยท่ีเอาประกัน

ดังกลาวจะเกิดข้ึนหรือไม ซ่ึงหากเกิดภัยดังกลาวข้ึนผูเอาประกันภัยก็มีสิทธิท่ีจะเรียกรองคาสินไหม

ทดแทนความเสียหายเอาจากผูรับประกันภัยไดตามสัญญาประกันภัย แตหากภัยไมเกิดข้ึนผูเอา

ประกันภัยก็จะไมมีสิทธิไดรับเงินคาสินไหมทดแทนดังกลาว ซ่ึงกรณีนี้จะเห็นไดวาฝายผูเอาประกันภัย

เองก็เกิดความไมแนนอนวาจะไดรับคาสินไหมทดแทนความเสียหายหรือไม และสําหรับฝายผูรับ

ประกันภัยเองก็เกิดความไมแนนอนวาจะตองชดใชเงินคาสินไหมทดแทนความเสียหายใหแกผูเอา

ประกันภัยหรือไมเชนกัน 

    หลักการทางศาสนาอิสลามกําหนดใหสัญญาทุกประเภทจะตองมีความ

แนนอนและชัดเจนและมีความพยายามท่ีจะหลีกเลี่ยงความไมแนนอนทุกประเภท เนื่องจากจะทําให

เกิดขอพิพาทและความขัดแยงกันในระหวางคูสัญญา กรณีดังกลาวนี้ กฎหมายอิสลามกําหนดให

นําเอามาใชกับสัญญาทุกประเภทรวมถึงสัญญาประกันภัย ซ่ึงจะตองมีความแนนอน และเง่ือนไขของ

                                                           
64 Hina Uqaili, Sarosh Haroon Sualehi Taiba Zia and Hamza Ahmed 

Muhammad Ali Mirza, Takaful A Study of the Available Options of Insurance in Islam, 

(Germany : Lap Lambert Publishing,2012), p.22. 
65 จิตติ ติงศภัทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย, พิมพครั้งท่ี 12 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), น.16. 
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สัญญาจะตองมีความชัดเจน กลาวคือผูเอาประกันภัยจะตองทราบวาตนเองจะไดรับผลตอบแทน

อยางไร เปนจํานวนเทาไหร อยางท่ีไดกลาวมาแลววาสัญญาประกันภัยเปนสัญญาซ่ึงมีความไม

แนนอน เนื่องจากผูเอาประกันภัยและผูรับประกันภัยไมสามารถท่ีจะหยั่งรูและคาดการไดเลยวา

เหตุการณท่ีจะนํามาซ่ึงความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินนั้นจะเกิดข้ึนเม่ือใดเปนการซ้ือขายท่ีวางอยู

บนเง่ือนไขของเวลาและเหตุการณในอนาคต อีกท้ังจํานวนคาสินไหมทดแทนความเสียหายซ่ึงผูรับ

ประกันภัยรับท่ีจะชดใชใหแกผูเอาประกันภัยในกรณีท่ีมีภัยท่ีกําหนดไวเกิดข้ึนยังมีมูลคามากกวา

จํานวนคาเบี้ยประกันภัยท่ีผูเอาประกันภัยไดจายใหแกผูรับประกันภัยยังกอใหเกิดปจจัยของความ

คลุมเครือไดอีกดวยนอกจากนี้แลวจะพบวาในสัญญาประกันชีวิต (Life Assurance) ยังมีความไม

แนนอนเกิดข้ึนเนื่องจากผูเอาประกันภัยแมจะทราบจํานวนเบี้ยประกันภัยท่ีตนเองตองจายใหแกผูรับ

ประกันภัยในแตละงวดเปนจํานวนแนนอน แตผูเอาประกันภัยจะไมสามารถทราบระยะเวลาท่ีแนนอน

ในการจายคาเบ้ียประกันภัย กลาวคือผูเอาประกันภัยอาจเสียชีวิตกอนครบระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน

สัญญาหรือไมก็ได กรณีนี้จะเห็นไดวาความไมแนนอนปรากฏอยูในสัญญาประกันภัยทุกประเภท 

  2.4.4.2 การพนันขันตอ (Maisir) 

    สัญญาประกันภัยเปนสัญญาท่ีการชําระหนี้มีเง่ือนไขแลวแตเหตุการณ

อันไมแนนอนซ่ึงจะเกิดข้ึนในอนาคต 6 5

66 ซ่ึงตามทัศนะของนักวิชาการอิสลามถือวาการประกันภัยนั้นมี

องคประกอบของการพนันขันตอ ในคัมภีรอัลกุรอานไดมีการกําหนดขอหามเก่ียวกับการพนันไววา 

“การพนันเปนการกระทําชั่วราย” อันเปนการขัดตอหลักการของศาสนา และเปนสิ่งตองหามในทุกๆ 

รูปแบบประเภทของการพนัน 6 6

67 เนื่องจากธุรกิจการประกันภัยเปนธุรกิจท่ีผลกําไรขาดทุนข้ึนอยูกับ

โชคชะตา โอกาส ความไมแนนอน และความนาจะเปน เงินคาสินไหมทดแทนความเสียหายท่ีไดรับ

จากการทําธุรกรรมดังกลาว ถือเปนเงินท่ีมีความคลุมเครืออันจะนําไปสูการเก่ียวของกับการพนัน 

ดังนั้นนักวิชาการอิสลามจึงถือวาธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจท่ีมีองคประกอบของการพนัน 

  2.4.4.3 ดอกเบ้ีย (Riba) 

    ในคัมภีรอัลกุรอานมิไดมีการใหคําจัดกัดความของคําวาดอกเบี้ยไวเปน

การชัดแจง แตอยางไรก็ดีในคัมภีรอัลกุรอานไดปรากฏขอหามเก่ียวกับดอกเบี้ยวา “พระเปนเจา

อนุญาตใหกระทําการคา และทรงหามกินดอกเบี้ย” และอีกโองการหนึ่งบัญญัติวา “ถาผูใดไมละเวน

การเก็บดอกเบี้ย เขาผูนั้นจะไดรับโทษจากพระผูเปนเจาและเทวทูตของพระองค แตถาเขายอมรับผิด

และยอมเก็บดอกเบี้ยเสียเขาก็จะเปนผูไมมีความผิดอีกตอไป” โดยการเก็บดอกเบี้ยถือเปนบาปใหญ

                                                           
66 เพ่ิงอาง, น.21. 
67 Ezamshah Ismail, Basic Takaful Broking Handbook, (Malaysia : IBFIM, 

2011), p.29. 
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ประเภทหนึ่ง เนื่องจากเปนการกินทรัพยสินของเพ่ือนมนุษยโดยมิชอบ สําหรับธุรกิจประกันภัยสากล

ในปจจุบัน เม่ือผูรับประกันภัยไดรับเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัยแลว ผูรับประกันภัยจะนําเอา

เงินสวนหนึ่งไปใชในการลงทุนประเภทตางๆ รวมถึงการใหกูยืม ในการท่ีบริษัทผูรับประกันภัยใหกูยืม

เงินนั้นบริษัทผูรับประกันภัยในฐานะผูใหกูก็จะไดรับเงินคาตอบแทนจากผูกูยืมในรูปของดอกเบี้ย 

นอกจากนี้แลวนักกฎหมายอิสลามยังเห็นวาการท่ีผูเอาประกันภัยจายคาเบี้ยประกันภัยในจํานวนท่ี

นอยกวาจํานวนคาสินไหมทดแทนท่ีผูเอาประกันภัยจะไดรับหากเม่ือเกิดเหตุการณอยางหนึ่งอยางใด

ข้ึนตามท่ีไดมีการตกลงกันไวในสัญญา กรณีนี้ถือวาเปนการไมยุติธรรมและเงินคาสินไหมทดแทนท่ี

ผูรับประกันตองจายเปนจํานวนท่ีมากกวาคาเบี้ยประกันภัยนั้นถือเปนดอกเบี้ยอยางหนึ่ง ดังนั้นแลว

นักวิชาการอิสลามจึงมีแนวคิดวาธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจท่ีมีความเก่ียวของและมีรายไดมาจากการ

ลงทุนท่ีมีการใหดอกเบี้ยอันขัดตอหลักการของศาสนาอิสลาม 

    สาเหตุหลักท่ีทําใหนักวิชาการและนักกฎหมายอิสลามมองวาการ

ประกันภัยในรูปแบบของสากลเปนสิ่งท่ีขัดตอทัศนะ รวมท้ังแนวคิดตามหลักการของศาสนาอิสลาม

เนื่องจากการประกันภัยรูปแบบของสากลนั้นมีองคประกอบของความไมแนนอน การพนัน และถือ

เปนธุรกิจประเภทหนึ่งท่ีมีความเก่ียวของและมีรายไดในรูปแบบของดอกเบี้ยซ่ึงเปนบาปหนัก อันเปน

เหตุผลท่ีนักกฎหมายและนักวิชาการอิสลามไดมีความเห็นใหชาวมุสลิมตอตานระบบการประกันภัย 

ชาวมุสลิมยอมไมสามารถท่ีจะประกอบการ หาผลกําไร หรือเก่ียวของกับธุรกิจท่ีผิดบทบัญญัติตาม

หลักการของศาสนาได และสืบเนื่องจากการประกันภัยปรากฏรองรอยของสิ่งท่ีศาสนาอิสลามบัญญัติ

ตองหาม การประกันภัยในรูปแบบดังกลาวจึงถือเปน “ฮะรอม” (Harom) อันมีความหมายวา สิ่ง

ตองหามหรือผิดบทบัญญัติ ซ่ึงตรงกันขามกับ “ฮาลาล” อันถือเปนสวนหนึ่งของกฎหมายอิสลาม 

ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอาน แปลวา การอนุมัติ หรือ อนุญาต 6 7

68 ซ่ึงการผลิตหรือการใหบริการ รวมถึง

การจัดจําหนายสินคาใดๆ ท่ีจะเปนฮาลาลไดก็จะตองไมขัดตอบทบัญญัติและหลักการของศาสนา

อิสลาม สวนสิ่งใดท่ีตองสงสัยวาเปนฮาลาลหรือฮะรอม จะเรียกวา “มักรูฮฺ” (Makroo)  โดยปกติแลว

ชาวมุสลิมมักหลีกเลี่ยงท่ีจะไมของเก่ียวกับสิ่งท่ีเปนฮะรอม เนื่องจากมีความเชื่อวาสิ่งท่ีเปนฮะรอมนั้น

มีความสกปรกไมควรท่ีจะปลอยใหรางกายแปดเปอนสิ่งดังกลาว สําหรับการประกันภัยในรูปแบบ

สากลนั้นถือเปน“ฮะรอม” เนื่องจากการประกันภัยเปนธุรกิจการใหบริการและจัดจําหนายสินคา

ประเภทหนึ่งท่ียังคงปรากฏรองรอยของสิ่งท่ีศาสนาอิสลามไดบัญญัติหามอันขัดตอหลักการทาง

ศาสนา ซ่ึงหากวาไมสามารถท่ีจะขจัดรองรอยของสิ่งเหลานี้ออกไปได การประกันภัยสากลนั้นก็ยังคง

เปนสิ่งตองหามตามหลักการของศาสนาอิสลาม  

                                                           
68 การุณ กูใหญ, เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องอาหารฮาลาล: หลักพ้ืนฐานและ

การพัฒนามาตรฐานฮาลาลของประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร), น.2. 
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    นอกเหนือจากองคประกอบของความไมแนนอน การพนัน และดอกเบี้ย 

ซ่ึงถือเปนองคประกอบหลักท่ีไดรับการยอมรับและการประกาศอยางเปนทางการทําใหการประกันภัย

สากลตองหามตามหลักการทางศาสนาอิสลามแลว ยังมีทัศนะจากชาวมุสลิมอีกบางประการท่ี

เก่ียวของกับการผิดหลักการของการประกันภัยตามศาสนาอิสลาม  

    ประการแรก คือ หลักศรัทธาหรือ ท่ี ในภาษาอาหรับ เรี ยกว า  

รุกนอีหมาน68

69 ถือเปนบทบัญญัติท่ีชาวมุสลิมทุกคนจะตองศรัทธาและยึดม่ัน โดยหลักศรัทธาของชาว

มุสลิมตามท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานและอัลฮะดิษมีอยูดวยกัน 6 ประการ ซ่ึงหนึ่งในนั้น ไดแก 

ความศรัทธาในอัลลอฮฺ โดยชาวมุสลิมเชื่อวาอัลลอฮฺเปนพระเจาสูงสุดแตเพียงพระองคเดียว  

ชาวมุสลิมจึงเคารพและวางใจตออัลลอฮฺเพียงองคเดียว ไมเคารพบูชาตนไม รูปปนเทวดา ไมเคารพ

บูชาธรรมชาติตางๆ และชาวมุสลิมจะตองปฏิญาณตนวา “ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ”70 

ซ่ึงชาวมุสลิมบางสวนเห็นวาหลักของการประกันภัยสากลขัดกับหลักศรัทธาดังกลาว เนื่องจากใน

สัญญาประกันภัยนั้น ผูเอาประกันภัยจะตองวางใจตอผูรับประกันภัยในการท่ีบุคคลนั้นรับท่ีจะจัดการ

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน อันอาจกอใหเกิดความสูญหายและเสียหายท้ังตอชีวิตและทรัพยสินแทนท่ีจะ

วางใจในอัลลอฮฺ ซ่ึงเปนพระเจาสูงสุด ดังนั้นการประกันภัยสากลจึงถือเปนสิ่งท่ีขัดตอหลักศรัทธาท่ี

ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอาน 

    ประการถัดมา การประกันภัยโดยเฉพาะอยางยิ่งในการประกันชีวิต  

เปนกรณีท่ีนําเอาความตายของบุคคลเขามาเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายและไมสามารถ

ยอมรับได 

 2.4.5 การประกันภัยฮาลาลภายใตหลักนิติศาสตรอิสลาม 

   คําวา “ฮาลาล” เปนคําภาษาอาหรับมีความหมายท่ัวไปวาอนุมัติ  

เม่ือนํามาใชในความหมายทางศาสนาจะมีความหมายวาสิ่งท่ีศาสนาอนุมัติ เชน อนุมัติใหรับประทาน 

อนุมัติใหดื่ม อนุมัติใหทําและอนุมัติใหใชสอย เปนตน “ฮาลาล” เปนคําท่ีมีความหมายตรงกันขาม

กับคําวา “ฮะรอม” ท่ีมีความหมายท่ัวไปวา หาม และเม่ือนํามาใชในความหมายทางศาสนาจะมี

ความหมายวาสิ่งท่ีศาสนาหาม 

   คําวา “ฮาลาล” และ “ฮะรอม” ในทางนิติศาสตรอิสลามอาจมีผูเขาใจวา

หมายถึงเฉพาะแตเพียงเรื่องของอาหาร ซ่ึงในความเปนจริงแลวฮาลาลและฮะรอมยังสื่อถึงเรื่องอ่ืนๆ 

ดวย เชน การกระทํา ความประพฤติ ความสัมพันธกับผูอ่ืน การทํางาน การหาเลี้ยงชีพ การทําธุรกิจ 

                                                           
69 ดลมนรรจน บากา และ แวอูเซ็ง มะแดเฮาะ, อิสลามศึกษาเบื้องตน, พิมพครั้งท่ี 2, 

(ปตตานี:วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2536), น.59. 
70 อายะฮท่ี 62 แหงคัมภีรอัล-กุรอานซูเราะฮอาลิอิมรอน 
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ไปจนถึงเรื่องของอาหารเครื่องนุงหม เปนตน ดังนั้นแลวคําวาฮาลาลและฮะรอมในศาสนาอิสลามนั้น

จึงเปนคําท่ีมีความหมายกวางท่ีมิไดจํากัดอยูแตเฉพาะในเรื่องของอาหารเทานั้น  

   การอนุมัติสิ่งใดหรือการหามสิ่งใดในศาสนาอิสลามเปนประกาศิตท่ีมา

จากอัลลอฮฺพระผูเปนเจาและมาจากศาสนทูตของพระองคเทานั้น ถือเปนหลักสําคัญท่ีมุสลิมทุกคน

ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดโดยไมจําตองคนหาเหตุผลของการอนุมัติ หรือเหตุของการหามแตอยาง

ใด เพราะชาวมุสลิมมีความเชื่อม่ันศรัทธาวาสิ่งท่ีพระผูเปนเจาอนุมัติเปนสิ่งดีมีประโยชน สวนสิ่งท่ี 

พระผูเปนเจาหามไวเปนสิ่งมีพิษภัยและมีโทษ พระผูเปนเจาสรางมนุษยข้ึนมาทราบดีถึงสิ่งท่ีเปน

ประโยชนและเปนโทษตอมนุษย พระองคจึงทรงอนุมัติสิ่งท่ีเปนคุณและหามสิ่งท่ีเปนโทษ และเม่ือ

อิสลามเปนระบอบในการดําเนินชีวิตของมุสลิมชีวิตของมุสลิมจึงผูกพันอยูกับศาสนาตั้งแตเกิดจนตาย 

การกระทําทุกอยางของชาวมุสลิมตองดําเนินอยูในกรอบท่ีศาสนากําหนดในทุกกรณี 

   ขอปฏิบัติในเรื่องฮาลาลและฮะรอมตางๆ ของมุสลิม แมอิสลามจะเริ่มตน

ดวยหลักศรัทธา โดยใหยึดถือและปฏิบัติในสิ่งท่ีอัลลอฮฺทรงอนุมัติ (ฮาลาล) ไวในคัมภีรของพระองค 

แตในขณะเดียวกันก็เปนหนาท่ีมุสลิมทุกคนจะตองใหความเครงครัดเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตในโลก

นี้ไดอยางถูกตองและรอดพนจากการลงโทษในโลกหนา 7 0

71ความผิดของมุสลิมอันเกิดจากการฝาฝน

หลักการฮาลาลท่ีมีการกําหนดโทษทัณฑไว เชน การฆาคนตาย การลักขโมย และการดื่มสุรา เปนตน 

กรณีดังกลาวยอมตองรับโทษทัณฑตามกระบวนการของศาสนาอิสลาม การลงโทษนั้นถือเปนการไถ

บาปท่ีไดกอข้ึนแมวาจะไมไดสํานึกผิดก็ตามและอัลลอฮฺจะไมลงโทษผูนั้นในวันสุดทายของโลกอีก 

   ศรัทธาท่ีเกิดข้ึนในศาสนาอิสลามจึงไมไดอยูอยางปราศจากสภาพบังคับ 

เพราะยังปรากฏโทษทัณฑของการฝาฝนอยูดวย ซ่ึงสิ่งนี้ไดสงผลมาถึงความนึกคิด การประพฤติ และ

รูปแบบการปฏิบัติการดําเนินชีวิตทุกดานของมุสลิมจนกลายเปนสิ่งท่ีเขมงวดไปโดยปริยาย ไมเวน

แมแตในเรื่องของการประกันภัย สืบเนื่องจากการประกันภัยเปนธุรกิจการใหบริการและจัดจําหนาย

สินคาประเภทหนึ่งท่ียังคงปรากฏรองรอยของสิ่งท่ีศาสนาอิสลามไดบัญญัติหาม อันขัดตอหลักการทาง

ศาสนา ซ่ึงหากวาไมสามารถท่ีจะขจัดรองรอยของสิ่งเหลานี้ออกไปได การประกันภัยสากลนั้นก็ยังคง

เปนสิ่งตองหามตามหลักการของศาสนาอิสลาม การประกันภัยในรูปแบบดังกลาวจึงถือเปน“ฮะรอม” 

(Harom) อันเปนสิ่งตองหามหรือผิดบทบัญญัติตามหลักศาสนา ซ่ึงตรงกันขามกับการประกันภัยตาม

หลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุล ซ่ึงถือเปนการประกันภัยท่ีถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม  

การประกันภัยประเภทดังกลาวจึงเปนการประกันภัยท่ีไดรับอนุญาตเปนการประกันภัย “ฮาลาล”  

 

                                                           
71 ยูซุฟ ก็อรฎอวี, หะลาลและหะรอมในอิสลาม, แปลโดย บรรจง บินกาซัน, พิมพครั้ง

ท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสืออิสลาม), น.3. 
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 2.4.6 ความหมายและหลักการประกันภัยอิสลาม 

   การประกันตามหลักของศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุลเปนการนําเอารูปแบบ

การประกันภัยในระบบการประกันภัยสากลมาปรับเขากับกรอบปฏิบัติของหลักเศรษฐศาสตรอิสลาม  

เนื่องจากการประกันภัยถือเปนธุรกิจทางดานการเงินประเภทหนึ่ง  ซ่ึงแตเดิมพอคาชาวอาหรับจะนํา

กองคาราวานออกเดินทางไปคาขายยังตางแดน ซ่ึงระหวางทางท่ีพอคาเดินทางไปขายสินคายอม

จะตองประสบพบกับอันตราย ไมวาจะเปนภยันตรายท่ีเกิดจากธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทําของ

มนุษย ดังนั้นกอนออกเดินทาง พอคาชาวอาหรับก็จะรวบรวมเงินสวนหนึ่งมาไวเปนกองกลาง โดยให

บุคคลท่ีสามารถไววางใจไดเปนผูดูแลและตกลงกันวาหากพอคาคนใดประสบกับภัยอันตราย หรือเกิด

ความเสียหายอยางใดๆ ระหวางการเดินทาง เงินกองกลางดังกลาวก็จะถูกนําเอาไปชวยบรรเทาความ

เสียหายใหแกพอคาผูประสบภัย และหากวาการเดินทางคาขายเปนไปโดยปลอดภัยเงินท่ีรวบรวมไว

ดังกลาวก็จะถูกแบงเปนคาจางใหแกผูดูแลสวนหนึ่ง และเงินในสวนท่ีเหลือก็จะจายคืนใหแกสมาชิก 

วิธีการเชนนี้เองในภาษาอาหรับ เรียกวา ตะกาฟุล (Takaful) ซ่ึงหมายถึงความรวมมือเพ่ือชวยเหลือ

กันในหมูคณะ 7 1

72 โดยการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามนี้เปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายใน

ประเทศมุสลิม เชน ประเทศมาเลเซีย ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศปากีสถาน เปนตน อีกท้ังใน

ปจจุบันรูปแบบการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามยังไดรับการยอมรับจากประเทศในแถบ

ตะวันตกอีกดวย เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ เปนตน 

   สัญญาตะกาฟุลมีความแตกตางจากการสัญญาประกันภัยสากลเนื่องจาก

สัญญาตะกาฟุลนั้นตั้งอยูบนหลักการทางเศรษฐศาสตรอิสลามไดแกหลักมุฎอเราะบะฮ 7 2

73 

(Al-mudharabha) ซ่ึงเปนหลักการทําสัญญาหรือการรวมทําธุรกิจหรือรวมลงทุนระหวางคูสัญญา

สองฝาย ฝายหนึ่งคือเจาของทรัพยสินหรือเงินทุน เรียกวา ร็อบบุลมาล (Raabulmal) เปนฝายผู

จัดหาเงินทุนใหแกอีกฝายหนึ่ง สวนคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเปนผูประกอบการหรือผูเชี่ยวชาญในการทํา

ธุรกิจนั้น เรียกวา มุฎอริบ (Mudarib) ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการนําเอาเงินทุนไป

บริหารจัดการและดําเนินธุรกิจท่ีไมขัดหลักศาสนาอิสลามหรือหลักชะรีอะฮ โดยมีขอตกลงในการ

                                                           
72 “ธุรกิจประกันในอิสลาม (Insurance of Islam),” อางแลว เชิงอรรถท่ี 56. 
73 Mudharabha : Co-partnership where at least two parties are involved in 

a commercial transaction, in which one party provides capital, while the other offers 

skill in carrying out the business successfully in view of sharing the subsequence 

profits or loss accordingly. This is a financing technique adopted by all the Islamic 

financial institutions and in commercial activities in the contemporary world as 

opposed to the interest based financing technique. 
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แบงปนผลกําไรตามสัดสวนท่ีตกลงรวมกัน (Mutual Consent) และในกรณีท่ีขาดทุนเจาของทรัพย

หรือเงินทุนตองยอมรับการขาดทุนในสวนของเงินทุนฝายเดียว ขณะท่ีผูประกอบการหรือผูเชี่ยวชาญ

รับผิดชอบหรือขาดทุนในสวนท่ีไมไดรับคาตอบแทนจากการบริหารจัดการและเสียตนทุนของเวลา

และแรงท่ีลงทุนไปในการบริหารจัดการ ดังนั้นเจาของทรัพยสินหรือเงินทุนโดยท่ัวไปมักจะตองการ

สัดสวนจากกําไรเพ่ือมาชดเชยความเสี่ยงในกรณีท่ีขาดทุน และตะกาฟุลจะตองปราศจาก

สวนประกอบท่ีผิดหลักชะรีอะฮอันไดแก ความไมแนนอน การพนัน และดอกเบี้ย โดยจะตองดําเนิน

ตามหลักการอิสลามโดยเครงครัดอีกท้ังจะตองทําใหผูเอาประกันภัยนั้นเปลี่ยนความรูสึกจาก“ความไม

แนนอน” มาเปน “การชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน” 

   การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม หรือท่ีเรียกวา “ตะกาฟุล” หรือท่ี

บรรดานักวิชาการมุสลิมเรียกวา “ตะอฺมีน”  ซ่ึงมีความหมายวาการประกันภัยสวนคําวา “ตะกาฟุล” 

หมายถึงความสามัคคี เอ้ือเฟอ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 73

74 ตะกาฟุลถือเปนทางเลือกของการประกันภัย

รูปแบบหนึ่งท่ีประกอบกิจการหรือดําเนินการใหบริการโดยอาศัยหลักการของความรวมมือซ่ึงกันและ

กัน ซ่ึงเปรียบเสมือนสัญญาระหวางสมาชิกในกลุมหรือผูเขารวมโครงการท่ีตกลงรวมแบงเบาภาระจาก

ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับสมาชิก เม่ือสมาชิกทานใดในกลุมไดรับความเสียหายหรือ

สูญเสียตามท่ีกําหนดไวในสัญญา สมาชิกทานนั้นก็จะไดรับเงินจํานวนหนึ่งตามสัญญา เพ่ือบรรเทา

ความเสียหายและความเดือดรอนดังกลาว โดยนําเอาหลักการของตะบัรรุอหรือการบริจาคมาใช

แทนท่ีการการจายคาเบี้ยประกันภัย ซ่ึงหลักการดังกลาวถือเปนพ้ืนฐานสําคัญ กลาวคือ ผูเขารวม

โครงการจะจายเงินบริจาคเขาสมทบในกองทุนตะกาฟุลเพ่ือชวยเหลือสมาชิกในกรณีท่ีสมาชิกตอง

ประสบกับความสูญเสียหรือความเสียหายตามท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงกรณีดังกลาวเปนลักษณะของนิติ

กรรมฝายเดียวซ่ึงตรงกันขามกับลักษณะของการประกันภัยสากล 74

75 แตอยางไรก็ดีประเด็นในเรื่องของ

ความไมแนนอนนั้นมิไดถูกกําจัดไปแตประการใด ตะกาฟุลยังคงปรากฏความไมแนนอนอยูแตสามารถ

ท่ีจะยอมรับได เนื่องจากการดําเนินการอยูในรูปแบบของการบริจาคซ่ึงเปนการชวยเหลือซ่ึงกันและ

กันและมิไดเปนไปโดยหวังผลกําไรหรือเปนไปเพ่ือการพนัน กลาวคือ สัญญาเพ่ือการกุศลนั้นมิได

ตองหามตามหลักชะรีอะฮ เนื่องจากการบริจาคเปนการลดความตระหนี่และทําใหมีจิตเมตตา สําหรับ

ในส วนของดอก เ บ้ี ย  เนื่ อ งจากสัญญาตะกา ฟุลอยู บน พ้ืนฐานของหลั ก มุฎอ เราะบะฮ  

(Al-mudharabha) ซ่ึงเปนการตกลงระหวางคูสัญญาท้ังสองฝายท่ีจะแบงผลประโยชน ผลกําไร หรือ

                                                           
74 เชคริฎออะหมัด สมะดี, “การประกันภัยชะรีอะฮ (ตะกาฟุล) คืออะไร,” สืบคนเม่ือ

วันท่ี 16 มกราคม 2557, http://www.islamfinance.in.th 
75 Frenz, Tobias Sridharan, Madhu and IyerKrishna, supra note 60. 
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สวนแบงตามสัดสวนท่ีไดมีการตกลงกันจึงทําใหสัญญาตะกาฟุลปราศจากดอกเบี้ย 7 5

76 และสําหรับการ

พนันก็สามารถขจัดขอโตแยงดังกลาวไดดวยหลักของการบริจาคเชนกัน เนื่องจากผูเขารวมโครงการ

มิไดมุงหวังสิ่งใดมากไปกวาการไดชวยเหลือผูท่ีเดือดรอนจากภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน 7 6

77 จึงอาจกลาวไดวา

ธุรกิจหรือการใหบริการตะกาฟุลเปนธุรกิจหรือการใหบริการท่ีมีคุณคาในทางศีลธรรมและจริยธรรม 

กลาวคือ เปนธุรกิจหรือการใหบริการท่ีจะตองมีการกํากับดูแลไมวาจะเปนหลักความสุจริตอยางยิ่ง

ความซ่ือสัตย การเปดเผยขอความจริง รวมไปถึงความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงในกรณี

ดังกลาวก็มีลักษณะเชนเดียวกันกับการดําเนินธุรกิจประกันภัยสากล แตอยางไรก็ดีวัตถุประสงคท่ี

สําคัญของตะกาฟุล คือการดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของจริยธรรมท่ีมากกวา  

 2.4.7 รูปแบบการดําเนินธุรกิจตะกาฟุล 

   โดยท่ัวไปแลว ขอบเขตของโครงสรางสัญญาตะกาฟุลจะมีขอบเขตท่ีกวาง

และมีความยืดหยุน แตก็จะถูกจํากัดดวยความถูกตองตามหลักชะรีอะฮโครงสรางในการดําเนินธุรกิจ

ตะกาฟุลพ้ืนฐานจึงถูกจําแนกออกตามประเภทของรูปแบบการจัดการทางการเงิน โดยผูประกอบ

กิจการตะกาฟุลจะอยูในฐานะของผูจัดการกิจการประกันภัยและลงทุนเงินตามหลักชะรีอะฮ  

ซ่ึงสามารถจําแนกออกไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก 

  2.4.7.1 วะกาละห (Wakalah Model) 

    คําวา “วะกาละห” มาจากภาษาอารบิค แปลวา ตัวแทน (Agency) 7 7

78 

ดังนั้นภายใตโครงสรางรูปแบบการดําเนินงานแบบวะกะละห นิติสัมพันธระหวางผูประกอบธุรกิจและ

ผูเขารวมโครงการจะอยูบนพ้ืนฐานของหลักการตัวการตัวแทน ผูประกอบธุรกิจเปนเสมือนตัวแทนท่ี

กระทําการในนามของผูเขารวมโครงการท้ังในสวนของการรับประกันภัยตะกาฟุลและการลงทุน โดยมี

การกําหนดคาธรรมเนียมในการบริการจัดการไวเปนจํานวนท่ีแนนอน คาบริหารจัดการดังกลาวจะ

ครอบคลุมถึงการดําเนินกิจการและกําไรสําหรับสวนของผูถือหุน เม่ือสมาชิกท่ีเขารวมโครงการได

บริจาคเงินสมทบเขารวมโครงการ ผูประกอบธุรกิจจะหักเงินดังกลาวเพ่ือเปนคาบริหารจัดการตาม

สัดสวนท่ีไดมีการตกลงกันไว ซ่ึงผูประกอบกิจการจะนําเอาเงินจํานวนดังกลาวมาใชในการดําเนิน

ธุรกิจ สวนเงินท่ีเหลือก็จะนําไปสมทบเขากองทุนตะกาฟุลและนําเอาไปลงทุนใหสอดคลองกับหลัก 

ชะรีอะฮผลตอบแทนท่ีไดจากการลงทุนก็จะนํากลับเขามารวมในกองทุนเหมือนเดิม และหากมี

ผูประสบภัยตามท่ีไดเอาประกันภัยไวก็จะจายเงินจากกองทุนดังกลาว และเม่ือสิ้นปหากมีเงินสวนเกิน

                                                           
76 MohdMa’sumBillah, supra note 58, p.74. 
77 Ibid., p.75. 
78 MohdFadzliYusof, Wan Zamri Wan Ismil and Abdul KhudusMohdNaaim, 

Fundamental of Takaful, (Malaysia, PercetakanMesbah SND BHD,2011), p.31. 
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หรือกําไรก็จะนําเอาเงินดังกลาวมาแบงกันระหวางผูประกอบกิจการและผูเขารวมโครงการในฐานะ

เงินเพ่ิมตามผลประกอบกิจการ (Incentive) ตามสัดสวนท่ีไดตกลงกันไว 

  2.4.7.2 มุฏอเราะบะฮ (Mudharabah Model) 

    การดําเนินงานแบบมุฏเราะบะฮมีลักษณะเปนการรวมลงทุนแบงปนผล

กําไรและผลขาดทุนซ่ึงนํามาบังคับใชกับสัญญาในทางการคาและทางธุรกิจระหวางคูสัญญาฝายท่ีเปน

ผูจัดหาเงินลงทุนและคูสัญญาฝายท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการธุรกิจ สําหรับกรณีของตะกาฟุลนั้น

หมายถึงสัญญาท่ีตกลงจะแบงผลกําไรและขาดทุนระหวางผูเขารวมโครงการและผูประกอบธุรกิจ โดย

สมาชิกผูเขารวมโครงการเปนเจาของทรัพยสินหรือเงินทุน เรียกวา ร็อบบุลมาล (Raabulmal) สวนผู

ประกอบธุรกิจเปนฝายผูประกอบการหรือผูเชี่ยวชาญในการทําธุรกิจ เรียกวา มุฎอริบ (Mudarib) 

การดําเนินงานในรูปแบบนี้ผูประกอบกิจการจะไมไดคาตอบแทนจากการดําเนินการ แตจะไดจากสวน

แบงผลกําไรซ่ึงกันและกันตามสัดสวนท่ีไดมีการตกลงกันไวในขณะทําสัญญา เชน 50:50 60:40 หรือ 

70:30 เปนตน เม่ือผูเขารวมโครงการจายเงินสมทบเขารวมโครงการ เงินจํานวนดังกลาวจะถูกรวมเขา

ในกองทุนตะกาฟุลท้ังหมด ผูประกอบธุรกิจจะนําเอาเงินดังกลาวไปลงทุนตามหลักชะรีอะฮ ผลกําไรท่ี

ไดจากการลงทุนก็จะนํากลับเขามารวมในกองทุนเหมือนเดิมและหากมีผูประสบภัยตามท่ีไดเอา

ประกันภัยไวก็จะจายเงินจากกองทุนดังกลาว และเม่ือสิ้นปหากมีเงินสวนเกินหรือกําไรก็จะนําเอาเงิน

ดังกลาวมาแบงกันระหวางผูประกอบการและผูเขารวมโครงการตามสัดสวนท่ีไดตกลงกันไว เม่ือบริษัท

ไดเงินในสวนนี้ก็จะหักนํามาเปนคาใชจายในการบริหารจัดการ  

  2.4.7.3 แบบผสม (Mix Model) 

    การดําเนินงานรูปแบบนี้เปนการผสมกันระหวางการดําเนินงานแบบ 

วะกะละหและการดําเนินงานแบบมุฏอเราะบะฮ โดยเปนการนําเอารูปแบบของวะกาละหมาใชใน

สวนของการรับประกันภัยตะกาฟุล มีการกําหนดคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการเปนจํานวนท่ี

แนนอน และนําเอารูปแบบของมุฏอเราะบะฮมาใชในสวนของการลงทุน โดยเม่ือสมาชิกไดชําระเงิน

สมทบเขารวมโครงการแลวผูประกอบธุรกิจจะหักเงินดังกลาวเพ่ือเปนคาบริหารจัดการตามสัดสวนท่ี

ไดมีการตกลงกันไวตามรูปแบบของวะกะละห ผูประกอบกิจการจะนําเอาเงินจํานวนดังกลาวมาใชใน

การดําเนินธุรกิจ สวนเงินจํานวนท่ีเหลือจะถูกรวมเขาในกองทุนตะกาฟุลผูประกอบธุรกิจจะนําเอาเงิน

ดังกลาวไปลงทุนตามหลักชะรีอะฮ ผลกําไรท่ีไดจากการลงทุนก็จะนํากลับเขามารวมในกองทุน

เหมือนเดิม และหากมีผูประสบภัยตามท่ีไดเอาประกันภัยไวก็จะจายเงินจากกองทุนดังกลาว และเม่ือ

สิ้นปหากมีเงินสวนเกินหรือกําไรก็จะนําเอาเงินดังกลาวมาแบงกันระหวางผูประกอบการและผูเขารวม

โครงการตามสัดสวนท่ีไดตกลงกันไวตามรูปแบบของมุฏอเราะบะฮดังนั้น จะเห็นไดวาการดําเนินธุรกิจ

ในรูปแบบดังกลาวผูประกอบธุรกิจจะมีแหลงท่ีมาของรายไดสามทาง ไดแก คาธรรมเนียมในการ
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บริหารจัดการ สวนแบงผลกําไรและเงินสวนเกิน และผลกําไรจากการลงทุนในสวนของกองทุน 

ผูถือหุน  

   



50 
 

บทที่ 3 

กฎหมายตะกาฟุลตางประเทศ 

 

3.1 ประเทศมาเลเซีย 

 

 ในชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 20 ชาวมุสลิมมีความมุงม่ันท่ีจะฟนฟูวิถีชีวิตในรูปแบบ

อิสลามข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง การจัดการองคกรทางการเงินและเศรษฐกิจ รวมถึงการแกปญหาของการ

ประกันภัยและการธนาคารก็ถือเปนสวนหนึ่งของความมุงม่ันดังกลาว การนําเอาหลักการอิสลามมา

ปรับใชในสถาบันการเงินอิสลามเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ชาวมุสลิมท้ังในกลุมประเทศมุสลิมหรือไมใชมุสลิมก็ตาม ประเทศมาเลเซียนับเปนประเทศหนึ่งท่ีมี

ความมุงม่ันในการพัฒนาระบบเศษฐกิจและสถาบันการเงินอิสลาม รวมถึงธุรกิจการประกันภัย

มาเลเซียท่ีนับไดวาเปนท่ียอมรับของประเทศตางๆ ท่ัวโลก ซ่ึงไดแก ตะกาฟุล 

  “ตะกาฟุล” เปนชื่อเรียกของการประกันภัยอิสลามท่ีประเทศมาเลเซียไดนํามาใชจน

เปนท่ีรูจักอยางกวางขวางท้ังในประเทศมุสลิมและประเทศท่ีไมใชมุสลิมและไดมีการพัฒนาตะกาฟุล

อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องจนการประกันภัยประเภทดังกลาวมีความโดดเดนและมีเอกลักษณ

เฉพาะตัว 

 

 3.1.1 ความเปนมาของตะกาฟุลในประเทศมาเลเซีย 

   แตเดิมการประกันภัยท่ีไดรับการอนุมัติและนํามาใชในสังคมมุสลิม คือ การ

ประกันภัยท่ีใหสวัสดิการทางสังคม เชน กองทุนมายาต (กองทุนชวยเหลือในการจัดการงานศพ)  

เปนตน สวนการประกันภัยในเชิงธุรกิจนั้นนักวิชาการมุสลิมยังคงมีความแตกตางทางแนวความคิด 

ชาวมุสลิมในมาเลเซียท่ัวไปในสมัยนั้นมีความเขาใจในรูปแบบของการประกันภัยท่ีใหสวัสดิการทาง

สังคมมากกวาการประกันภัยในเชิงธุรกิจ ชาวมุสลิมจึงมีสวนรวมในการประกันภัยเชิงธุรกิจนอยมาก 

เนื่องจากมีสวนเก่ียวของกับดอกเบี้ยซ่ึงถือเปนสิ่งท่ีไมไดรับการอนุมัติตามศาสนาอิสลาม อีกท้ัง

ประชากรสวนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงไมมีความจําเปนในการทําประกันภัยมากเทาใดนัก 

   ตอมาเม่ือธุรกิจเริ่มเขามีบทบาทในชีวิตและสังคมมุสลิม การประกันภัยถือ

เปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญในแวดวงของธุรกิจ จึงไดมีการหยิบยกประเด็นเก่ียวกับการประกันภัย

เขาอภิปรายในการประชุมอิสลามมาเลเซีย (Persidangan Islam se-Malaysia) ในป ค.ศ.1969 โดย

ผลอภิปรายจากการประชุมในครั้งนี้ไดขอสรุปวาการประกันภัยเปนสิ่งท่ีไมไดรับการอนุมัติตามศาสนา

อิสลามเนื่องจากการประกันภัยมีสวนเก่ียวของกับดอกเบี้ย ซ่ึงการประกันภัยท่ีปรากฎอยูในมาเลเซีย
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ในขณะนั้นมีความขัดแยงกับหลักศาสนาอิสลาม แตเนื่องจากเศรษฐกิจของมาเลเซียในขณะนั้นอยูใน

ความมุฎอเราะบะห 0 1 จึงมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการประกันภัยในลักษณะดังกลาว ซ่ึงแทจริง

แลวเม่ือพิจารณาจะเห็นวาการประกันภัยนั้นมีสวนท่ีมีประโยชนท้ังตอระบบเศรษฐกิจและความเจริญ

ของประเทศ รวมถึงมีหลักการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ดวยเหตุนี้ท่ีประชุมจึงไดมีการเสนอใหรัฐบาล

ทําการศึกษาถึงความเปนไปไดในการจัดตั้งบริษัทประกันภัยท่ีเหมาะสมตามหลักการศาสนาอิสลาม 

   ภายหลังจากการประชุมดังกลาว เจาหนาท่ีฟตวา 1

2 แหงชาติ (Jawatan 

Fatwa Kebangsaan) ไดนําเอาประเด็นเรื่องการประกันภัยเขาสูท่ีประชุมอีกครั้งในวันท่ี 15 

มิถุนายน ค.ศ.1972 ซ่ึงท่ีประชุมมีความเห็นวาการประกันภัยในขณะนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ

ประกันชีวิตถือเปนธุรกรรมท่ีผิดหลักศาสนาอิสลามเปนฮะรอม โดยท่ีประชุมไดพิจารณาจากขอตกลง

ท่ีปรากฏวามีสวนเก่ียวของกับความไมแนนอน การพนัน และดอกเบี้ย ตอมามติของท่ีประชุมดังกลาว

ไดนําเสนอตอสภาฟตวาแหงชาติ (Majlis Fatwa Kebangsaan) เพ่ือพิจารณาและขอความเห็นชอบ

จากฝายกิจกรรมศาสนาอิสลามมาเลเซีย (Hal Ehwal Agama Islam Malaysia) ในวันท่ี 4 กันยายน 

ค.ศ.1972 โดยท่ีประชุมสภาดังกลาวไดขอละเวนการพิจารณาในประเด็นนี้และขอใหมีการศึกษา

เพ่ิมเติม แตอยางไรก็ตามประเด็นดังกลาวไมไดรับการดําเนินการตอจากฝายตางๆ จนกระท่ังมุฟตี 2 3

แหงสหพันธรัฐ ไดหยิบยกประเด็นดังกลาวมาบรรยายเนื่องในวันเมาลิดนบี ในวันท่ี 5 เมษายน 

ค.ศ.1979 

   ตอมาในป ค.ศ.1982 สถาบันตอรองเจรจาอิสลาม (Perundingan Islam) 

ไดจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพ่ือทําการศึกษาและคนควาประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประกันภัย 

พรอมศึกษาความเปนไปไดท่ีจะจัดตั้งบริษัทประกันภัยตามหลักอิสลามในประเทศมาเลเซีย โดย

สถาบันดังกลาวไดทําการศึกษาและนําเสนอรางพระราชบัญญัติตะกาฟุล (Takaful Act) เพ่ือเปนการ

ควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจตะกาฟุลใหถูกตองตามหลักชะรีอะฮ พระราชบัญญัติตะกาฟุลไดผาน

                                                           
1 มุฎอเราะบะห เปนหลักการหนึ่ง ท่ีอิสลามกําหนดใหมีข้ึนเพ่ือใชในกรณีท่ีเกิด

สถานการณท่ีขับขันหรือมีความจําเปน ในกรณีท่ีสิ่งท่ีอนุมัติไมมี หรือหากไมกระทําอยางอ่ืนหรือละท้ิง

แลวอาจเกิดความเสียหายท่ีรายแรงได 
2 ฟตวา หมายถึง การใหความกระจางในสาระท่ีเก่ียวของกับศาสนบัญญัติ ผูใหการฟต

วา คือ ผูท่ีชี้แจงศาสนบัญญัติของอัลลอฮฺ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือผูท่ีไดรับฉันทานุมัติใหลงนาม

แทนอัลลอฮฺในการทําหนาท่ีชี้แจงบทบัญญัติและขอกฎหมายตางๆ ในอิสลาม 
3 มุฟตี หมายถึง บุคคลผูทรงความรู ท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทนศาสนทูตและเปนผูไดรับ

ฉันทานุมัติใหลงนามแทนอัลลอฮในการใหความกระจางประเด็นศาสนาแกมนุษยชาติ 
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ความเห็นชอบจากรัฐสภาในป ค.ศ.1984 และในปตอมาไดมีการจัดตั้ง บริษัท ตะกาฟุลมาเลเซีย 

จํากัด เพ่ือใหบริการแกประชาชน  

 3.1.2 พัฒนาการของตะกาฟุลในประเทศมาเลเซีย 

   พัฒนาการของตะกาฟุลภายหลังจากท่ีไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ 

ตะกาฟุล ค.ศ.1984 สามารถแบงออกไดเปน 3 ชวงระยะเวลา อันไดแก 

  3.1.2.1 ค.ศ.1984 – 1992 

    อยางท่ีไดกลาวมาแลววากอนท่ีจะไดมีการจัดตั้งบริษัทผูประกอบกิจการ

ตะกาฟุลข้ึนมา ทางรัฐบาลไดมีการรางพระราชบัญญัติตะกาฟุลข้ึนและไดผานความเห็นชอบจาก

รัฐสภาในป ค.ศ.1984 โดยวัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งบริษัทดังกลาวก็เพ่ือตระเตรียมความพรอม

ทางโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการประกอบธุรกิจตะกาฟุล และเพ่ือใหบริษัทตะกาฟุลไดมีการ 

จดทะเบียนเพ่ิมข้ึน พระราชบัญญัติตะกาฟุลฉบับนี้ไดตระเตรียมการจัดตั้งหนวยงานชะรีอะฮ เพ่ือเปน

หนวยงานในการทําหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของผูท่ีประสงคจะประกอบกิจการตะกาฟุลวาไดมี

การดําเนินการและเปนไปตามเง่ือนไขท่ีไมขัดแยงตอชะรีอะฮ ท้ังนี้รัฐบาลไดใชระยะเวลาในการ

พัฒนาและเตรียมความพรอมใหแกบริษัทตะกาฟุลแหงแรกประมาณ 10 ป  

  3.1.2.2 ค.ศ.1993 – 2000  

    ชวงระยะเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาท่ีเริ่มมีการแขงขันในธุรกิจตะกาฟุล 

มีบริษัทตะกาฟุลเปดดําเนินการเพ่ิมข้ึน ประกอบกับในชวงระยะเวลานี้ไดมีการยกระดับความรวมมือ

ทางดานตะกาฟุลในสวนภูมิภาค โดยไดมีการกอตั้งกลุมตะกาฟุลอาเซียนข้ึนในป ค.ศ.1995 พรอมกัน

นี้ยังไดมีการกอตั้ง ASEAN Retakaful International Ltd. ข้ึนในป ค.ศ.1997 เพ่ือจัดระเบียบธุรกิจ

ตะกาฟุลตอในหมูบริษัทตะกาฟุลในมาเลเซียและในอาเซียน 

  3.1.2.3 ค.ศ.2001 -2010  

    ชวงระยะเวลาดังกลาวเปนชวงระยะเวลาของการพัฒนาความเขมแข็ง

ของระบบดําเนินงานและระบบกฎหมายท่ีนํามาใชบังคับกับตะกาฟุล ประกอบกับในชวงเวลานี้

ประเทศมาเลเซียตองการท่ีจะผลักดันตนเองใหเปนศูนยกลางทางการเงินอิสลามนานาชาติ จึงไดมีการ

อนุญาตใหจัดตั้งบริษัทตะกาฟุลเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือผลักดันใหธุรกิจตะกาฟุลมีความกาวหนาและสามารถ

สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจใหแกมาเลเซียได อีกท้ังยังไดมีการกอตั้งสมาคมตะกาฟุลมาเลเซีย 

(MTA) ข้ึนในป ค.ศ.2002 โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะทําการควบคุมการประกอบธุรกิจตะกาฟุล พรอมท้ัง

สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางผูประกอบธุรกิจและผลักดันใหมีความรวมมือในระดับท่ี

สูงข้ึน 
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 3.1.3 แนวคิดในการจัดตั้งบริษัทตะกาฟุล 

   แมประเทศมาเลเซียจะมีการเปดดําเนินการของธนาคารอิสลามมากอน

ลวงหนาท่ีจะมีการจัดตั้งธุรกิจประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุล แตมาเลเซียเองก็ยังคง

เห็นวาจะตองมีการจัดตั้งธุรกิจประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามท่ีแยกเฉพาะออกมาจากธุรกิจ

ธนาคารอิสลามและธุรกิจการประกันภัยท่ัวไป โดยแนวคิดในการจัดตั้งบริษัทตะกาฟุลสามารถสรุป

ประเด็นสําคัญได ดังนี้ 

  3.1.3.1 เพ่ือหลีกเล่ียงดอกเบ้ียในการประกันภัย  

    การกลาวถึงเรื่องของดอกเบี้ยในธุรกรรมประกันภัยมาเลเซียนั้นมีมาเปน

เวลาชานาน โดยเฉพาะในหมูนักวิชาการมุสลิม ซ่ึงตอมาไดปรากฏถึงการพูดคุยในเรื่องดังกลาวอยาง

ชัดเจนและเปนทางการในการประชุมอิสลามมาเลเซีย (PersidanganIslamse-Malaysia) ในป ค.ศ.

1969 หลังจากนั้นก็ไดมีการพูดคุยและศึกษาอยางตอเนื่องเพ่ือหาทางออกใหกับเรื่องดังกลาว  

จนทายท่ีสุด ในป ค.ศ.1984 การดําเนินธุรกิจตะกาฟุลไดถือกําเนิดข้ึน โดยมีการจัดตั้งบริษัทตะกาฟุล 

ชันนาล 

  3.1.3.2 เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณใหกับธนาคารอิสลาม 

    บุคคลผูมีความสําคัญตอการเกิดข้ึนของตะกาฟุลในประเทศมาเลเซีย 

ไดแก ดาโตะมูฮัมหมัด ฟดลี ยู โซฟ และคณะ ซ่ึงในขณะนั้นไดทํางานอยูกับธนาคารอิสลามและเห็น

ถึงความสําคัญในการถือกําเนิดของการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม โดยไดเริ่มตนในการศึกษา

จากประเทศซูดานซ่ึงถือเปนประเทศตนกําเนิดของตะกาฟุล อีกท้ังยังเห็นวาการเกิดข้ึนของตะกาฟุล

นั้นจะเปนสิ่งท่ีเติมเต็มและเสริมสรางความสมบูรณเขมแข็งใหกับระบบการเงินอิสลาม ซ่ึงหมายรวมถึง

ธนาคารอิสลามอันเปนธุรกิจคูขนานกับธุรกิจประกันภัย ซ่ึงจะทําใหการทําธุรกรรมทางการเงินตางๆ 

ของธนาคารอิสลามมีความนาเชื่อถือมากข้ึนจากการเกิดข้ึนของตะกาฟุล 

  3.1.3.3 เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 

    ประเทศมาเลเซียเปนประเทศซ่ึงมีประชากรสวนใหญของประเทศเปน

ชาวมุสลิม การตื่นตัวตออิสลามมีมาตั้งแตเม่ือไดรับเอกราช โดยสังเกตไดจากการแสดงออกในดาน

ตางๆ ไมวาจะเปนการกอตั้งพรรคการเมืองท่ีใหความสําคัญกับศาสนาอิสลาม การกอตั้งมหาวิทยาลัย

อิสลามนานาชาติ รวมถึงการกอตั้งธนาคารอิสลาม ซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้เองเปนสิ่งท่ีสะทอนถึงการ

เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนของประชาชน จากมุมมองท่ีวาศาสนาเปนเพียงแคความเชื่อทางดานพิธีกรรม

และจิตวิญญาณเทานั้น ดวยปรากฏการณดังกลาวทําใหประชาชนมีวิสัยทัศนท่ีกวางข้ึนเก่ียวกับ

ศาสนาอิสลาม เพราะศาสนาอิสลามนั้นครอบคลุมในกิจกรรมของชีวิตมนุษยในหลากหลายดาน ไมวา

จะเปนสังคม ชีวิตความเปนอยู การเมือง รวมท้ังในเรื่องเศรษฐกิจดวย หลังจากท่ีไดมีการกอต้ัง

ธนาคารอิสลามข้ึนในประเทศมาเลเซียเปนท่ีเรียบรอยแลว ประชาชนไดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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การออมเงินและธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงรวมถึงตะกาฟุลท่ีประชาชนสวนหนึ่งทําการเรียกรองเพ่ือให

ระบบการเงินอิสลามครอบคลุมในทุกดานของธุรกรรมทางดานเศรษฐกิจ 

 3.1.4 กฎหมายตะกาฟุลในประเทศมาเลเซีย 

   ธุรกิจประกันภัยในประเทศมาเลเซียนั้นมีสองระบบ คือการประกันภัยสากล

และการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุล ดังนั้นจึงมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

ประกันภัยท้ังสองรูปแบบไดแก กฎหมายประกันภัยสากล (Insurance Act) และกฎหมายประกันภัย

ตะกาฟุล (Takaful Act) 

   การประกอบธุรกิจประกันภัยอิสลามหรือตะกาฟุลในประเทศมาเลเซียอยู

ภายใตบังคับของพระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 (Takaful Act 1984) เปนกฎหมายอีกฉบับแยก

ตางหากจากกฎหมายประกันภัยสากล ซ่ึงอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติประกันภัย ค.ศ.1996 

(Insurance Act 1996) โดยพระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 

ค.ศ.1985 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกํากับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจตะกาฟุลในประเทศ

มาเลเซียโดยเฉพาะ ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

  3.1.4.1 คํานิยาม 

    พระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 ไดนิยามความหมายของคําวา      

“ตะกาฟุล” ไววา ตะกาฟุลเปนโครงการท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเปนพ่ีนอง (Brotherhood) 

ความเปนหนึ่งเดียว (Solidarity) และความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (Mutual Assistance) โครงการ

ดังกลาวเปนโครงการท่ีใหความชวยเหลือทางดานการเงินและใหความชวยเหลือผูเขารวมโครงการใน

กรณีจําเปน ซ่ึงกรณีจําเปนดังกลาวจะตองเปนกรณีท่ีไดมีการตกลงไว 3 4 สําหรับ “ธุรกิจตะกาฟุล” 

(Takaful Business) นั้น กฎหมายฉบับนี้ไดใหนิยามไววาเปนธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคและเปาหมายใน

การดําเนินงาน ท่ีปราศจากสวนประกอบท่ีตองหามตามชะรีอะฮเขามาเก่ียวของ 4

5 นอกจากนี้แลว

กฎหมายฉบับนี้ยังไดมีการนิยามความหมายของคําหลายคําท่ีมีความเก่ียวของกับธุรกิจตะกาฟุล 

ตัวอยางเชน ผูประกอบกิจการ (Operator) เ งินบริจาค (Contributor) ผู เขารวมโครงการ 

(Participant) และนายหนา (Broker) เปนตน 

 

 

                                                           
4 Section 2 of the Takaful Act 1984 
5 Section 2 of the Takaful Act 1984 “Takaful Business” means business of 

takaful whose aims and operations do not involve any element which is not 

approved by the Shariah”. 
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  3.1.4.2 การจัดประเภทธุรกิจตะกาฟุล 

    ธุรกิจตะกาฟุลสามารถจําแนกออกไดเปนสองประเภท ไดแก ธุรกิจ 

ตะกาฟุลเพ่ือครอบครัว (Family Takaful) และธุรกิจตะกาฟุลท่ัวไป (General Takaful)5

6 

(1) ธุรกิจตะกาฟุลเพ่ือครอบครัว (Family Takaful) 

    ธุรกิจตะกาฟุลเพ่ือครอบครัวหรือประกันชีวิตอิสลาม (Life Islamic 

Insurance) เปนธุรกิจท่ีใหบริการวางแผนสวนบุคคล เชน สุขภาพ การศึกษา การเดินทาง แผน

ครอบครัว และวากัฟ (การมอบทรัพยใหกับสวนรวม) เปนตน 

(2) ธุรกิจตะกาฟุลท่ัวไป (General Takaful)  

    ธุรกิจตะกาฟุลท่ัวไปหรือท่ีเรียกวาประกันท่ัวไปอิสลาม (General 

Islamic Insurance) เปนธุรกิจท่ีสวนมากจะใหบริการประกันภัยรถยนต การประกันอัคคีภัย  

การประกันภัยทางทะเล และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เปนตน 

  3.1.4.3 การดําเนินธุรกิจตะกาฟุล 

(1) เง่ือนไขในการดําเนินธุรกิจในฐานะผูประกอบกิจการตะกาฟุล 

    ธุรกิจตะกาฟุลในประเทศมาเลเซียไมสามารถท่ีจะดําเนินการโดยบุคคล

ผูประกอบธุรกิจอ่ืนใดได เวนแตจะเปนการดําเนินการโดยบริษัทซ่ึงไดนิยามไวตามพระราชบัญญัติ

บริษัท ค.ศ.1965 (Companies Act 1965) หรือเปนการดําเนินการโดยสมาคมท่ีจดทะเบียนภายใต

พระราชบัญญัติความรวมมือทางสังคม (Co-operation Act) 6

7 โดยบริษัทหรือสมาคมดังกลาวจะตอง

ดําเนินการข้ึนทะเบียนตามประเภทของธุรกิจ7

8 

    บริษัทและสมาคมผูประกอบกิจการตะกาฟุลจะตองมีเงินฝากเปนมูลคา

ไมนอยกวาจํานวนเงินท่ีรัฐมนตรีไดกําหนดไว 89 และจะตองดํารงไวซ่ึงสวนเกินของสินทรัพยเปนมูลคา

มากกวาหนี้สิน 9

10 ซ่ึงมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินนั้นอาจพิจารณากําหนดเปนครั้งคราวไป 1 0

11 

สวนเกินของสินทรัพยดังกลาวจะอยูในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพยตางๆ ตามท่ีไดมีการกําหนดไว 

หรือเปนท้ังเงินสดและหลักทรัพยรวมกันก็ได 1 1

12 ในสวนของเงินฝากดังกลาวอาจอยูในรูปของเงินสด

                                                           
6 Section 3 (1) (a) of the Takaful Act 1984 
7 Section 4 (1) of the Takaful Act 1984 
8 Section 4 (2) (a) of the Takaful Act 1984 
9 Section 13 (1) of the Takaful Act 1984 
10 Section 4 (2) (b) of the Takaful Act 1984 
11 Section 4 (4) (a) of the Takaful Act 1984 
12 Section 4 (3) of the Takaful Act 1984 
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หรือหลักทรัพยใดๆ ตามท่ีไดกําหนดไว หรือมีเงินสดและหลักทรัพยอยางละสวนก็ได ซ่ึงเงินฝาก

ดังกลาวตองไดมาจากการลงทุนท่ีไมขัดตอบทบัญญัติของชะรีอะฮซ่ึงไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการ

ท่ัวไป 1 2

13 รายไดท่ีเกิดจากเงินฝากดังกลาวท้ังหมดจะถูกจายใหแกผูประกอบกิจการซ่ึงนําเงินมาฝาก 1 3

14 

โดยในระหวางระยะเวลาท่ีฝากเงินนั้น ผูประกอบกิจการสามารถนําเอาเงินสดหรือหลักทรัพยอ่ืนๆ ท่ี

ไดกําหนดไวเขาแทนท่ีเงินฝากได แตมูลคารวมท้ังสิ้นจะตองไมลดลงต่ํากวาท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้

กําหนด14

15 

    เงินฝากจะไดรับการเก็บรักษาไวโดยหนวยงานบัญชีท่ัวไปจนกวาผู

ประกอบกิจการจะสิ้นสุดการข้ึนทะเบียนผูประกอบกิจการตะกาฟุลประเภทนั้นๆ และในกรณีท่ีผู

ประกอบกิจการจะสิ้นสภาพการข้ึนทะเบียนในการดําเนินธุรกิจตะกาฟุล โดยจะตองมีการชําระบัญชี 

เงินฝากท้ังหมดหรือแตบางสวนยังคงตองดํารงอยูตอไปเพ่ือวัตถุประสงคในการชําระบัญชีดังกลาว 1 5

16 

และในกรณีท่ีผูประกอบกิจการสิ้นสุดการข้ึนทะเบียนผูประกอบกิจการตะกาฟุล เงินฝากหรือสวน 

หนึ่งของเงินฝากอาจถูกเก็บรักษาไวเพ่ือความรับผิดอยางใดๆ ตามมาตรา 11 (3) และหากปรากฏ

ขอเท็จจริงวาไดมีการจัดตั้งกลุมสมาคมตะกาฟุลข้ึน บริษัท หรือสมาคมดังกลาวจะตองเขาเปนสมาชิก

ของกลุมสมาคมตะกาฟุลซ่ึงไดรับการอนุมัติจากรัฐมนตรีดวย 16

17 

(2) การใชคําวา “ตะกาฟุล” 

    เฉพาะผูประกอบกิจการตะกาฟุลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เทานั้นท่ี

สามารถใชคําวา “ตะกาฟุล” หรือคําท่ีสื่อความหมายอยางเดียวกันในภาษาอ่ืนๆ หรือถอยคําอ่ืนใดท่ี

สามารถสื่อความหมายไดวาบุคคลดังกลาวประกอบกิจการตะกาฟุล ไมวาจะเปนการใชชื่อหรือ

คําอธิบาย หรือเปนการแสดงออกใหเห็นโดยหัวกระดาษใบเสร็จรับเงิน จดหมายหนังสือบอกกลาว

โฆษณา หรือการกระทําในลักษณะอ่ืนใด17

18 

    ในกรณีของผูประกอบกิจการประเภทสมาคมก็สามารถท่ีจะใชคําวา 

“ตะกาฟุล” หรือคําท่ีสื่อความหมายอยางเดียวกันในภาษาอ่ืนๆ เปนสวนหนึ่งของชื่อหรือคําอธิบาย

ของกิจกรรมตางๆ ท่ีกระทําได 1819 

                                                           
13 Section 13 (2) of the Takaful Act 1984 
14 Section 13 (3) of the Takaful Act 1984 
15 Section 13 (6) of the Takaful Act 1984 
16 Section 13 (4) of the Takaful Act 1984 
17 Section 4 (2) (c) of the Takaful Act 1984 
18 Section 6 (1) of the Takaful Act 1984 
19 Section 6 of the Takaful Act 1984 
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(3) การตรวจสอบบุคคลตองสงสัยในการประกอบกิจการตะกาฟุล 

    ในกรณีท่ีผูอํานวยการท่ัวไปมีเหตุผลอันควรสงสัยหรือเปนท่ีเชื่อไดวามี

บุคคลผูประกอบกิจการตะกาฟุลซ่ึงไมไดข้ึนทะเบียนตามท่ีกําหนดไว ผูอํานวยการท่ัวไปอาจเรียกหรือ

ทําการตรวจสอบสมุดบัญชี บัญชี และบันทึกขอมูลของบุคคลดังกลาวเพ่ือประกอบการยืนยันวาบุคคล

ดังกลาวกระทําการฝาฝนหรือละเมิดพระราชบัญญัติฉบับนี้จริงหรือไม 1920 

(4) การข้ึนทะเบียนผูประกอบกิจการตะกาฟุล 

    บุคคลผูรับผิดชอบในการข้ึนทะเบียนผูประกอบกิจการตะกาฟุล ไดแก 

ผูอํานวยการท่ัวไปตะกาฟุล (Director General of Takaful) ซ่ึงไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ 2 021 ในการข้ึนทะเบียนจะตองทําคํารองขอข้ึนทะเบียน โดยคํารองดังกลาวอาจเปนคํารองท่ีไดมี

การจัดทําไวโดยบริษัทหรือสมาคมอ่ืนท่ีไดข้ึนทะเบียนไวกอนแลวก็ได2122 

    ผู อํานวยการท่ัวไปตะกาฟุลจะปฏิเสธไมรับคํารองขอข้ึนทะเบียน

ดังกลาวไดหากเปนกรณีท่ีเชื่อไดวาชื่อของผูขอข้ึนทะเบียนมีความคลายคลึงกันกับชื่อของบุคคลอ่ืนจน

ทําใหเกิดขอสงสัยวาจะมีการหลอกลวง 2 2

23 และในกรณีท่ีไมสามารถเชื่อไดวาวัตถุประสงคและการ

ดําเนินงานของธุรกิจตะกาฟุลไมมีสวนเก่ียวของกับสิ่งท่ีไมไดรับการอนุมัติตามชะรีอะฮ 2 3

24 และ

บทบัญญัติของสมาคมผูประกอบกิจการตะกาฟุลอันเก่ียวของกับบทบัญญัติในการจัดตั้งท่ีปรึกษา 

ชะรีอะฮ ซ่ึงไดใหคําแนะนําผูประกอบกิจการตะกาฟุลใหม่ันใจไดวาการดําเนินธุรกิจไมมีสวนเก่ียวของ

กับสิ่งท่ีไมไดรับการอนุมัติตามชะรีอะฮ 2 4 25 ท้ังนี้กอนท่ีจะไดมีการอนุมัติข้ึนทะเบียน ผูประกอบกิจการ

แตละรายจะตองไดรับการตรวจสอบจํานวนเงินฝากใหสอดคลองตามท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนด

ไวโดยนักบัญชีผูไดรับใบอนุญาต 2 5

26 สําหรับการแจงการข้ึนทะเบียนผูประกอบกิจการตะกาฟุลจะ

ประกาศใหทราบในราชกิจจานุเบกษา26

27 

                                                           
20 Section 7 (1) of the Takaful Act 1984 
21 Section 1of the Takaful Act 1984 ““Director General” means the 

Director General of Takaful appointed under section 54” 
22 Section 8 (2) of the Takaful Act 1984 
23 Section 8 (4) of the Takaful Act 1984 
24 Section 5 (a) of the Takaful Act 1984 
25 Section 5 (b) of the Takaful Act 1984 
26 Section 8 (7) of the Takaful Act 1984 
27 Section 8 (8) of the Takaful Act 1984 
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    อัตราคาธรรมเนียมในการข้ึนทะเบียนผูประกอบกิจการไมไดกําหนดไว

อยางแนนอน จะกําหนดไวก็แตเพียงวาบุคคลผูขอข้ึนทะเบียนประกอบกิจการตะกาฟุลมีหนาท่ีในการ

ชําระคาธรรมเนียมประจําป ซ่ึงคาธรรมเนียมดังกลาวถูกกําหนดโดยรัฐมนตรีตามประเภทของธุรกิจ 

ตะกาฟุล27

28 

(5) เง่ือนไขการข้ึนทะเบียนผูประกอบกิจการ 

    ในพระราชบัญญัติฉบับนี้มิไดกําหนดเง่ือนไขการข้ึนทะเบียนผูประกอบ

กิจการไวโดยแจงชัด เพียงแตกําหนดใหผูอํานวยการท่ัวไปตะกาฟุลมีอํานาจในการตั้งเง่ือนไข รวมถึง

การเพ่ิมเติม หรือแกไขเง่ือนไขท่ีเคยมีอยูกอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสม 28

29 

(6) การเพิกถอนการจดทะเบียนผูประกอบกิจการ 

    ผูอํานวยการท่ัวไปตะกาฟุลเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาเพิกถอนการ

จดทะเบียนไมวาจะท้ังหมดหรือแตบางสวนประเภทธุรกิจ  ซ่ึงเหตุในการเพิกถอนจะตองเปนท่ีเชื่อได

วาผูประกอบกิจการมีจุดมุงหมายหรือการดําเนินงานท่ีมีองคประกอบซ่ึงไมไดรับการอนุมัติจาก 

ชะรีอะฮ หรือผูประกอบกิจการไมไดเริ่มดําเนินธุรกิจภายใน 12 เดือน นับแตไดมีการจดทะเบียน หรือ

ผูประกอบกิจการไดสิ้นสุดการดําเนินธุรกิจตะกาฟุลไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใดผูประกอบกิจการไม

สามารถรักษามูลคาสวนเกินของสินทรัพยให มีมากกวามูลคาของหนี้สินตามท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติฉบับนี้ได หรือในกรณีท่ีผูประกอบกิจการชาวตางชาติไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี

พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดไวได หรือผูประกอบกิจการละเลยหรือปฏิเสธท่ีจะปฏิบัติตามคําสั่งของ

ผูอํานวยการท่ัวไปตะกาฟุลหรือผูประกอบธุรกิจไดเสนอท่ีจะกระทําหรือไดลงมือกระทําการ

ประนีประนอมหรือขอตกลงอยางใดๆ กับเจาหนี้ หรือไมปฏิบัติการชําระหนี้หรือมีการชําระบัญชี หรือ

หายตัวไปในประการอ่ืนๆ หรือผูประกอบกิจการดําเนินธุรกิจในลักษณะท่ีเปนอันตรายตอ

ผลประโยชนของผูเขารวมโครงการ หรือผูประกอบกิจการไมสามารถปฏิบัติตามหนาท่ีของตนได หรือ

ผูประกอบกิจการลมเหลวในการจัดการตะกาฟุลตอใหเปนท่ีนาพอใจ หรือผูประกอบกิจการละเมิด

หรือฝาฝนบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือไมกระทําตามระเบียบหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว

โดยบุคคลผูมีอํานาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือผูประกอบกิจการถูกตัดสินวากระทําความผิดตาม

บทบัญญัติอยางใดๆ ภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือพนักงานผูมีหนาท่ีบริหาร หรือผูบริหารไดรับ

การตัดสินวากระทําความผิดตามบทบัญญัติอยางใดๆ ภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือผูประกอบ

กิจการท่ีตกแตงขอมูลอันเปนเท็จ หรือทําใหเขาใจผิด หรือใชขอมูลท่ีไมถูกตอง หรือมีการปกปด หรือ

                                                           
28 Section 9 of the Takaful Act 1984 
29 Section 10 of the Takaful Act 1984 
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ลมเหลวในการเปดเผยขอเท็จจริงอันถือเปนสาระสําคัญในการข้ึนทะเบียนผูประกอบกิจการ หรือการ

ดําเนินการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเปนประเด็นท่ีสาธารณชนใหความสนใจ29

30 

    กอนท่ีจะมีการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนผูประกอบกิจการ ผูอํานวยการ

ท่ัวไปจะตองแจงขอสงสัยใหผูประกอบกิจการทราบถึงเจตนาในการเพิกถอนดังกลาวเปนลายลักษณ

อักษร และจะตองระบุวันท่ีท่ีจะใหมีผลยกเลิก ซ่ึงจะตองไมนอยกวา 14 วัน นับจากวันท่ีระบุไวใน

หนังสือ และจะเรียกใหผูประกอบกิจการแสดงเหตุท่ีไมควรเพิกถอนการจดทะเบียนแกผูอํานวยการ

ท่ัวไปก็ได3031 และเม่ือผูอํานวยการท่ัวไปเพิกถอนการข้ึนทะเบียนผูประกอบกิจการ ผูอํานวยการท่ัวไป

จะตองแจงใหผูประกอบกิจการทราบถึงการเพิกถอนดังกลาวทันที 3 1

32 โดยผูประกอบกิจการอาจ

อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอรัฐมนตรีไดภายใน 60 วัน นับแตไดรับหนังสือแจง ท้ังนี้ คําตัดสินของ

รัฐมนตรีใหถือเปนท่ีสุด 3 2

33 และในกรณีท่ีรัฐมนตรียืนยันคําสั่งเพิกถอน คําสั่งดังกลาวจะไมมีผลบังคับ

จนกวาจะพนกําหนดเวลา 14 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําตัดสินดังกลาวเปนลายลักษณอักษร33

34 

    การเพิกถอนการข้ึนทะเบียนจะไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

และนับแตวันท่ีมีการเพิกถอนการข้ึนทะเบียน ผูประกอบกิจการจะตองยุติการดําเนินกิจการตะกาฟุล

ในประเทศมาเลเซียในธุรกิจแตละประเภทท่ีมีการเพิกถอน  

(7) ใบรับรองตะกาฟุล 

    ผูประกอบกิจการตะกาฟุลซ่ึงไดข้ึนทะเบียนผูประกอบกิจการจะตอง

ดําเนินการข้ึนทะเบียนเพ่ือขอใบรับรองตะกาฟุล ณ สถานท่ีทําการอันเปนแหลงสําคัญในการประกอบ

ธุรกิจ 3 4

35 หากผูมีสวนไดเสียในการข้ึนทะเบียนใบรับรองของผูประกอบการรองขอ บุคคลผูขอข้ึน

ทะเบียนอาจจะตองแจงขอมูลประกอบการขอข้ึนทะเบียนดังกลาว 3 5

36 โดยใบรับรองตะกาฟุลจะไมเสีย

ไปตราบเทาท่ีผูประกอบกิจการอยูภายใตความรับผิดอยางใดๆ ในสวนท่ีเก่ียวกับใบรับรอง 3 6

37 แตหากผู

ประกอบกิจการตะกาฟุลสิ้นสุดสภาพการประกอบกิจการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปนท่ีเรียบรอย

แลว ใบรับรองตะกาฟุลก็จะตองสิ้นสภาพลงดวย 

                                                           
30 Section 11 (1) of the Takaful Act 1984 
31 Section 11 (2) of the Takaful Act 1984 
32 Section 11 (4) of the Takaful Act 1984 
33 Section 11 (5) of the Takaful Act 1984 
34 Section 11 (6) of the Takaful Act 1984 
35 Section 15 (1) of the Takaful Act 1984 
36 Section 15 (3) of the Takaful Act 1984 
37 Section 15 (2) of the Takaful Act 1984 
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(8) กองทุนตะกาฟุล 

    ผูประกอบการซ่ึงไดดําเนินการข้ึนทะเบียน มีหนาท่ีในการจัดตั้งและ

รักษาไวซ่ึงกองทุนตะกาฟุล ไมวาจะเปนธุรกิจตะกาฟุลประเภทใดท่ีไดประกอบกิจการอยูในประเทศ

มาเลเซีย ตราบเทาท่ีธุรกิจดังกลาวยังคงมีความเก่ียวเนื่องกับใบรับรองของมาเลเซีย 37

38 

    กรณีของกองทุนท่ีไดจัดตั้งตามธุรกิจตะกาฟุลเพ่ือครอบครัว เงินกองทุน

ประเภทนี้จะไมสามารถถูกจัดสรรใหแกผูเขารวมโครงการได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากนัก

คณิตศาสตรประกันภัยท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีไดกําหนดไว และปรากฎตามการประเมินมูลคากองทุนตาม

กฎหมายวามีสินทรัพยเปนมูลคามากกวาหนี้สิน อีกท้ังในการจัดสรรมูลคาสวนเกินดังกลาวยังตอง

เปนไปเพ่ือวัตถุประสงคในการลดจํานวนเงินท่ีไดรับการจัดสรรดังกลาว 

    การชําระบัญชีสินทรัพยท่ีประกอบดวยเงินฝากโดยผูประกอบกิจการ

ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมวาจะอยูในสวนของธุรกิจตะกาฟุลประเภทใด ใหถือวาสินทรัพยท่ีอยูใน

กองทุนตะกาฟุลท่ีจัดตั้งข้ึนโดยผูประกอบกิจการและสินทรัพยตามท่ีไดกําหนดไวนั้นรวมอยูในกอง

สินทรัพยดังกลาวดวย 

(9) สินทรัพยในกองทุนตะกาฟุล 

    สินทรัพยในกองทุนตะกาฟุลจะแยกตางหากออกจากสินทรัพยอ่ืนๆ 

ของผูประกอบกิจการ และไมรวมถึงเงินฝากประโยชนของคาใชจายในการพัฒนากิจการหรือรายการ

อ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ไมวาจะไดรับจากการประกอบกิจการหรือนอกเหนือจากการประกอบ

กิจการของผูประกอบกิจการ  โดยผูประกอบกิจการอาจถูกกําหนดใหไมสามารถนําเอาสินทรัพยใน

กองทุนดังกลาวมาใชในการลงทุน 

(10) การจายเงินปนผลและเงินลวงหนา เงินกูสินเช่ือและส่ิงอํานวยความ

สะดวกทางการเงินอ่ืนๆ 

   ผูประกอบกิจการไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดจนกวา

คาใชจายตางๆ ของกิจการจะถูกหักออกไปจนหมดสิ้นแลว 3 8

39 อีกท้ังยังไมสามารถท่ีจะใหเงินลวงหนา

เงินกูสินเชื่อ และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเปนปฏิปกษตอความม่ันคงของหุนของ

บริษัท39

40 แตก็มีขอยกเวนในบางกรณีท่ีผูประกอบกิจการสามารถท่ีจะใหเงินลวงหนาเงินกูสินเชื่อ และ

สิ่งอํานวยความสะดวกทางการเงินอ่ืนๆ แกบุคคลบางประเภทได 4 041 ซ่ึงโดยสวนใหญแลวจะเปนบุคคล

                                                           
38 Section 17 (1) of the Takaful Act 1984 
39 Section 18 (1) (a) of the Takaful Act 1984 
40 Section 18 (1) (b) of the Takaful Act 1984 
41 Section 18 (1) (c) of the Takaful Act 1984 
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ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทผูประกอบการกิจการนั้น หรือบริษัทอ่ืนๆ ท่ีกรรมการเปน

หุนสวนอยู ซ่ึงหมายความรวมถึงสามี ภรรยา บิดามารดา บุตร และธิดาของกรรมการดังกลาวดวย 

ท้ังนี้ กรณีดังกลาวเปนกรณีพิเศษท่ีจะตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการท่ัวไป และจะทําไดแตเฉพาะ

จํานวนเงินท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น41

42 

   หากกรณีท่ีเกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการใหเงินลวงหนาเงินกู

สินเชื่อ และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการเงินอ่ืนๆ โดยไมมีหลักประกัน กรรมการของผูประกอบ

กิจการจะตองรับผิดชอบรวมกันในความรับผิดดังกลาว 42

43 

(11) การเปดเผยสวนไดเสียโดยกรรมการ 

    กรณีปรากฏวากรรมการมีสวนไดเสียท้ังทางตรงหรือทางออมในการให

เงินลวงหนาเงินกูสินเชื่อ และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการเงินอ่ืนๆไมวาจะท้ังหมดหรือแตบางสวน 

กรรมการจะตองแถลงถึงการมีสวนได เสียเปนลายลักษณอักษรตอผูประกอบกิจการ ท้ังนี้  

ผูประกอบกิจการจะตองนําสงสําเนาคําแถลงดังกลาวตอผูอํานวยการท่ัวไป ผูตรวจสอบบัญชี และ

กรรมการอ่ืนของบริษัทภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 4 3

44 โดยคําแถลงดังกลาวจะตองประกอบดวย

รายละเอียดตามท่ีกฎหมายกําหนด44

45 

    กรณีกรรมการผูมีหนาท่ีในการบริหารงานบริษัทหรือการครอบครอง

ทรัพยสินตางๆ ไมวาจะท้ังหมดหรือแตบางสวน ซ่ึงอาจจะมีหนาท่ีหรือผลประโยชนสวนตนท่ีขัดตอ

หนาท่ีหรือผลประโยชนสวนรวม กรรมการจะตองแถลงถึงขอเท็จจริงดังกลาว 4 5

46ในการประชุม

คณะกรรมการของบริษัทซ่ึงไดจัดข้ึนเปนครั้งแรกภายหลังจากท่ีบุคคลดังกลาวไดรับการแตงตั้งเปน

กรรมการ 4 6

47 หรือหากเปนกรณีท่ีบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอยูกอนแลวจะตองแถลงถึงขอเท็จจริง

ดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทซ่ึงไดจัดข้ึนภายหลังจากเริ่มการบริหารงานหรือการ

ครอบครองทรัพยสินซ่ึงมีผลประโยชนขัดกัน47

48 

 

 

                                                           
42 Section 18 (3) of the Takaful Act 1984 
43 Section 18 (2) of the Takaful Act 1984 
44 Section 19 (1) of the Takaful Act 1984 
45 Section 18 (2) of the Takaful Act 1984 
46 Section 18 (3) of the Takaful Act 1984 
47 Section 19 (4) (a) of the Takaful Act 1984 
48 Section 19 (4) (b) of the Takaful Act 1984 
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(12) การกอตั้งและดํารงไวซ่ึงกองทุนประกันโครงการตะกาฟุล 

    ผูอํานวยการท่ัวไปจะดําเนินการกอตั้งและดํารงไวซ่ึงกองทุนประกัน

โครงการตะกาฟุล ท้ังในสวนของธุรกิจตะกาฟุลท่ัวไปและธุรกิจตะกาฟุลเพ่ือครอบครัว ซ่ึงดําเนิน

กิจการโดยผูประกอบกิจการในประเทศมาเลเซีย และไดรับใบรับรองตะกาฟุล 48

49 

(13) การประกันภัยตะกาฟุลตอ 

    ผูประกอบกิจการตะกาฟุลตอจะตองดําเนินการตระเตรียมหลักปฏิบัติ

ใหมีความสอดคลองกับหลักปฏิบัติของตะกาฟุลสําหรับความรับผิดตามสัญญาตะกาฟุลตอในสวนของ

ความเสี่ยงท่ีรับไวหรือท่ีกําลังจะรับไวโดยผูประกอบกิจการในการดําเนินธุรกิจ  

(14) แบบฟอรมเอกสาร 

    ผูอํานวยการท่ัวไปอาจแจงเปนลายลักษณอักษรเพ่ือเรียกตรวจสอบใบ

เสนอเขารวมโครงการ (Proposal) ใบรับรอง (Certificate) และแผนพับสําหรับโฆษณา (Brochure) 

ท่ีผูประกอบกิจการไดใชเพ่ืออธิบายขอกําหนดและเง่ือนไขตางๆ ซ่ึงรวมถึงใบปลิว (Leaflet) เอกสาร

เพ่ือแจงใหทราบหรือเอกสารเพ่ือการโฆษณาไมวาจะถูกตีพิมพหรือไมก็ตาม 4 9

50 ท้ังนี้หากเอกสาร

ดังกลาวไมวาสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดมีขอความท่ีใชภาษาอ่ืนๆ ซ่ึงมิใชภาษาประจําชาติหรือ

ภาษาอังกฤษ ผูประกอบกิจการจะตองแปลเอกสารดังกลาวเปนภาษาประจําชาติหรือภาษาอังกฤษ

ดวย50

51 

    ในกรณีท่ีขอความตามเอกสารดังกลาวขัดแยงตอพระราชบัญญัติ 

ตะกาฟุลหรือขอความในเอกสารดังกลาวอาจกอใหเกิดความเขาใจผิด ผูอํานวยการท่ัวไปจะจัดใหผู

ประกอบกิจการไดชี้แจงถึงกรณีดังกลาว ซ่ึงอาจเปนการชี้แจงโดยวาจาหรือลายลักษณอักษรก็ได และ

ภายหลังจากการชี้แจงดังกลาวผูอํานวยการท่ัวไป อาจแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังผูประกอบ

กิจการเพ่ือใหยุติการใชรูปแบบเอกสารหรือแผนพับเพ่ือการโฆษณาดังกลาวทันทีหรือภายในวันท่ี

กําหนด 5 1

52 และหากผูประกอบกิจการรายใดฝาฝนนําเอาสําเนาเอกสารหรือแผนพับเพ่ือการโฆษณา

ดังกลาวมาใช ผูประกอบกิจการจะตองรับผิดตามท่ีกําหนดไว 5253 

 

 

                                                           
49 Section 21 of the Takaful Act1984 
50 Section 27 (5) of the Takaful Act 1984 
51 Section 27 (1) of the Takaful Act 1984 
52 Section 27 (3) of the Takaful Act 1984 
53 Section 27 (4) of the Takaful Act 1984 
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(15) การชักนําใหบุคคลเขาทําสัญญาตะกาฟุล 

    บุคคลใดๆ ท่ีหลอกลวงหรือพยายามท่ีจะชักจูงบุคคลอ่ืนใหเขาทําสัญญา

ตะกาฟุลกับผูประกอบกิจการโดยใหสัญญาหรือมีการคาดการณอันกอใหเกิดความเขาใจผิด เปนเท็จ 

หรือหลอกลวง โดยบุคคลดังกลาวนั้นทราบดีวาขอความ คําสัญญา หรือการคาดการณดังกลาวเปน

เท็จ อาจกอใหเกิดความเขาใจผิด หรือเปนการหลอกลวง หรือเปนการปกปดขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญ หรือแสดงขอความโดยขาดความระมัดระวัง บุคคลดังกลาวกระทําผิดกฎหมายและ

จะตองระวางโทษตามท่ีไดกําหนดไว5354 

(16) บริษัทสาขา 

    ผูประกอบกิจการจะสามารถเปดบริษัทสาขาไดตอเม่ือไดรับอนุญาตเปน

ลายลักษณอักษรจากผูอํานวยการท่ัวไป54

55 

(17) ผูดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ ผูอํานวยการ หัวหนาผูบริหาร 

พนักงานดูแลหลักปฏิบัติและผูควบคุมของผูประกอบกิจการ 

    บุคคลผูจะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ ผูอํานวยการ หัวหนา

ผูบริหาร พนักงานดูแลหลักปฏิบัติและผูควบคุมจะสิ้นสุดการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวหากตกเปนบุคคล

ลมละลายหรือไดโอนทรัพยสินของตนเพ่ือเปนประโยชนใหแกเจาหนี้ หรือสรางภาระผูกพันกับเจาหนี้

ตามกฎหมายลมละลาย หรือกรณีท่ีบุคคลดังกลาวถูกตัดสินวามีความผิดซ่ึงเก่ียวของกับการทุจริตและ

การฉอโกง55

56 

    ผูประกอบกิจการมีหนาท่ีในการแจงใหผูอํานวยการท่ัวไปทราบเปนลาย

ลักษณอักษรถึงการเริ่มตนหรือการสิ้นสุดหนาท่ีของผูดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ ผูอํานวยการ 

หัวหนาผูบริหาร และผูควบคุมภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีผูประกอบกิจการทราบถึงขอเท็จจริง

ดังกลาว56

57 

(18) การตรวจสอบเอกสารและขอมูล 

    ผูอํานวยการท่ัวไปมีอํานาจในการเรียกตรวจสอบสมุดบัญชี บัญชี และ

ความเคลื่อนไหวในทางการเงินของผูประกอบกิจการและสาขาของผูประกอบกิจการ ซ่ึงการ

ตรวจสอบดังกลาวจะอยูภายใตเง่ือนไขของการรักษาความลับ 5 7

58 โดยผูประกอบการจะตองอนุญาตให

                                                           
54 Section 28 of the Takaful Act 1984 
55 Section 30 of the Takaful Act 1984 
56 Section 31 of the Takaful Act 1984 
57 Section 32 of the Takaful Act 1984 
58 Section 33 (1) of the Takaful Act 1984 
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ผูอํานวยการท่ัวไปเขาถึงขอมูลดังกลาว พรอมกับจะตองใหขอมูลและอํานวยความสะดวกในการ

ตรวจสอบ ภายใตเง่ือนไขท่ีวาสมุดบัญชี บัญชี และเอกสารตางๆ จะตองไมมีการรองขอใหจัดทําในวัน

และสถานท่ีท่ีจะเปนการรบกวนการดําเนินธุรกิจโดยปกติของผูประกอบกิจการ 58

59 

    กรณีท่ีผูอํานวยการท่ัวไปเห็นวามีความจําเปนตามวัตถุประสงคของ

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ผูอํานวยการท่ัวไปอาจแจงใหกรรมการคนหนึ่งคนใด เจาหนาท่ี หรือผูแทนของ

ผูประกอบกิจการจัดหาขอมูลใดๆ ใหแกตน หรือใหบุคคลเหลานั้นเขาพบเพ่ือทราบถึงขอมูลท่ี

เก่ียวของในการดําเนินธุรกิจโดยผูประกอบกิจการไมวาจะในหรือนอกประเทศมาเลเซีย 5 9

60บทบัญญัติ

ในสวนนี้จะนําไปใชกับตัวแทนและนายหนาตะกาฟุลดวย60

61 

(19) อํานาจบังคับบัญชาของผูประกอบกิจการ 

    หามมิใหเปลี่ยนแปลงอํานาจบังคับบัญชาของผูประกอบกิจการท่ีไดจด

ทะเบียนในประเทศมาเลเซีย หรือผูประกอบกิจการท่ีจดทะเบียนสมาคมในประเทศมาเลเซีย เวนแต

ผูอํานวยการท่ัวไปจะไดใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนลายลักษณอักษร 6 1

62 โดย

อํานาจบังคับบัญชาในท่ีนี้ หมายความถึงการครอบครองอํานาจในการสั่งการไมวาจะทางตรงหรือ

ทางออม หรืออํานาจในการกําหนดแนวทางในการจัดการหรือนโยบายในการประกอบกิจการ 62

63 

(20) ตัวแทนและนายหนา 

    ผูประกอบกิจการซ่ึงไมไดรับสิทธิใหประกอบกิจการในฐานะตัวแทน 

ตะกาฟุล สําหรับผูประกอบกิจการซ่ึงไมไดรับสิทธิภายใตพระราชบัญญัติฉบับนี้ บุคคลท่ีฝาฝนจะมี

ความผิดและไดรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด63

64 

    ในสวนของนายหนาตะกาฟุลก็เชนกัน จะไมสามารถดําเนินธุรกิจโดยทํา

การเจรจาสัญญาตะกาฟุลใดๆ กับผูประกอบกิจการอ่ืนๆ ซ่ึงมิใชผูประกอบกิจการซ่ึงไดรับสิทธิภายใต

พระราชบัญญัติฉบับนี้ 6 465 โดยบทบัญญัติในสวนของนายหนาจะใชบังคับกับสัญญาตะกาฟุลและธุรกิจ 

ตะกาฟุล ซ่ึงไมรวมถึงตะกาฟุลตอ65

66 

                                                           
59 Section 33 (2) of the Takaful Act 1984 
60 Section 33 (3) of the Takaful Act 1984 
61 Section 33 (4) of the Takaful Act 1984 
62 Section 34 (1) of the Takaful Act 1984 
63 Section 34 (2) of the Takaful Act 1984 
64 Section 35 (1) of the Takaful Act 1984 
65 Section 35 (2) of the Takaful Act 1984 
66 Section 35 (3) of the Takaful Act 1984 
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(21) ตัวกลางในธุรกรรมตะกาฟุล 

    บุคคลใดๆ ท่ีเชื้อเชิญบุคคลอ่ืนใหทําคําเสนอ หรือใบเสนอ หรือกระทํา

การอ่ืนใดเพ่ือใหบุคคลดังกลาวเขาทําสัญญาตะกาฟุลกับผูประกอบกิจการและมีความสัมพันธกับผู

ประกอบกิจการตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว บุคคลดังกลาวจะตองแสดงขอมูลความสัมพันธแกบุคคลท่ีถูก

เชื้อเชิญ66

67 

(22) ใบอนุญาตนายหนา 

    บุคคลซ่ึงจะสามารถกระทําการในฐานะนายหนาจะตองไดรับใบอนุญาต

ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการท่ัวไป และบุคคลดังกลาวจะตองเปนสมาชิกสมาคมนายหนา 

ตะกาฟุลซ่ึงไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี 6 768 โดยผูอํานวยการท่ัวไปไมจําตองพิจารณาคําขอใบอนุญาตของ

บุคคลท่ีไมสามารถจัดหาขอมูลหรือเอกสารตามท่ีกําหนดไวหรือขอมูลและเอกสารท่ีมีความจําเปน

จะตองใช 6 869 และหากผูอํานวยการท่ัวไป เห็นสมควรอาจกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมในใบอนุญาต รวมถึง

เพ่ิมเติมใหแตกตางไปหรือสามารถยกเลิกในเวลาใดๆ ก็ได 6 9

70 และในกรณีท่ีอธิบดีท่ัวไปเห็นวามีการ 

ฝาฝนเง่ือนไขท่ีกําหนดไวหรือเปนกรณีอยูในความสนใจของประชาชน ผูอํานวยการท่ัวไปจะสั่ง 

เพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวก็ได 7 0

71 ใบอนุญาตท่ีผู อํานวยการท่ัวไปออกใหแกนายหนานั้นจะมี 

กําหนดระยะเวลาท้ังสิ้น 12 ป โดยนายหนาตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต

ดังกลาว71

72 

(23) ผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน 

    บุคคลซ่ึงจะสามารถกระทําการในฐานะผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน

ไดจะตองไดรับใบอนุญาตซ่ึงไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการท่ัวไป และบุคคลดังกลาวจะตองเปน

สมาชิกสมาคมผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนซ่ึงไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี 7 273 โดยผูอํานวยการท่ัวไปไม

จําตองพิจารณาคําขอใบอนุญาตของบุคคลท่ีไมสามารถจัดหาขอมูลหรือเอกสารท่ีไดกําหนดไวหรือ

ขอมูลและเอกสารท่ีมีความจําเปนจะตองใช 7 374 และหากผูอํานวยการท่ัวไปเห็นสมควรอาจจะกําหนด

                                                           
67 Section 36 of the Takaful Act 1984 
68 Section 37 (1) of the Takaful Act 1984 
69 Section 37 (2) of the Takaful Act 1984 
70 Section 37 (3) of the Takaful Act 1984 
71 Section 37 (5) of the Takaful Act 1984 
72 Section 37 (4) of the Takaful Act 1984 
73 Section 38 (1) of the Takaful Act 1984 
74 Section 38 (2) of the Takaful Act 1984 
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เง่ือนไขเพ่ิมเติมในใบอนุญาต รวมถึงเพ่ิมเติมใหแตกตางไปหรือสามารถยกเลิกในเวลาใดๆ ก็ได 7 475 และ

ในกรณีท่ีผูอํานวยการท่ัวไปเห็นวามีการฝาฝนเง่ือนไขท่ีกําหนดไวหรือเปนกรณีอยูในความสนใจของ

ประชาชน อธิบดีจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาวก็ได7576 

    ใบอนุญาตท่ีผู อํานวยการท่ัวไปออกใหแกผู เจรจาตกลงคาสินไหม

ทดแทนนั้นจะมีกําหนดระยะเวลาท้ังสิ้น 12 ป โดยผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนตองเปนบุคคล

ผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดังกลาว 7 6

77 ท้ังนี้ผูเจรจาคาสินไหมทดแทนมีหนาท่ีใน

การจัดสงรายงานความสูญเสียท้ังสิ้นซ่ึงเกิดจากการจัดการของตนใหแกผูอํานวยการท่ัวไป โดยจะตอง

ทําการจัดสงเปนรายไตรมาส77

78 

    ขอกําหนดเรื่องใบอนุญาตผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทนนั้นจะไม

นํามาใชกับผูใหการสนับสนุนทางกฎหมาย (advocate) ทนายความ และบุคคลอ่ืนใดท่ีเปนสมาชิก

สมาคมวิชาชีพซ่ึงกระทําหนาท่ีหรือมีสวนชวยในการเรียกรอง (claims) เอาจากเหตุการณซ่ึงตนเองมี

หนาท่ีดังกลาว หรือบุคคลท่ีไมถือวาตนเองเปนผูเจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน รวมท้ังผูเจรจาตกลง

คาสินไหมทดแทนทางพาณิชยนาวี และลูกจางของผูประกอบกิจการซ่ึงมีหนาท่ีหรือมีสวนชวยในการ

เรียกรอง (claims) เอาจากเหตุการณซ่ึงตนเองมีหนาท่ีดังกลาว หรือลูกจางท่ีไมถือวาตนเองเปนผู

เจรจาตกลงคาสินไหมทดแทน78

79 

    ท้ังนี้ ใหนําเอาเรื่องบทบัญญัติเรื่องการเปดสาขาและการเรียกตรวจสอบ

เอกสารมาใชบังคับกับผูเจรจาคาสินไหมทดแทนดวย79

80 

(24) บุคคลตองสงสัยวาแสดงออกในฐานะนายหนาหรือผูเจรจาคาสินไหม

ทดแทน 

    ในกรณีเปนท่ีสงสัยหรือเชื่อไดวามีบุคคลผูกระทําการเปนนายหนาหรือ

ตัวแทนโดยไมมีใบอนุญาต ผูอํานวยการท่ัวไปอาจเรียกตรวจสอบสมุดบัญชี บัญชี และประวัติของ

บุคคลดังกลาว เพ่ือดําเนินการตรวจสอบใหแนใจวาบุคคลดังกลาวมีการละเมิดหรือฝาฝนบทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติฉบับนี8้081 

                                                           
75 Section 38 (3) of the Takaful Act 1984 
76 Section 38 (4) of the Takaful Act 1984 
77 Section 38 (5) of the Takaful Act 1984 
78 Section 38 (7) of the Takaful Act 1984 
79 Section 38 (6) of the Takaful Act 1984 
80 Section 38 (8) of the Takaful Act 1984 
81 Section 39 of the Takaful Act 1984 
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3.1.5 ธุรกิจตะกาฟุลระหวางประเทศ 

3.1.5.1 การประกอบธุรกิจตะกาฟุลระหวางประเทศ 

    บุคคลผูจะดําเนินการ หรือทําธุรกรรม หรือเสนอตนเพ่ือดําเนินการ 

หรือทําธุรกิจตะกาฟุลระหวางประเทศจะตองเปนผูไดรับการข้ึนทะเบียนผูประกอบกิจการตาม

กฎหมายฉบับนี้ เวนแตบุคคลดังกลาวจะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ.1985 หรือ

หนวยงานตางประเทศ ซ่ึงไดจดทะเบียนตามบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจตะกาฟุล

ระหวางประเทศจึงจะสามารถประกอบธุรกิจดังกลาว 81

82 

  3.1.5.2 การข้ึนทะเบียนผูประกอบกิจการตะกาฟุลระหวางประเทศ 

    ในการจดทะเบียนธุรกิจตะกาฟุลระหวางประเทศ บริษัท หรือหนวยงาน

ตางประเทศ จะตองจัดเตรียมสําเนาหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ หรือเอกสารสิทธิอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงไดรับรองความถูกตองตามกฎหมายโดยพนักงานอาวุโสของบริษัทหรือของหนวยงาน

ดังกลาว รวมถึงเอกสารหรือขอมูลตางๆ ซ่ึงผูอํานวยการท่ัวไปอาจเรียกเปนคราวๆ ไป82

83 

    คํารองขอจดทะเบียนท้ังในการจดทะเบียนธุรกิจตะกาฟุลครอบครัวและ

ธุรกิจตะกาฟุลท่ัวไป อาจจะจัดทําโดยผูประกอบกิจการตะกาฟุลระหวางประเทศซ่ึงไดดําเนินการจด

ทะเบียนเปนท่ีเรียบรอยแลว 8 3

84 และผูอํานวยการท่ัวไปจะไมพิจารณาคํารองขอจดทะเบียนในกรณีท่ี

เชื่อวาวัตถุประสงคและการดําเนินงานของบริษัทตะกาฟุลระหวางประเทศปรากฎสวนประกอบท่ี

ไมไดรับการอนุมัติตามศาสนาอิสลาม84

85 

    กรณีผูยื่นคํารองขอจดทะเบียนเปนไปตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว ให

ผู อํานวยการท่ัวไปเสนอไปยังรัฐมนตรีผู มีอํานาจ และหากรัฐมนตรีไมไดเห็นเปนอยางอ่ืนให

ผูอํานวยการท่ัวไปดําเนินการข้ึนทะเบียนผูยื่นคํารองท้ังในสวนของธุรกิจตะกาฟุลครอบครัวและธุรกิจ

ตะกาฟุลท่ัวไป หรือท้ังสองธุรกิจ 8 5

86 โดยบุคคลผูขอข้ึนทะเบียนประกอบกิจการตะกาฟุลระหวาง

ประเทศมีหนาท่ีในการจายคาธรรมเนียมประจําป ซ่ึงคาธรรมเนียมดังกลาวจะถูกกําหนดโดยรัฐมนตรี

ตามประเภทของตะกาฟุล 8 6

87 ท้ังนี้ ผูอํานวยการท่ัวไปมีอํานาจในการตั้งเง่ือนไข รวมถึงการเพ่ิมเติม 

                                                           
82 Section 40a (1) of the Takaful Act 1984 
83 Section 40b (1) of the Takaful Act 1984 
84 Section 40b (2) of the Takaful Act 1984 
85 Section 40b (3) of the Takaful Act 1984 
86 Section 40b (4) of the Takaful Act 1984 
87 Section 9 of the Takaful Act 1984 
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หรือแกไขเง่ือนไขท่ีเคยมีอยูกอนโดยพิจารณาตามความเหมาะสม 8 7

88 สําหรับการแจงการข้ึนทะเบียน 

ผูประกอบกิจการตะกาฟุลระหวางประเทศ จะถูกประกาศไวในราชกิจจานุเบกษา 88

89 

(1) เงินกองทุนข้ันต่ําและเงินกองทุนหมุนเวียนสุทธิ 

    กรณีท่ีเงินกองทุนของบริษัทไมเหมาะสมกับความรับผิดหรือนอยกวา

จํานวนเงินข้ันต่ํา89

90 หรือกรณีของหนวยงานตางประเทศซ่ึงเงินทุนหมุนเวียนสุทธิไมเหมาะสมกับความ

รับผิดหรือนอยกวาจํานวนเงินข้ันต่ํา จะไมสามารถจดทะเบียนประกอบกิจการตะกาฟุลระหวาง

ประเทศได หากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร 90

91 

(2) การแกไขบทบัญญัติท่ีบังคับใชกับผูประกอบการตะกาฟุลระหวาง

ประเทศ 

    ในการดําเนินธุรกิจตะกาฟุลระหวางประเทศจะอยูภายใตบทบัญญัติ

ของพระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 โดยบทบัญญัติใดท่ีนํามาใชกับผูประกอบกิจการตะกาฟุลก็จะ

ถูกนํามาปรับใชกับผูประกอบกิจการตะกาฟุลระหวางประเทศดวย 9 1

92 ท้ังนี้ รัฐมนตรีมีอํานาจในการ

ปรับเปลี่ยนบทบัญญัติตามท่ีเห็นสมควรภายใตคําแนะนําของผูอํานวยการท่ัวไป92

93 

  3.1.5.3 ผลตอบแทน การลงทุน การเลิกกิจการ และการโอนธุรกิจ 

(1) งบบัญชีและผูตรวจสอบบัญชี 

    ผูประกอบกิจการซ่ึงไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะตอง

จัดทํางบการเงินและงบอ่ืนตามท่ีไดกําหนดไวเพ่ือนําสงใหแกผูอํานวยการท่ัวไป พรอมคาธรรมเนียม 

ในสวนของรูปแบบ เนื้อหา ระยะเวลา และวิธีการ ได ถูกกําหนดไวในสวนของตารางทาย

พระราชบัญญัติสวนท่ี 394 ท้ังนี้ ผูประกอบกิจการจะตองจัดใหมีการสอบบัญชีในรอบระยะเวลาท่ี

กําหนด โดยขณะท่ีนําสงงบดังกลาวจะตองนําสงใบอนุญาตผูสอบบัญชีไปพรอมกันดวย 94

95 

                                                           
88 Section 10 of the Takaful Act 1984 
89 Section 40b (5) of the Takaful Act 1984 
90 จํานวนเงินข้ันต่ํา หมายถึง จํานวนเงินของกองทุน หรือจํานวนเงินของเงินทุน

หมุนเวียนสุทธิ ซ่ึงถูกเก็บรักษาโดยผูประกอบกิจการตะกาฟุลระหวางประเทศ ซ่ึงกําหนดโดยรัฐมนตรี

ตามคําแนะนําของผูอํานวยการท่ัวไป ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
91 Section 40c (1) of the Takaful Act 1984 
92 Section 40d (1) of the Takaful Act 1984 
93 Section 40d (2) of the Takaful Act 1984 
94 Section 41 (1) of the Takaful Act 1984 
95 Section 41 (2) of the Takaful Act 1984 
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    บุคคลผูท่ีจะเปนผูสอบบัญชีไดจะตองเปนบุคคลท่ีมีสถานประกอบธุรกิจ

อยูในประเทศมาเลเซีย และเปนบุคคลผูไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินิติบุคคล ค.ศ.1965 ใหเปน

ผูตรวจสอบบัญชีของผูประกอบกิจการ ท้ังนี้บุคคลดังกลาวจะตองไดรับการรับรองจากผูอํานวยการ

ท่ัวไปในการกระทําตามวัตถุประสงคของบทบัญญัตินี้ 

(2) การตรวจสอบของนักคณิตศาสตรประกันภัยและรายงาน 

    ในสวนของธุรกิจตะกาฟุลเพ่ือครอบครัวนั้น บุคคลท่ีจดทะเบียนใน

ฐานะผูประกอบธุรกิจประเภทดังกลาวจะตองมีการตรวจสอบสถานะทางการเงินของกองทุน 

โดยเฉพาะอยายิ่งในกรณีท่ีมีการจายเงินผลประโยชนตะกาฟุล และจัดทํารายงานการจายดังกลาว ซ่ึง

การตรวจสอบและการจัดทํารายงานจะกระทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย สงไปยังผูอํานวยการ

ท่ัวไปพรอมกันกับคาธรรมเนียมท่ีกําหนด 9 5

96 ท้ังนี้การตรวจสอบดังกลาวจะกระทําในทายรอบบัญชี

ประจําปซ่ึงผูประกอบกิจการจะเปนผูกําหนด 96

97 

(3) เอกสาร 

    หากปรากฏวาเอกสารท่ีนําสงใหแกผูอํานวยการท่ัวไปตามมาตรา 41 

และ 42 ไมเปนท่ีนาพึงพอใจ ไมสมบูรณ ไมถูกตอง กอใหเกิดความเขาใจผิด หรือไมสอดคลองตาม

เง่ือนไขท่ีไดกําหนดไว หากผูอํานวยการท่ัวไปเห็นวาจําเปนอาจแจงไปยังผูประกอบกิจการหรือ

ตัวแทนของผูประกอบกิจการเพ่ือขอคําชี้แจงถึงกรณีดังกลาว ท้ังนี้การแจงจะตองเปนไปตามกําหนด

ระยะเวลา97

98 และหากไมไดรับคําชี้แจงจากบุคคลดังกลาวภายในกําหนดระยะเวลา ผูอํานวยการท่ัวไป

อาจปฏิเสธไมรับเอกสารดังกลาว หรือกรณีท่ีเห็นวามีความจําเปนผูอํานวยการท่ัวไปอาจกําหนด

แนวทางในการเปลี่ยนแปลงเอกสารดังกลาวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แตท้ังนี้ระยะเวลาดังกลาว

จะตองไมเกิน 1 เดือน98

99 

    สืบเนื่องจากการกําหนดแนวทางในการเปลี่ยนแปลงเอกสาร เอกสาร

ใดๆ ท่ีไดมีการดําเนินการตามแนวทางดังกลาวจะถือวายังมิไดมีการจัดสงใหแกผูอํานวยการท่ัวไป 

จนกวาจะไดมีการจัดสงใหมอีกครั้งหนึ่งตามรูปแบบท่ีกําหนดไวในแนวทางดังกลาว แตท้ังนี้ผูประกอบ

กิจการจะถือวาไดมีการจัดสงเอกสารตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดก็ตอเม่ือ ผูประกอบกิจการได

จัดสงเอกสารไปยังผูอํานวยการท่ัวไป อีกครั้งหนึ่งภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแนวทาง 99

100 

                                                           
96 Section 42 (1) of the Takaful Act 1984 
97 Section 42 (2) of the Takaful Act 1984 
98 Section 43 (1) of the Takaful Act 1984 
99 Section 43 (2) of the Takaful Act 1984 
100 Section 43 (4) of the Takaful Act 1984 
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(4) การตรวจสอบการดําเนินงานของผูประกอบกิจการตะกาฟุล 

    ผูอํานวยการท่ัวไปอาจจัดใหมีการตรวจสอบการดําเนินธุรกิจท้ังหมด

หรือแตบางสวน หากปรากฏวาผูประกอบกิจการไมสามารถท่ีจะกระทําการตามหนาท่ีของตน หรือมี

แนวโนมท่ีจะไมสามารถกระทําการดังกลาวไดหรือผูประกอบกิจการไมสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติ

เรื่องกองทุนตะกาฟุลในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได หรือผูประกอบกิจการไดรับการแจงตามมาตรา 33 

และผูประกอบการไมสามารถจัดหาขอมูลไดอยางเต็มท่ีหรือไมเปนท่ีนาพอใจ หรือผูประกอบกิจการ

ไมสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 41 42 และ 45 ได หรืองบประมาณรายจาย หรือรายจาย

อยางใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดซ้ือจัดจาง การบํารุงรักษา หรือการบริหารธุรกิจตะกาฟุลของผูประกอบ

กิจการ มีสัดสวนท่ีไมเหมาะสมกับรายไดซ่ึงไดรับมาจากเงินเขารวมโครงการเปนอยางมาก หรือวิธีการ

ในการไดรับรายไดหรือรายจายของผูประกอบกิจการ มีการเฉลี่ยระหวางกองทุนตะกาฟุล หรือ

ระหวางกองทุนตะกาฟุลและกองทุนอ่ืนๆ หรือบัญชีอ่ืนๆ ท่ีไมเปนธรรม หรือผูอํานวยการท่ัวไปมี

ขอมูลอ่ืนใดในความครอบครอง อันเปนการเรียกรองใหเกิดการตรวจสอบ 

    โดยในการตรวจสอบ ผูอํานวยการท่ัวไปอาจเปนผูดําเนินการตรวจสอบ

การดําเนินงานดวยตนเองหรืออาจจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนใหกระทําการดังกลาว พรอมนําสงรายงานใหแก

ผูอํานวยการท่ัวไป100

101 โดยบุคคลท่ีแตงตั้งใหกระทําการในฐานะผูตรวจสอบนั้นอาจเปนผูสอบบัญชี ซ่ึง

จะตองเปนผูสอบบัญชีท่ีนอกเหนือจากผูสอบบัญชี ท่ีจัดทํางบหรืองบบัญชี อ่ืนตามมาตรา41  

นักคณิตศาสตรประกันภัย หรือบุคคลท่ีเหมาะสมอ่ืน โดยคาใชจายของผูประกอบกิจการเอง 

    การดําเนินการตรวจสอบผูอํานวยการท่ัวไป หรือบุคคลท่ีไดรับการ

แตงตั้ง อาจกําหนดใหผูประกอบกิจการหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีกระทําการในนามของผูประกอบการ หรือ

บุคคลท่ีเปนผูจัดการ นักคณิตศาสตรประกันภัย ผูสอบบัญชี เจาหนาท่ี ลูกจาง หรือตัวแทนของผู

ประกอบกิจการ หรือบุคคลผูกระทําการในฐานะดังกลาวไมวาจะในเวลาใด หรือบุคคลผูมีสวนรวม

ของผูประกอบกิจการในอดีตหรือปจจุบันเปนผูดําเนินการตรวจสอบ และอนุญาตใหมีการเขาถึงหรือ

ทําสําเนาสมุดบัญชี บัญชี บันทึก หรือเอกสารอ่ืนๆ ของผูประกอบกิจการท้ังหมดหรือแตบางสวน ไม

วาเอกสารดังกลาวเหลานั้นจะถูกจัดเก็บไวในประเทศมาเลเซียหรือประเทศอ่ืนๆ ท้ังนี้ใหรวมถึง

เอกสารหลักฐานซ่ึงผูประกอบกิจการมีชื่ออยูในทรัพยสินดังกลาวดวย 1 0 1

102 โดยเง่ือนไขท่ีถูกกําหนดไว

นั้นจะใชแตเฉพาะกับเอกสารซ่ึงเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของผูประกอบกิจการในประเทศ

มาเลเซีย หรือหลักฐานซ่ึงผูประกอบกิจการมีชื่อในสินทรัพยซ่ึงถือไวเพ่ือวัตุประสงคดังกลาว 

 

                                                           
101 Section 46 (3) of the Takaful Act 1984 
102 Section 46 (4) of the Takaful Act 1984 
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(5) การกําหนดแนวนโยบาย 

    ในกรณีท่ีผูอํานวยการท่ัวไปเชื่อวาการดําเนินกิจการของผูประกอบ

กิจการนาท่ีจะเปนอันตรายตอประโยชนสาธารณะ ประโยชนของผูเขารวมโครงการหรือประโยชนของ

ผูประกอบกิจการ และหากมีความจําเปน ผูอํานวยการท่ัวไปอาจกําหนดแนวนโยบายใหแกผูประกอบ

กิจการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูอํานวยการท่ัวไป อาจจะกําหนดใหผูประกอบกิจการกระทําการหรือมี

สวนรวมในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงอาจมีความจําเปนเพ่ือใหผูประกอบกิจการสามารถดําเนินการ

ควบคุมธุรกิจใหเปนไปตามหลักการตะกาฟุล หรือโยกยายกรรมการ ซ่ึงผูอํานวยการท่ัวไปไดพิจารณา

แลววาไมเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงดังกลาว หรือดําเนินการกําจัดหรือกูคืนทรัพยสินหรือดําเนินการ

เรียกคืนจํานวนเงินซ่ึงถูกใชไปโดยผิดกฎหมายหรือใชไปโดยไมเหมาะสม ซ่ึงปรากฎตอผูอํานวยการ

ท่ัวไป หรือยุติการตออายุหรือการรับรองในธุรกิจแตละประเภทตามแนวทาง หรือตระเตรียมการ

เก่ียวกับตะกาฟุลตอตามแนวทางท่ีผูอํานวยการท่ัวไปกําหนด102

103 

    ท้ังนี้ ผูอํานวยการท่ัวไปจะทําการแกไขหรือยกเลิกแนวทางดังกลาวก็ได 

และในการกระทําเชนนั้น ผูอํานวยการท่ัวไปอาจกําหนดเง่ือนไขตามท่ีเห็นสมควร 1 0 3

104 โดยผูประกอบ

กิจการซ่ึงไมปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวถือวากระทําผิดกฎหมายจะตองไดรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด

104

105 

(6) บทบัญญัติท่ัวไปเกี่ยวกับการชําระบัญชี 

    บุคคลท่ีอาจยื่นคํารองขอชําระบัญชีของผูประกอบกิจการ (ตาม

พระราชบัญญัติฉบับนี้) ภายใตพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ.1965 หรือมีสิทธิท่ีจะดําเนินการชําระบัญชี

ภายใตการกํากับดูแลของศาล ใหหมายความรวมถึงผูอํานวยการท่ัวไปดวย 1 0 5

106 โดยผูอํานวยการท่ัวไป 

อาจเปนคูสัญญาในการชําระบัญชีภายใตพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ.1965 และผูชําระบัญชีอาจจะให

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจการของผูประกอบกิจการแกผูอํานวยการท่ัวไปเปนครั้งคราว106

107 

(7) แผนการโอนยายธุรกิจ 

    การโอนธุรกิจตะกาฟุลไปยังผูประกอบกิจการรายอ่ืนนั้นสามาถท่ีจะ

กระทําไดไมวาจะท้ังหมดหรือแตบางสวน ซ่ึงการโอนยายจะตองกระทําตามวิธีการท่ีไดกําหนดไว ท้ังนี้

                                                           
103 Section 47 (1) of the Takaful Act 1984 
104 Section 47 (2) of the Takaful Act 1984 
105 Section 47 (3) of the Takaful Act 1984 
106 Section 48 (1) of the Takaful Act 1984 
107 Section 48 (2) of the Takaful Act 1984 
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ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการตะกาฟุลเปนสมาคมซ่ึงไดจดทะเบียนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของจะไม

สามารถดําเนินการโอนธุรกิจได เวนแตจะเปนการโอนไปใหแกสมาคมอ่ืนซ่ึงไดจดะเบียนไวแลว 

 3.1.5.4 บทบัญญัติท่ัวไปและบทบัญญัติอ่ืนๆ 

(1) คําแนะนําของสภาท่ีปรึกษาชะรีอะฮ 

    ผูประกอบกิจการตะกาฟุล ตัวแทนตะกาฟุล นายหนาตะกาฟุล หรือ 

ผูประเมินคาสินไหมทดแทน อาจขอคําแนะนําจากสภาท่ีปรึกษาชะรีอะฮ ในสวนของขอมูลท่ีเก่ียวของ

กับธุรกิจตะกาฟุลของตนเอง โดยท่ีผูประกอบกิจการตะกาฟุล ตัวแทนนายหนาตะกาฟุล หรือผูเจรจา

ตกลงคาสินไหมทดแทนอาจปฏิบัติตามคําแนะนําดังกลาว 1 0 7

108 ท้ังนี้สภาท่ีปรึกษาชะรีอะฮจะถูกจัดตั้ง

ข้ึนตามมาตรา 16 b (1) พระราชบัญญัติธนาคารกลางอิสลาม ค.ศ.1958109 

    สําหรับสมาคมซ่ึงสมาชิกของสมาคมดังกลาวเปนผูประกอบกิจการ 

ตะกาฟุล นายหนาตะกาฟุล ตัวแทนตะกาฟุล หรือผูประเมินคาสินไหมทดแทน หรือสมาคมซ่ึงสมาชิก

เปนบริษัทประกันภัย นายหนาประกันภัย ตัวแทนประกันภัย หรือผูประเมินคาสินไหมทดแทน

ประกันภัย โดยท่ีบุคคลดังกลาวประกอบธุรกิจตะกาฟุล สมาคมเหลานั้นอาจขอคําแนะนําในดาน

ขอมูลชะรีอะฮอันเก่ียวแกธุรกิจของตนและสมาชิกผูประกอบกิจการตะกาฟุลอาจปฏิบัติตาม

คําแนะนําดังกลาว109

110 

(2) ธนาคารกลาง 

    ธนาคารกลางเปนหนวยงานผูรับผิดชอบในการบริหารงาน การบังคับใช 

การดําเนินการ และการใหมีผลบังคับใชพระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 โดยท่ีผูวาการธนาคาร

กลางจะเปนผูอํานวยการตะกาฟุลก็ได โดยบุคคลดังกลาวจะกระทําการและปฏิบัติหนาท่ีในนามของ

ธนาคารกลาง มีอํานาจหนาท่ีและปฏิบัติการไปตามท่ีไดมีการหารือกับผูอํานวยการตะกาฟุลภายใต

พระราชบัญญัติฉบับนี้ 1 1 0

111 ท้ังนี้ในการดําเนินงานของผูอํานวยการท่ัวไปจะตองเปนไปโดยสอดคลอง

กับแนวทางท่ัวไปของรัฐมนตรี111112 

    หากผูอํานวยการท่ัวไปมิไดมีคุณสมบัติเปนนักคณิตศาสตรประกันภัย 

รัฐมนตรีอาจจัดใหมีนักคณิตศาสตรประกันภัยซ่ึงมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขไวตลอดเวลาโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหคําแนะนําตามกฎหมายนี้ 

                                                           
108 Section 53a of the Takaful Act 1984 
109 Section 53a (1) of the Takaful Act 1984 
110 Section 53a (1) of the Takaful Act 1984 
111 Section 54 (1) of the Takaful Act 1984 
112 Section 54 (1) of the Takaful Act 1984 
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    ผูอํานวยการท่ัวไปจะแตงตั้งพนักงานของธนาคารกลางเพ่ือบริหารหรือ

ดําเนินการ หรือมีอํานาจหนาท่ี หรือปฏิบัติหนาท่ีอยางใดๆ ของผูอํานวยการท่ัวไป และผูอํานวยการ

ท่ัวไปอาจมอบอํานาจหรือแตงตั้งบุคคลอ่ืนใดเพ่ือใหความชวยเหลือในการปฏิบัติงานตามอํานาจหรือ

หนาท่ี ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยท่ัวไปหรือกรณีเฉพาะ 

(3) ความรับผิดชอบ 

    ผูอํานวยการท่ัวไปหรือพนักงานธนาคารกลางซ่ึงไดรับการแตงตั้งตาม

มาตรา 54 (5) บุคคลซ่ึงไดรับการแตงตั้งตามมาตรา 46 (3) หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงมีอํานาจ หรือไดรับ

การแตงตั้งตามมาตรา 54 (6)ไมตองรับผิดในสิ่งท่ีไดกระทําหรือละเวนกระทํา ซ่ึงไดกระทําลงไปใน

ขอบอํานาจโดยสุจริต หรือปฏิบัติตามระบบ หรือตามหนาท่ีท่ีไดมีการหารือ หรือท่ีไดกําหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎระเบียบอ่ืนใด  

(4) ความสามารถของบุคคล 

    บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ไมมีความสามารถในการเขาทํา

สัญญาตะกาฟุล112

113 

3.1.6 หนวยงานกํากับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจตะกาฟุล 

   หนวยงานซ่ึงมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ควบคุมการดําเนินงาน เสริมสราง

ความเชื่อม่ันและการเขาถึงระบบตะกาฟุล รวมท้ังสงเสริมโครงสรางพ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจ 

ตะกาฟุลในประเทศมาเลเซีย ไดแก 

  3.1.6.1 ธนาคารเนการามาเลเซีย (Negara Bank Malaysia-BNM) 

    ธนาคารเนการามาเลเซียเปนธนาคารกลางของประเทศมาเลเซีย เริ่ม

ดําเนินการเม่ือวันท่ี 26 มกราคม ค.ศ.1959 ภายใตพระราชบัญญัติธนาคารกลาง ค.ศ.2009 บทบาท

ของธนาคารกลางมาเลเซีย คือการสงเสริมความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการเงินใหกับประเทศ โดยทํา

หนาท่ีกําหนดนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน รักษาเสถียรภาพและสงเสริมโครงสรางทาง

การเงินใหเขมแข็ง และเปนนายธนาคารใหกับทางรัฐบาล รวมท้ังมีหนาท่ีใหคําปรึกษาแกรัฐบาล

มาเลเซียเก่ียวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและการจัดการหนี้สาธารณะ อีกท้ังยังทําหนาท่ีในการ

รักษาเสถียรภาพทางการเงินใหกับประเทศดวย ธนาคารเนการามาเลเซียมีบทบาทในการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานทางการเงินอยางมีนัยยะสําคัญ 1 1 3

114 เพ่ือใหแนใจวาทุกภาคสวนของเศรษฐกิจและ

สังคมสามารถเขาถึงการใหบริการทางการเงิน  

                                                           
113 Section 64 of the Takaful Act 1984 
114 Bank Negara Malaysia, “Bank Negara,” Accessed October 21, 2015, 

http://www.bnm.gov 
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    ธุรกิจตะกาฟุลถือเปนอีกหนึ่งธุรกิจทางการเงินและการธนาคารท่ีมี

ความสําคัญท้ังตอระบบเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศ ซ่ึงอยูภายใตการกํากับและดูแลของ

ธนาคารเนการามาเลเซียและเพ่ือท่ีจะกระตุนการพัฒนาในเชิงโครงสรางและสรางความเปนระบบ

ระเบียบใหแกธุรกิจตะกาฟุล ธนาคารเนการามาเลเซียไดมีการริเริ่มจัดทําแนวทางในการปฏิบัติการ

ประกอบธุรกิจตะกาฟุล ตัวอยางเชน แนวทางเรียกรองคาสินไหมทดแทน แนวทางกํากับดูแลสภา 

ท่ีปรึกษาชะรีอะฮ และแนวทางในการจัดจางบุคคลภายนอกสําหรับผูประกอบกิจการตะกาฟุล 

เปนตนเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติแกผูประกอบธุรกิจ 

  3.1.6.2 คณะกรรมการกํากับดูแลชะรีอะฮ (Shariah Supervisory Board) 

    สถาบันการเงินอิสลามจะตองดําเนินการไปตามแนวปฏิบัติท่ีดีในการ

กํากับดูแลกิจการ แตอยางไรก็ตามสถาบันการเงินอิสลามจะมีหนวยงานกํากับดูแลและใหคําปรึกษา

เพ่ิมอีกชั้นหนึ่ง ไดแก คณะกรรมการกํากับดูแลชะรีอะฮ (Shariah Supervisory Board) ซ่ึงจะมีการ

แตงตั้งนักวิชาการอยางนอย 3 ทาน เขาเปนสมาชิกคณะกรรมการ โดยบุคคลดังกลาวจะตองเปนผูมี

ความรูและความสามารถ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูในทางเศรษฐกิจ การเงิน การประกอบธุรกิจ และ

กฎหมายอิสลาม 

    สมาชิกคณะกรรมการกํากับดูแลชะรีอะฮเปนผู มีบทบาทในการ

ตรวจสอบการประกอบกิจการตะกาฟุลและตะกาฟุลตอการกํากับดูแลการพัฒนาผลิตภัณฑตะกาฟุล 

และตรวจสอบการปฏิบัติตามชะรีอะฮของผลิตภัณฑและการลงทุน และรับรองวาการดําเนินงานอยาง

ใดๆ ของบริษัทตะกาฟุลปราศจากสิ่งท่ีไมไดรับการอนุมัติจากชะรีอะฮ 114115 

  3.1.6.3 AAOIFI (The Accounting and AuditingOrganization for 

Islamic Financial Institutions) 

    AAOIFI เปนองคกรอิสลามอิสระระหวางประเทศ กอตั้งในรูปแบบ 

ของนิติบุคคลและดําเนินงานโดยไมแสวงหากําไร มีสถาบันการเงินในประเทศตางๆ เขารวม 

กวา 40 ประเทศ รวมถึงธนาคารกลาง สถาบันการเงินอิสลาม ธนาคารอิสลามระหวางประเทศ และ

อุตสาหกรรมการเงินท่ัวโลก AAOIFI เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบ กําหนดมาตรฐานและแนวทาง

ในการกํากับดูแลจริยธรรมและมาตรฐานชะรีอะฮของสถาบันการเงินอิสลามและอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวของ 

    AAOIFI เปนองคกรท่ีไดรับความเชื่อม่ันและไดรับการยอมรับใน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยประเทศตางๆ ไดรับเอามาตรฐานดังกลาวมาปฏิบัติ เชน ดูไบ จอรแดน 

ซีเรีย และซูดาน เปนตน และหนวยงานท่ีเก่ียวของในบางประเทศก็ไดมีการออกแนวทางการปฏิบัติ

                                                           
115 Ezamshah Ismail, Basic Takaful Broking Handbook, (IBFIM : 2011), p.73. 
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ตามแนวทางของ AAOIFI เชน มาเลเซีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และแอฟริกาใต เปนตน ซ่ึงใน

ปจจุบันมีมาตรฐาน AAOIFI ถือเปนสวนหนึ่งของความตองการทางดานกฎระเบียบการเงินอิสลามท้ัง

ในภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเซียแปซิฟคเอเซียใต เอเซียกลาง แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาเหนือ ซ่ึง

ขอกําหนดและมาตรฐานท่ีใชในการประกอบธุรกิจตะกาฟุลและตะกาฟุลตอ ไดดําเนินตามแนวทาง

ของ AAOIFI 

  3.1.6.4 IFSB (The Islamic Financial Services Board) 

    IFSB เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีในการกําหนดกฎระเบียบสากลและกํากับ

ดูแลการดําเนินธุรกรรมทางการเงินและการธนาคารใหมีเสถียรภาพและความม่ันคงในทาง

อุตสาหกรรมการเงินอิสลาม และถูกตองตามชะรีอะฮ ซ่ึงรวมถึงสถาบันการเงินอิสลาม ธนาคาร

อิสลาม ตลาดทุนอิสลาม และการประกันภัยอิสลามดวย ปจจุบันสมาชิก IFSB ประกอบดวย

หนวยงานกํากับดูแล องคกรระหวางประเทศ และสถาบันการเงินตางๆ รวมท้ังสิ้น 184 หนวยงาน 

 3.1.7 ปจจัยสูความสําเร็จของตะกาฟุลในมาเลเซีย 

  3.1.7.1 ความเขาใจและการตื่นตัวของชาวมุสลิมเกี่ยวกับอิสลาม 

    การดําเนินกิจการประกันภัยอิสลามหรือตะกาฟุลในประเทศมาเลเซีย

นั้นจะไมสามารถดําเนินการไปได หากขาดความเขาใจและการตื่นตัวเก่ียวกับอิสลามของประชาชน 

วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมตะกาฟุลในตนป ค.ศ.1983 เปนผลมาจากความตองการของชาวมุสลิม

ในสมัยนั้น เพ่ือเปนทางเลือกหนึ่งของการประกันภัยซ่ึงถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม 

  3.1.7.2 รัฐบาลใหการสนับสนุนหรือใหการอุปถัมภ 

    รัฐบาลเปนสวนท่ีมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของตะกาฟุลใน

ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากบริษัทตะกาฟุลบริษัทแรกรัฐบาลเปนผูลงทุนโดยผานธนาคารอิสลาม

มาเลเซีย และสําหรับบริษัทตอๆ มารัฐบาลไดเปลี่ยนมาใหการควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาผานทาง

ธนาคารแหงชาติมาเลเซีย  

    การใหการสนับสนุนและการใหการอุปถัมภของรัฐบาลมีมาเปนระยะ

เวลานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงของนโยบายเศรษฐกิจใหม (New Economic Policy) ท่ีเกิด

การปรับโครงสรางทางสังคมโดยการผลักดันใหชาวมุสลิมเขามีสวนรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ

ตอมาในสมัยยุคของนโยบายเศรษฐกิจสมัยใหม (New Economic Policy) แนวคิดความเครงครัด

ทางศาสนาอิสลามไดเดนชัดข้ึนในวิถีชีวิตของประชาชนเม่ือพรรคพาสไดประสบความสําเร็จในการ

เลือกตั้ง และมหาธีรไดข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในป ค.ศ.1981 รัฐบาลนี้ไดสนับสนุนการ

สัมมนาในเรื่องแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาอิสลามและไดมีการประกาศใชนโยบายการเปลี่ยนแปลงไปสู

อิสลามในป 1984 ซ่ึงตะกาฟุลถือเปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจอิสลามซ่ึง

รัฐบาลใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง จนเริ่มมีการรางพระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 เพ่ือเปน
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การสนับสนุนอยางเปนทางการ หลังจากท่ีไดมอบอํานาจใหธนาคารแหงชาติมาเลเซียเปนผูสงเสริม

และกํากับดูแล จึงอาจกลาวไดวาตะกาฟุลมาเลเซียจะเกิดข้ึนมาอยางสมบูรณและเจริญกาวหนาอยาง

ทุกวันนี้ไมได หากไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐบาล 

  3.1.7.3 อิทธิพลจากขบวนการฟนฟูอิสลาม 

    ความสําเร็จของตะกาฟุลมาเลเซียอีกประการหนึ่งเปนผลมาจากปจจัย

แวดลอมภายนอกของขบวนการฟนฟูอิสลามท่ีมีอิทธิพลตอแนวคิดทางเศรษฐศาสตรอิสลาม  

ซ่ึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินชีวิตของมุสลิมในดานตางๆ ดานหนึ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

อยางมากคือดานเศรษฐกิจ ซ่ึงการฟนฟูอิสลามไดแบงเปนผานวิวัฒนาการมา 4 ชวง ไดแก 

(1) ชวงเปรียบเทียบ  

    ในยุคนี้เปนชวงท่ีมีการเขียนเปรียบเทียบระหวางระบบเศรษฐกิจอิสลาม

และระบบเศรษฐกิจอ่ืนๆ  

(2) ชวงการสรางหลักการ 

    ในชวงแรกไดมีการกระตุนใหนักปรัชญาชาวมุสลิมมีความตื่นตัวตอเรื่อง

ของศาสนา ซ่ึงก็นับไดวาประสบความสําเร็จเปนอยางมาก โดยตอมาในป ค.ศ.1960 ไดเริ่มมีงานเขียน

ในเชิงของการสรางหลักการเกิดข้ึน เชน งานเขียนของ ดร. อีซา อับดุลฮ เขียนเก่ียวกับดอกเบี้ยทุน

และเศรษฐกิจการเมือง เปนตน 

(3) ชวงการกอตั้งสถาบัน  

    ในชวงท่ีมีการพูดถึงการสรางหลักการนั้นก็ไดมีการริเริ่มสรางสถาบัน

ทางเศรษฐกิจ โดยในป ค.ศ.1763 ไดมีการกอตั้งธนาคาร Mayt Ghamr Bank และภายหลังจากนั้นก็

ไดมีการกอตั้งธนาคารในประเทศอียิปตในป ค.ศ.1971 ไดแก Bank Social Nasser ตอมาในป ค.ศ.

1975 ไดมีการจัดตั้งธนาคารเพ่ือการพัฒนาอิสลาม (Islamic Development Bank หรือ IDB) การ

ขยายตัวของธนาคารอิสลามไดขยายเปนวงกวางไปยังประเทศตางๆ ท่ัวโลก ท้ังประเทศท่ีเปนมุสลิม

และประเทศท่ีไมไดเปนมุสลิม นอกจากการธนาคารอิสลามแลวยังเกิดการประกันภัยอิสลามข้ึนใน

ประเทศซูดานในป ค.ศ.1979 และตอมาไดขยายไปยังประเทศตางๆ ซ่ึงเปนการดําเนินธุรกิจควบคูไป

กับธนาคารอิสลาม 

(4) ชวงติดตามผลและพัฒนา  

    จากประสบการณท่ีไดรับในการดําเนินกิจกรรมและธุรกรรมตางๆ ทาง

เศรษฐกิจและการเงินอิสลามมาเปนระยะเวลากวา 20 ป จึงไดมีการรวบรวมขอมูลและประเมินผล

ของการอิสลามนุวัฒนทางดานเศรษฐกิจแลการเงิน เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งข้ึนตอไป 

    จากชวงระยะเวลาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนในโลกของอิสลาม จะเห็นไดวา

ประเทศมาเลเซียไดมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอิสลามตามกระแสท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง และถือไดวา
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ประเทศมาเลเซียเปนประเทศท่ีมีความสมํ่าเสมอในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอิสลาม โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งดานตะกาฟุล นอกจากมาเลเซียจะไดขยายการลงทุนออกไปนอกประเทศแลว มาเลเซียยังเปนท่ี

ปรึกษาใหกับประเทศตางๆ ท่ีสนใจจะดําเนินการดานตะกาฟุลดวย 

3.1.7.4 ความเช่ือม่ันในผลิตภัณฑและการบริหารจัดการ 

    ความเชื่อม่ันของประชาชนตอผลิตภัณฑและการบริหารจัดการท่ี

นํามาใชกับตะกาฟุลวามีความถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม นับเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญท่ีทําให

ประเทศมาเลเซียกาวเปนผูนําทางตะกาฟุล และเหตุท่ีทําใหประชาชนมีความเชื่อม่ันตอสถาบัน

การเงินอิสลามในประเด็นแรก ไดแก การจัดตั้งสถาบันชะรีอะฮเพ่ือกํากับดูแลการดําเนินกิจการ 

รวมถึงการออกกฎหมายใหแตละบริษัทตองมีกรรมการชะรีอะฮควบคุมดูแลอีกชั้นหนึ่งเพ่ือความ

ถูกตองตามศาสนา และในประเด็นท่ีสองคือ การกํากับดูแลโดยธนาคารแหงชาติมาเลเซีย จึงอาจ

กลาวโดยสรุปไดวา ความเชื่อม่ันของประชาชนในผลิตภัณฑและการบริหารจัดการยอมเกิดจากการ

กํากับดูแลความถูกตองท้ังทางดานการบริหารจัดการและความถูกตองทางศาสนา ซ่ึงเปนผลโดยตรง

จากการมีกฎหมายท่ีบังคับใชกับตะกาฟุลโดยเฉพาะ 

 

3.2 ประเทศปากีสถาน 

 

 สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Islamic Republic of Pakistan) เปนประเทศท่ีตั้งอยูใน

เอเชียใต มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย อิหราน อัฟกานิสถาน และ จีน และมีชายฝงติดกับทะเล

อาหรับ มีประชากรกวา 180 ลานคน โดยมีประชากรรอยละ 97 ของประเทศเปนผูนับถือศาสนา

อิสลาม115

116 และเนื่องดวยการท่ีประเทศปากีสถานเปนประเทศท่ีประชากรสวนมากเปนผูนับถือศาสนา

อิสลาม ประชากรจึงดําเนินชีวิตโดยปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮฺท่ีปรากฎในคัมภีรอัลกุรอานและ 

อัลซุนนะฮฺ และก็เฉกเชนเดียวกันกับมุสลิมอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถจะยอมรับในเรื่องของความไมแนนอน 

การพนัน และดอกเบี้ยได เนื่องจากเปนสิ่งท่ีมิไดนับการอนุมัติตามหลักการทางศาสนา (ฮะรอม) 

ดังนั้นแลวชาวปากีสถานจึงเชื่อวาการประกันภัยสากลเปนบาปและเชื่อวาการประกันภัยตามหลัก

ศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุลเปนสิ่งท่ีเชื่อถือและสามารถท่ีจะยอมรับได 

 

 

 

                                                           
116 “สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน,”สืบคนเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2557, 

http://sameaf.mfa.go.th/th/country/south-asia/detail.php?ID=7 
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 3.2.1 ความเปนมาของตะกาฟุลในประเทศปากีสถาน 

   ตะกาฟุลปรากฏในตลาดประกันภัยของประเทศปากีสถานครั้งแรกเม่ือป 

ค.ศ.2005 โดยบริษัท พัค-คูเวตการลงทุน จํากัด (Pak-Kuwait Investment Company) ถือเปน

บริษัทท่ีใหบริการตะกาฟุลเปนแหงแรกของประเทศปากีสถานซ่ึงในระยะเวลาเริ่มแรกมีเพียงหนึ่งถึง

สองบริษัทเทานั้นท่ีประกอบกิจการดังกลาว แตเม่ือระยะเวลาผานไปธนาคารท้ังของรัฐและเอกชนก็

เริ่มมีการใหบริการตะกาฟุลเพ่ิมมากข้ึน และสืบเนื่องจากการท่ีไมมีกฎหมายท่ีเหมาะสมกับตะกาฟุล

เปนการเฉพาะ ในการควบคุมและกํากับดูแลในระยะเริ่มแรกของตะกาฟุลจึงอยูภายใตขอบเขตของ

กฎหมายการประกันภัยสากล โดยมีขอยกเวนพิเศษท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑตะกาฟุลตามหลักศาสนา

อิสลาม  

   อยางไรก็ดี การปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามในทางเศรษฐกิจซ่ึงมิใชเฉพาะ

แตเพียงในเรื่องของตะกาฟุลของประเทศเปนไปไดอยางชาๆ แมวาจะมีการแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับการประกันภัยสากลในประเทศแลว ก็ยังคงไมปรากฏวามีการกลาวถึงการประกันภัยตามหลัก

ศาสนาอิสลามแตประการใด ท้ังนี้ ในพระราชบัญญัติประกันภัย ค.ศ.1983 (Insurance Act 1983) 

ไดมีแนวความคิดในเรื่องของการจัดต้ังบริษัทประกันภัยแบบสหการ (Mutual Insurance) ซ่ึงถือเปน

จุดเริ่มตนท่ีดีในการจัดใหมีกฎหมายท่ีเก่ียวกับตะกาฟุลในประเทศปากีสถาน จนกระท่ังในป  

ค.ศ.2000 ไดมีการออกระเบียบตะกาฟุลข้ึน โดยมีสาระสําคัญในการกําหนดรูปแบบการใหบริการ

ออกเปนสามรูปแบบ ไดแก วะกาละห (Wakalah Model) มุฏอเราะบะฮ (Mudharabah Model)

และแบบผสม (Mix Model) ตอมาไดมีการออกระเบียบตะกาฟุลข้ึนใหมแทนท่ีฉบับเดิมในป  

ค.ศ.2005 จนกระท่ังทายท่ีสุดในวันท่ี 13 มกราคม ค.ศ.2012 ไดมีการออกระเบียบตะกาฟุล 

ค.ศ.2012 เพ่ือใชเปนระเบียบในการปฏิบัติเก่ียวกับการใหบริการตะกาฟุลแทนระเบียบตะกาฟุลฉบับ

เดิม 

 3.2.2 กฎหมายตะกาฟุลในประเทศปากีสถาน 

   ธุรกิจประกันภัยในประเทศปากีสถานนั้นมีสองระบบ คือการประกันภัยสากล

และการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุล โดยกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับ

การประกันภัยท้ังสองรูปแบบก็แตกตางกันออกไป แตสําหรับการประกอบธุรกิจประกันภัยอิสลาม

หรือตะกาฟุลในประเทศปากีสถานจะอยูภายใตบังคับของระเบียบตะกาฟุล ค.ศ.2012 (Takaful 

Rules 2012) เปนระเบียบในการปฏิบัติอีกฉบับแยกตางหากจากกฎหมายประกันภัยสากล โดย

ระเบียบตะกาฟุล ค.ศ.2012 มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 16 กรกฏาคม ค.ศ.2012 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

กํากับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจตะกาฟุลในประเทศปากีสถานโดยเฉพาะ ซ่ึงสามารถสรุป

สาระสําคัญได ดังนี้ 
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  3.2.2.1 การประกอบธุรกิจตะกาฟุล 

    การประกอบธุรกิจตะกาฟุลหรือกระทําการอยางใดอันเปนลักษณะของ

การประกอบธุรกิจตะกาฟุลในประเทศปากีสถาน ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการประกอบธุรกิจอยางเต็ม

รูปแบบ หรือการเปดชองทางบริการผานทางบริษัทประกันภัยสากล รวมถึงการใชคําวา “ตะกาฟุล” 

ไมสามารถท่ีจะกระทําได เวนแตบุคคลนั้นจะไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการหรือกระทําการ

ดังกลาว116

117 

    บุคคลท่ีเหมาะสมในการประกอบกิจการตะกาฟุล ในกรณีท่ีเปน 

ตะกาฟุลเพ่ือครอบครัว ไดแก บุคคลท่ีจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจประกันชีวิต และสําหรับตะ

กาฟุลท่ัวไป ไดแก บุคคลท่ีจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจประกันภัยท่ัวไป 1 1 7

118 โดยกําหนดให

บทบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการประกันชีวิตจะถือวานํามาใช

กับธุรกิจตะกาฟุลเพ่ือครอบครัวดวย และบทบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบท้ังหมดท่ี

เก่ียวของกับการประกันภัยท่ัวไปจะถือวานํามาใชกับธุรกิจตะกาฟุลท่ัวไป118

119 

    การขออนุญาตเพ่ือเปนผูประกอบกิจการตะกาฟุลอยางเต็มรูปแบบ

จะตองจัดทําเอกสารยื่นตอคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของประเทศปากีสถาน 

พรอมท้ังเอกสารและขอมูลท่ีถูกกําหนดไว 1 1 9

120 สําหรับในสวนของการขออนุญาตเพ่ือเปนผูประกอบ

ธุรกิจตะกาฟุลในรูปแบบของการเปดหนาตางบริการก็มีหลักการและวิธีการปฏิบัติเชนเดียวกันกับการ

ขออนุญาตเพ่ือเปนผูประกอบกิจการตะกาฟุลอยางเต็มรูปแบบ 1 2 0

121 ท้ังนี้ ในการขออนุญาตจะไมถูก

ปฏิเสธโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 1 2 1

122 และในกรณีท่ีผูขออนุญาตมีคุณสมบัติครบถวนและไดปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของกฎหมายและระเบียบตางๆ แลว ผูขออนุญาตก็มีสิทธิท่ีจะไดรับหนังสือรับรองการ

อนุญาตประกอบกิจการดังกลาว 1 2 2

123 โดยอาจกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตดังกลาวก็ไดหาก

เห็นสมควร123

124 

                                                           
117 Article 3 (1) of the Takaful Rule 2012 
118 Article 4 (2) of the Takaful Rule 2012 
119 Article 4 (3) of the Takaful Rule 2012 
120 Article 5 (1) of the Takaful Rule 2012 
121 Article 6 (1) of the Takaful Rule 2012 
122 Article 7 (1) of the Takaful Rule 2012 
123 Article 9 (1) of the Takaful Rule 2012 
124 Article 9 (2) of the Takaful Rule 2012 
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3.2.2.2 เง่ือนไขสําหรับผูประกอบกิจการตะกาฟุล124

125 

1. ผูประกอบกิจการจะตองแตงตั้งท่ีปรึกษาชะรีอะฮใหสอดคลองกับ

ระเบียบฉบับนี้ 

2. ผูประกอบกิจการจะตองแตงตั้งผูตรวจสอบความสอดคลองตามหลัก 

ชะรีอะฮใหสอดคลองกับระเบียบฉบับนี้ 

3. ผูประกอบกิจการจะตองแตงตั้งเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติงานสอดคลองตาม

หลักชะรีอะฮใหสอดคลองกับระเบียบฉบับนี้ 

4. หากกรณีการประกอบกิจการตะกาฟุลครอบครัว ผูประกอบกิจการ

จะตองกําหนดใหมีกองทุนเฉพาะสําหรับการดําเนินการดังกลาวหนึ่งกองทุนหรือมากกวานั้น 

5. ดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจตะกาฟุลเพ่ือครอบครัว จะแบงกองทุนตาม

กฎหมายสําหรับธุรกิจตะกาฟุลดังกลาวเปนกองทุนยอย ชื่อวา กองทุนผูเขารวมโครงการและกองทุน

ยอยผูประกอบกิจการ และในกรณีของสัญญาเพ่ือการลงทุน ก็จะตองมีกองทุนเพ่ือการลงทุนของ

ผูเขารวมโครงการ 

6. หากกรณีการประกอบกิจการตะกาฟุลท่ัวไป ผูประกอบกิจการจะตอง

กําหนดใหมีกองทุนสําหรับผูเขารวมโครงการและกองทุนสําหรับผูประกอบกิจการ 

7. ผูประกอบกิจการจะตองแนใจวาการลงทุนท่ีเปนไปเพ่ือวัตถุประสงค

ของธุรกิจตะกาฟุลจะตองมีความสอดคลองกับนโยบายการลงทุนท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีปรึกษา 

ชะรีอะฮ 

8. ผูประกอบกิจการจะตองแนใจวาสินทรัพยและหนี้สินของแตละกองทุน

ผูเขารวมโครงการและกองทุนเพ่ือการลงทุนของผูเขารวมโครงการแยกออกตางหากจากสินทรัพยและ

หนี้สินอ่ืน 

9. ผูประกอบกิจการจะตองแนใจวาใบเสร็จรับเงินและการชําระเงินจาก 

แตละกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุลถูกจัดทําโดยสอดคลองกับระเบียบฉบับนี้ 

10. ผูประกอบกิจการจะตองแนใจวาไดมีการสํารองเงินของกองทุนผูเขารวม

โครงการตะกาฟุลตามจํานวนท่ีคณะกรรมการไดกําหนดไว 

11. ผูประกอบกิจการตะกาฟุลท่ัวไปจะตองแนใจวาในแตละกองทุน

ผูเขารวมโครงการตะกาฟุลมีสินทรัพยเปนจํานวนเกินกวาหนี้สิน 

                                                           
125 Article 10 of the Takaful Rule 2012 
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12. ผูประกอบกิจการตะกาฟุลครอบครัวจะตองแนใจวากองทุนตาม

กฎหมายแตละกองทุนจะตองสอดคลองกับความเพียงพอของกองทุนท่ีไดกําหนดไวในพระราช 

กฤษฎีกา 

13. ผูประกอบกิจการตะกาฟุลจะตองแนใจวาผลประโยชนและหนาท่ีของ

ผูเขารวมโครงการแตละคนภายใตสัญญาตะกาฟุลไดรับการบันทึกไวในเอกสารสมาชิกผูเขารวม

โครงการ 

14. ผูประกอบกิจการตะกาฟุลจะตองดําเนินการใหกองทุนผู เขารวม

โครงการตะกาฟุลสอดคลองตามบทบัญญัติแหงระเบียบนี้ 

15. ผูประกอบกิจการตะกาฟุลจะตองกําหนดนโยบายท่ีมีรายละเอียด

สําหรับแตละผูเขารวมกองทุนตะกาฟุลดวยความเห็นชอบของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ 

16. ผูประกอบกิจการตะกาฟุลจะตองเปนผูสนับสนุนเงินทุนโดยวิธีการ 

(qard-e-hasna) กับกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุลใหสอดคลองกับบทบัญญัติของระเบียบฉบับนี้ 

17. ผูประกอบกิจการตะกาฟุลจะตองตรวจสอบการเกินดุลหรือขาดดุลใน

แตละกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุลใหสอดคลองกับบทบัญญัติของระเบียบฉบับนี้ 

18. ผูประกอบกิจการตะกาฟุลจะตองกําหนดโครงสรางคาธรรมเนียมและ

อัตราสวนการแบงปนผลกําไรในการลงทุนใหสอดคลองกับบทบัญญัติของระเบียบฉบับนี้ ภายใต

คําแนะนําของท่ีปรึกษาชะรีอะฮและในกรณีของตะกาฟุลครอบครัวจะตองไดรับความเห็นชอบของนัก

คณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดแตงตั้งข้ึน 

    นอกจากนั้นแลวยังมีเง่ือนไขเฉพาะเพ่ิมเติมสําหรับผูประกอบกิจการ 

ตะกาฟุลโดยผานชองทางของหนาตางการใหบริการ อันไดแกผูประกอบกิจการตะกาฟุลจะตองแนใจ

วาเอกสารท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตะกาฟุล จะตองมีขอความ "การดําเนินงานตะกาฟุล

ผานทางหนาตางการใหบริการ" โดยจะตองใหเห็นอยางเดนชัดใตชื่อของบริษัทผูประกอบกิจการ 

ตะกาฟุลและตองจัดทํารายงานสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจายในสวนของธุรกิจประกันภัย

สากลและธุรกิจตะกาฟุลแยกตางหากออกจากกันผูประกอบกิจการตะกาฟุลจะตองปฏิบัติให

สอดคลองกับบทบัญญัติตามระเบียบฉบับนี้ หรือตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการจะไดกําหนดข้ึน

เปนครั้งคราว และผูประกอบกิจการตะกาฟุลจะตองแตงตั้งพนักงานประจําเพ่ือทําหนาท่ีเปนหัวหนา

ของการดําเนินกิจการตะกาฟุลผานทางหนาตางบริการ ซ่ึงบุคคลดังกลาวจะตองมีประสบการณท่ี

เก่ียวของและความรูท่ีไดกําหนดไวโดยคณะกรรมการ และจะตองไมเก่ียวของกับการดําเนินงาน

ประกันภัยสากล ไมวาจะในลักษณะใด 125

126 

                                                           
126 Article 11 of the Takaful Rule 2012 
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  3.2.2.3 การเพิกถอนการอนุญาต 

    คณะกรรมการอาจทําการเพิกถอนการอนุญาตประกอบกิจการของผู

ประกอบกิจการไดไมวาจะท้ังหมดหรือแตบางสวน ท้ังนี้ จะตองมีการเปดโอกาสเพ่ือรับฟงผูประกอบ

กิจการเสียกอน โดยการเพิกถอนการอนุญาตประกอบกิจการของผูประกอบกิจการจะทําไดในกรณีท่ี

คณะกรรมการเชื่อวา126

127 

1. ผูประกอบกิจการดําเนินกิจการของตนโดยไมผานการอนุมัติจากท่ี

ปรึกษาชะรีอะฮ 

2. ผูประกอบกิจการไมเริ่มประกอบกิจการภายใน 12 เดือน นับแตวันท่ี

ไดรับอนุญาต 

3. ผูประกอบกิจการยุติการดําเนินกิจการตะกาฟุล 

4. ผูประกอบกิจการลมเหลวในการรักษาสวนเกินของสินทรัพยใหมากกวา

หนี้สินท่ีอาจเกิดในของแตละกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุลใหสอดคลองตามบทบัญญัติแหง

ระเบียบนี้ 

5. ผูประกอบกิจการลมเหลวในการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับ

ความสามารถในการชําระหนี้ของตะกาฟุลครอบครัว 

6. ผูประกอบกิจการดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจตะกาฟุลในลักษณะท่ีมี

แนวโนมท่ีจะเปนอันตรายตอผลประโยชนของผูเขารวมโครงการ 

7. ผูประกอบกิจการลมเหลวท่ีจะเตรียมการใหมีตะกาฟุลตออยางเพียงพอ 

8. ผูประกอบกิจการฝาฝนหรือละเมิดบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา 

กฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเปนไปเพ่ือการนั้น 

9. ผูประกอบกิจการกระทําการตกแตงขอมูลใหเปนเท็จ กอใหเกิดความ

เขาใจผิด หรือขอมูลไมถูกตอง หรือปกปดหรือลมเหลวท่ีจะเปดเผยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญใน

การกรอกใบคําขออนุญาต 

10. การยกเลิกเพิกถอนดังกลาวอยูในความสนใจของประชาชน 

  3.2.2.4 การจัดตั้งกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุล 

    ผูประกอบกิจการจะตองกําหนดนโยบายการเขารวมกองทุนของ

ผูเขารวมโครงการตะกาฟุล ท้ังนี้ นโยบายดังกลาวจะตองไดรับการอนุมัติจากท่ีปรึกษาชะรีอะฮของ 

ผูประกอบกิจการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 127128 

                                                           
127 Article 12 of the Takaful Rule 2012 
128 Article 13 of the Takaful Rule 2012 
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1. จะตองครอบคลุมความเสี่ยง โดยเฉพาะอยายิ่งความเสี่ยงท่ีมีการ

อางถึงตามลักษณะของธุรกิจในลักษณะท่ี 4 ของพระราชกฤษฎีกา 

2. เหตุการณท่ีเกิดข้ึนท่ีผูเขารวมโครงการจะไดรับเงินจํานวนหนึ่งจาก

กองทุนดังกลาวและวิธีการกําหนดจํานวนเงินท้ังหมดท่ีจะตองจาย 

3. คาใชจายท่ีอาจเรียกเก็บจากกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุล 

4. วิธีการและความถ่ีของการกําหนดสวนเกินหรือขาดดุลของกองทุน

ผูเขารวมโครงการตะกาฟุล 

5. วิธีการกําจัดเงินสวนเกินอยางใดๆ 

6. วีธีการในการแยกการขาดทุน 

7. ข้ันตอนของการสลายกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุล 

  3.2.2.5 การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการลงทุนของผูเขารวมโครงการ 

    ผูประกอบกิจการตะกาฟุลเพ่ือครอบครัวและไดมีการออกสัญญาท่ีมี

องคประกอบการลงทุนตองจัดใหมีกองทุนเพ่ือการลงทุนของผูเขารวมโครงการซ่ึงจะเปนกองทุนยอย

ของกองทุนตามท่ีกฎหมายกําหนดสําหรับการดําเนินธุรกิจตะกาฟุล 128

129 

  3.2.2.6 เอกสารการเขารวมโครงการ 

    ผลประโยชนและหนาท่ีของผูเขารวมโครงการแตละคนภายใตสัญญา 

ตะกาฟุลจะไดรับการบันทึกไวในผูเขารวมเอกสารรายละเอียดสมาชิก โดยมีขอตกลงและเง่ือนไขท่ี

เ ก่ียวของกับการความสัมพันธในหมูผู เขารวมโครงการและระหวางผู เขารวมโครงการและ

ผูประกอบการตะกาฟุลตามรายละเอียดตอไปนี้ 129130 

1. สิทธิและหนาท่ีของผูเขารวมโครงการ 

2. ข้ันตอนในการแบงเงินสมทบเขารวมโครงการระหวางกองทุนผูเขารวม

โครงการตะกาฟุล กองทุนเพ่ือการลงทุนของผูเขารวมโครงการ และกองทุนผูประกอบกิจการ 

(กองทุนยอย) 

3. วิธีการในการกําหนดคาธรรมเนียมและ/หรือสวนแบงของรายไดการ

ลงทุนท่ีจายใหกับผูประกอบการ 

4. ข้ันตอนและระยะเวลาของการโอนเงินระหวางกองทุนผู เขารวม

โครงการตะกาฟุลกองทุนเพ่ือการลงทุนของผูเขารวมโครงการ และกองทุนผูประกอบกิจการ (กองทุน

ยอย) 
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5. ข้ันตอนสําหรับการเรียกรองและการจายประโยชนและวิธีการกําหนด

ผลประโยชนดังกลาวรวมถึงถามีขอจํากัดและขอยกเวนอยางใด ๆ 

6. ข้ันตอนในการรวมเงินเพ่ือการลงทุนภายใตกองทุนเพ่ือการลงทุนของ

ผูเขารวมโครงการในกรณีของสัญญาตะกาฟุลครอบครัว 

7. ขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีผูประกอบการจะตองจัดใหมีกองทุนผูเขารวม

โครงการตะกาฟุลและกองทุนเพ่ือการลงทุนของผูเขารวมโครงการ 

  3.2.2.7 การแบงแยกเงินสมทบเขารวมโครงการและกองทุน 

    เงินสมทบเขารวมโครงการท่ีไดรับมาภายใตสัญญาตะกาฟุลท่ัวไป (รวม

ภาษีอยางใดๆ) จะถูกจัดแบงเขาไปยังกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุลหนึ่งกองทุนหรือมากกวา โดย

เงินจํานวนดังกลาวจะถูกนําไปฝากไวในธนาคาร รวมถึงรายไดท้ังหมดท่ีไดรับจากสินทรัพยของ

กองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุลและรายรับจากผูประกอบกิจการตะกาฟุลตอ ซ่ึงมีความเก่ียวของ

กับกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุล ท้ังนี้ สินทรัพยท้ังหมด หนี้สิน รายได และคาใชจายของผู

ประกอบกิจการตะกาฟุลท่ัวไป ซ่ึงไมเก่ียวของกับกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุลจะถือวาเปนสวน

หนึ่งของกองทุนผูประกอบกิจการ 130

131 

    เงินสมทบเขารวมโครงการท่ีไดรับมาภายใตสัญญาตะกาฟุลเพ่ือ

ครอบครัว (รวมภาษีอยางใดๆ) จะถูกแยกในสวนของท่ีเปนความเสี่ยง คาใชจายในการดําเนินการ 

และสวนของการลงทุน (ถามี) โดยเงินในสวนท่ีเปนความเสี่ยงจะถูกจัดแบงเขาไปยังกองทุนผูเขารวม

โครงการตะกาฟุลหนึ่งกองทุนหรือมากกวา คาใชจายในการดําเนินการจะถูกจัดแบงเขาไปยังกองทุน

ยอยผูประกอบกิจการ และสวนของการลงทุนจะถูกจัดแบงเขาไปยังกองทุนเพ่ือการลงทุนของ

ผูเขารวมโครงการหนึ่งกองทุนหรือมากกวา โดยเงินสมทบเขารวมโครงการในสวนของกองทุน

ผูเขารวมโครงการตะกาฟุลและกองทุนเพ่ือการลงทุนของผูเขารวมโครงการจะถูกนําไปฝากไวใน

ธนาคาร รวมถึงรายไดท้ังหมดท่ีไดรับจากสินทรัพยของกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุลและรายรับ

จากผูประกอบกิจการตะกาฟุลตอ ซ่ึงมีความเก่ียวของกับกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุล ท้ังนี้ 

สินทรัพยท้ังหมด หนี้สิน รายได และคาใชจายของผูประกอบกิจการตะกาฟุลเพ่ือครอบครัว ซ่ึงไม

เก่ียวของกับกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุลจะถือวาเปนสวนหนึ่งของกองทุนผูประกอบกิจการ131

132 

  3.2.2.8 การยืมเงินลงทุนโดยปราศจากดอกเบ้ีย 

    ในกรณีของตะกาฟุลท่ัวไป หากสินทรัพยในกองทุนผูเขารวมโครงการ

ตะกาฟุลไมเพียงพอท่ีจะครอบคลุมความรับผิดท้ังหมด การขาดดุลดังกลาวจะถูกแกไขโดยโอนกองทุน
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โดยปราศจากดอกเบี้ย จากกองทุนผูประกอบกิจการไปยังกองทุนผูเขารวมโครงการ 1 3 2

133 แตหากเปน

กรณีของตะกาฟุลครอบครัว หากกองทุนท่ีไดกําหนดไวไมเพียงพอตามท่ีพระราชกฤษฎีกาไดกําหนด

ไว การขาดดุลดังกลาวจะถูกแกไขโดยโอนกองทุนโดยปราศจากดอกเบี้ย จากกองทุนผูประกอบ

กิจการไปยังกองทุนผูเขารวมโครงการ133

134 

  3.2.2.9 การแบงปนเงินรายไดสวนเกิน 

    ขณะสิ้นปงบประมาณทางบัญชี ผูประกอบกิจการจะตองประเมิน

สินทรัพยและหนี้สินของกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุล ไมวากองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุล

จะมีสวนเกินหรือขาดดุล 1 3 4

135 และหากเปนตะกาฟุลครอบครัวจะตองมีกลไกในการกําหนดและการ

กระจายสวนเกินดังกลาว ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับการแตงตั้ง ซ่ึง

ความถ่ีในการกระจายและกลไกจะไดรับการตระเตรียมจากนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับการ

แตงตั้งดังกลาว 1 3 5

136 โดยกลไกดังกลาวจะระบุความถ่ี วิธีการเง่ือนไข สิทธิพ้ืนฐานและรูปแบบของการ

กระจายสวนเกิน 1 3 6

137 และตะกาฟุลท่ัวไปผูประกอบกิจการจะตองกําหนดกลไกการกระจายสวนเกิน

ดังกลาวเชนกัน137

138 ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจกําหนดกลไกการกระจายสวนเกินสําหรับตะกาฟุลท่ัวไปก็

ได และผูเขารวมโครงการอาจบริจาคเงินสวนเกินดังกลาวเพ่ือวัตถุประสงคทางสังคมหรือการกุศล 1 3 8

139

และอาจใหผูประกอบกิจการตระเตรียมเพ่ือดําเนินการดังกลาว 139

140 

  3.2.2.10 การจัดการการลงทุน 

    การลงทุนในสวนของเงินสมทบเขารวมโครงการในกองทุนผูเขารวม

โครงการตะกาฟุลและกองทุนเพ่ือการลงทุนของผูเขารวมโครงการจะตองไดรับการจัดการภายใต

สัญญาวะกาละห (Wakala) สัญญามุฏเราะบะฮ (Mudharabah) หรือสัญญาแบบผสม (Mix) ซ่ึงถูก

กําหนดใหสามารถใชงานไดโดยท่ีปรึกษาชะรีอะฮ140141 

 

                                                           
133 Article 20 (1) of the Takaful Rule 2012 
134 Article 20 (2) of the Takaful Rule 2012 
135 Article 21 (1) of the Takaful Rule 2012 
136 Article 21 (2) of the Takaful Rule 2012 
137 Article 21 (3) of the Takaful Rule 2012 
138 Article 21 (4) of the Takaful Rule 2012 
139 Article 21 (5) of the Takaful Rule 2012 
140 Article 21 (6) of the Takaful Rule 2012 
141 Article 22 of the Takaful Rule 2012 
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  3.2.2.11การประกอบธุรกิจตะกาฟุลผานชองทางของหนาตางการใหบริการ 

    ผูรับประกันภัยสากลซ่ึงประกอบธุรกิจประกันชีวิตและไดรับอนุญาต

จากคณะกรรมการใหเปนผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลครอบครัวผานชองทางของหนาตางการใหบริการ

สามารถท่ีจะโอนเงินจากกองทุนผูถือหุนไปยังกองทุนสําหรับธุรกิจตะกาฟุลตามท่ีกฎหมายกําหนดได

1 4 1

142 และผูรับประกันภัยสากลซ่ึงประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ

ใหเปนผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลครอบครัวผานชองทางของหนาตางการใหบริการสามารถท่ีจะโอนเงิน

จากกองทุนผูประกอบกิจการไปยังกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุลได142143 

  3.2.2.12คณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮ 

    คณะกรรมการอาจทําการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮซ่ึงจะ

ประกอบดวยสมาชิกตามจํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนด 1 4 3

144 โดยจะเปนผูรับผิดชอบในการกําหนด

นโยบายและแนวทางสําหรับการดําเนินงานและการจัดการของธุรกิจตะกาฟุลใหสอดคลองกับ

หลักการชะรีอะฮ144145 

  3.2.2.13ท่ีปรึกษาชะรีอะฮ 

    ผูประกอบการแตละรายจะแตงตั้งท่ีปรึกษาชะรีอะฮไดโดยจะตองไดรับ

การอนุมัติจากคณะกรรมการเสียกอนตั้งแตวันท่ีเวลาท่ีมีการเริ่มธุรกิจหรือในภายหลังหากมีการ

เปลี่ยนแปลง145

146 และจะตองมีคุณสมบัติและประสบการณอยางนอยตามท่ีระเบียบฉบับนี้ไดกําหนดไว

1 4 6

147 ท้ังนี้ บุคคลดังกลาวจะไมเปนท่ีปรึกษาชะรีอะฮในขณะระยะเวลาเดียวกันเกินกวาสามแหงใน

ประเทศปากีสถาน147

148 โดยท่ีปรึกษาชะรีอะฮจะเปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดังรายละเอียดตอไปนี้148149 

1. อนุมัติผลิตภัณฑ รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. อนุมัตินโยบายกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุล 

3. อนุมัตินโยบายการลงทุน 

4. อนุมัติการเตรียมตะกาฟุลตอ 

                                                           
142 Article 24 (1) of the Takaful Rule 2012 
143 Article 24 (2) of the Takaful Rule 2012 
144 Article 25 (1) of the Takaful Rule 2012 
145 Article 25 (2) of the Takaful Rule 2012 
146 Article 26 (2) of the Takaful Rule 2012 
147 Article 26 (6) of the Takaful Rule 2012 
148 Article 26 (7) of the Takaful Rule 2012 
149 Article 26 (1) of the Takaful Rule 2012 
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5. อนุมัติการกระจายรายไดสวนเกินไปยังผูเขารวมโครงการ 

  3.2.2.14เจาหนาท่ีกํากับการปฏิบัติตามชะรีอะฮ 

    ผูประกอบกิจการจะแตงตั้งเจาหนาท่ีกํากับการปฏิบัติตามชะรีอะฮโดย

คําแนะนําของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ 1 4 9

150 โดยเจาหนาท่ีกํากับการปฏิบัติตามชะรีอะฮตองทําใหม่ันใจวา

นโยบายท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีปรึกษาชะรีอะฮจะถูกนํามาปฏิบัติในการดําเนินการของผูประกอบ

กิจการ 1 5 0

151 ท้ังนี้ เจาหนาท่ีกํากับการปฏิบัติตามชะรีอะฮจะตองรายงานตรงตอท่ีปรึกษาชะรีอะฮและ

จะไมสามารถยกเลิกไดหากไมไดรับอนุญาต151

152 
 

                                                           
150 Article 27 (1) of the Takaful Rule 2012 
151 Article 27 (2) of the Takaful Rule 2012 
152 Article 27 (3) of the Takaful Rule 2012 
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บทที่ 4 

ธุรกิจประกันภัยอิสลามในประเทศไทย 

 

 การประกันภัยเปนธุรกิจการเงินประเภทหนึ่งท่ีมีบทบาทตอคุณภาพชีวิตของประชาชน

และการพัฒนาในทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากของประเทศไทย อีกท้ังยังเปน

ธุรกิจท่ีทําหนาท่ีในการประกันความเสี่ยงภัยของระบบเศรษฐกิจ และชวยหนุนใหการดําเนินงานของ

ธุรกิจและการลงทุนดําเนินตอไป นอกจากนั้นแลวธุรกิจประกันภัยยังถือเปนธุรกิจการคาประเภทหนึ่ง

ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายและมีความสําคัญตอประโยชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 

4.1  ลักษณะของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย0

1 

 

 ธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจสถาบันการเงินจัดตั้งข้ึนเพ่ือชวยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ

ดานการเงินของประเทศ อาทิ ธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุนตางๆ เพ่ือใหเกิดความม่ันคงในการ

ประกอบการลงทุนและการประกอบธุรกิจท่ัวไป อีกท้ังยังเปนธุรกิจท่ีรัฐบาลอนุญาตใหจัดตั้งข้ึนเพ่ือ

เฉลี่ยความเสียหายท่ีเกิดเสมือนเปนหลักประกันของสังคม ธุรกิจประกันภัยจะมีการระดมเงินออมใน

รูปแบบของเบี้ยประกันของผูเอาประกันภัย ซ่ึงมีลักษณะแตกตางจากสถาบันการเงินประเภทอ่ืน  

 

4.2 ประเภทของการประกันภัยในประเทศไทย 

 

 การประกันภัยในประเทศไทยปจจุบันสามารถแบงแยกออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

การประกันชีวิต (Life Insurance) และการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) 

 

 4.2.1 การประกันชีวิต (Life Insurance Business) 

   ประกันชีวิต คือ สัญญาซ่ึงผูรับประกันภัยตกลงใชเงินจํานวนหนึ่งใหแกผูเอา

ประกันภัยหรือผูสืบสิทธิของบุคคลดังกลาว ในเม่ือผูเอาประกันภัยหรือผูท่ีถูกเอาประกันชีวิตไวไดตาย

                                                           
1 จํารัส กาญจนวงศ, “ปญหาและอุปสรรคการเปดเสรีประกันภัย”, (วิทยานิพนธ

มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), น.7. 
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ไปภายในเวลาหรือมีชีวิตอยูจนถึงเวลาอันไดตกลงกันเอาไว โดยผูเอาประกันภัยยินยอมจายเบี้ย

ประกันภัยใหแกผูรับประกันภัย1

2 การประกันชีวิตสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท อันไดแก  

  4.2.1.1 การประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance) 

    เปนการประกันชีวิตรายบุคคลโดยมีจุดประสงคเพ่ือกระจายความเสี่ยง

ในกลุมผูเอาประกันภัยท่ีมีรายไดระดับปานกลางข้ึนไป ดังนั้นการประกันชีวิตในลักษณะนี้จึงใหความ

คุมครองในวงเงินเอาประกันภัยท่ีสูง และเบี้ยประกันภัยยอมสูงตามวงเงินเอาประกันดวย โดยการ

ชําระเบี้ยประกันภัยมักจะชําระเปนรายป รายสามเดือน หรือรายเดือน  

  4.2.1.2 การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance) 

    การประกันชีวิตประเภทนี้เปนการประกันชีวิตรายบุคคลเชนกัน โดยจะ

มุงเนนในกลุมของผูมีเงินเดือนประจําท่ีมีรายไดนอย ความคุมครองจากการประกันชีวิตของคนกลุมนี้

จึงไมสูงนักและเบี้ยประกันภัยจะต่ํา 

4.2.1.3 การประกันชีวิตประเภทกลุม (Group Life Insurance) 

    เปนการประกันชีวิตกลุมบุคคลภายใตกรมธรรมหลักฉบับเดียว โดยมาก

จะเปนการประกันชีวิตท่ีนายจางทําใหแกลูกจางเพ่ือเปนสวัสดิการ ซ่ึงปกติแลวนายจางจะเปนผูจาย

เบี้ยประกันภัยใหแกลูกจางท้ังหมดหรือครึ่งหนึ่ง ตามแตท่ีไดตกลงกัน โดยท่ัวไปแลวการประกันชีวิต

แบบกลุมมักจะทําสัญญาเปนรายป การจายเบี้ยประกันอาจจายเปนรายเดือน รายสามเดือน หรือราย

ปก็ได เบี้ยประกันข้ึนอยูกับทุนประกัน จํานวนพนักงาน และอายุเฉลี่ยของพนังงานท้ังหมด  

 4.2.2 การประกันวินาศภัย (Life Insurance) 

   ประกันวินาศภัย คือ การประกันภัยเพ่ือความเสียหายอันพึงประมาณเปนเงิน

ไดผูเอาประกันภัยจะไดรับคาสินไหมทดแทนในกรณีท่ีเกิดวินาศภัยข้ึนตามสัญญา ไมเกินความ

เสียหายท่ีแทจริง ภายในจํานวนเงินซ่ึงไดเอาประกันภัยไว 2 3 และหมายความรวมถึงความสูญเสียใน

สิทธิผลประโยชนหรือรายได34 สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภทไดแก 

  4.2.2.1 การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) 

    เปนการประกันภัยประเภทหนึ่งท่ีใหความคุมครองทรัพยสินตางๆ ของ 

ผูเอาประกันภัย ไมวาจะเปนสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย ทรัพยท่ีมีรูปรางและทรัพยท่ีไมมีรูปรางท่ี

อาจเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากอัคคีภัยเปนหลัก 

                                                           
2 ศาสตราจารยจิตติ ติงศภุทิย, กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย, พิมพครั้งท่ี 

12 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), น.136. 
3 เพ่ิงอาง, น.80. 
4 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
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  4.2.2.2 การประกันภัยทางทะเลและขนสง (Marine Insurance) 

    เปนการประกันภัยประเภทหนึ่งท่ีมุงใหความคุมครองตอความสูญหาย

หรือเสียหายท่ีเกิดจากอุบัติภัยทางทะเลในระหวางการขนสงทางทะเล ซ่ึงสามารถแบงไดเปนสอง

ประเภท ไดแก การประกันภัยตัวเรือ (Marine Hall Insurance) เปนการประกันภัยซ่ึงใหความ

คุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของตัวเรือ รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ และการประกันภัยการ

ขนสงสินคาทางทะเล (Marine Cargo Insurance) เปนการประกันภัยท่ีใหความคุมครองการสูญเสีย

หรือเสียหายจากสินคา อันเกิดจากอุบัติเหตุในระหวางการขนสง 

  4.2.2.3 การประกันภัยรถยนต (Motor Insurance) 

    การประกันภัยประเภทนี้เปนการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งท่ีให

ความคุมครองตอชีวิต รางกาย และทรัพยสิน อันเกิดจากการใชรถยนต ปจจุบันการประกันภัยรถยนต

ในประเทศไทยสามารถจําแนกออกได 2 ประเภท คือ 

(1) การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (Compulsory Insurance) 

    หมายถึง การประกันภัยรถยนตท่ีถูกบังคับโดยกฎหมายเพ่ือคุมครองตอ

ความสูญเสียทางชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลผูประสบภัยจากรถ ไมวาจะเปนผูเอาประกันภัย 

ผูขับข่ี ผูโดยสารซ่ึงอยูในรถหรือบุคคลภายนอก ในประเทศไทยมีการกําหนดใหรถยนตทุกคันตองมี

การประกันภัยประเภทนี้ ซ่ึงอยูภายใตพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี 5)  

พ.ศ. 2551 

(2) การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ (Voluntary Insurance)  

    หมายถึง การประกันภัยรถยนตท่ีเกิดข้ึนโดยความสมัครใจของผูมีสวน

ไดเสียในรถยนตท่ีเอาประกันภัย โดยมิไดถูกบังคับตามกฎหมายแตอยางใด 

  4.2.2.4 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) 

    การประกันภัยประเภทนี้เปนการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ซ่ึงมุงให

ความคุมครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพยสินอ่ืนๆ นอกเหนือจากความคุมครองภายใต

การประกันภัย 3 ประเภทแรก โดยสามารถแบงแยกการประกันภัยเบ็ดเตล็ดออกไดเปน 5 ประเภท

หลัก ไดแก 

(1) การประกันภัยท่ีใหความคุมครองเกี่ยวกับบุคคล 

    เชน  ประกันภัยโรคมะเร็ ง  การประกันภัย อุบัติ เหตุสวนบุคคล 

(Personal Accident Insurance) การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู (Group Accident & 

Health Insurance) และการประกันภัยสุขภาพบุคคล (Personal Health) เปนตน 
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(2) การประกันภัยท่ีใหความคุมครองเกี่ยวกับทรัพยสิน 

    เชน การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance) การประกันภัย

กระจก (Glass Insurance) การประกันภัยเครื่องบินและอุบัติเหตุการบิน (Aviation Insurance) 

และการประกันภัยสําหรับเงิน (Money Insurance) เปนตน 

(3) การประกันภัยท่ีใหความคุมครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม  

    เชน การประกันภัยความรับผิดของงานตามสัญญา (Contract Work 

Insurance) การประกันภัยเครื่องคอมพิวเตอร (Computer Insurance) การประกันภัยเครื่องจักร 

(Machinery Breakdown Insurance) และการประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร (Erection All Risks 

Insurance) เปนตน 

(4) การประกันภัยท่ีใหความคุมครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย 

    เชน การประกันภัยความรับผิดตอบุคคลภายนอก (Public Liability 

Insurance) การประกันภัยความรับผิดของนายหนา (Employer’s Liability) การประกันภัยเงิน

ชดเชยแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance) และการประกันภัยความรับผิดชอบตอ

ผลิตภัณฑ (Product Liability Insurance) เปนตน 

(5) การประกันภัยท่ีใหความคุมครองเกี่ยวกับภัยอ่ืนๆ 

    เชน การประกันภัยความซ่ือสัตย (Fidelity Guarantee Insurance)           

การประกันภัยปศุสัตว (Livestock Insurance) และการประกันภัยพืชผล (Crop Insurance) เปนตน 

    ดังนั้น การประกันวินาศภัยจึงหมายถึง การประกันภัยซ่ึงรับประกัน

ความเสียหายท่ีเกิดแกทรัพยสินท่ีผูเอาประกันภัยไดเอาประกันภัยไว โดยความเสียหายดังกลาว

จะตองสามารถประมาณเปนเงินได ท้ังนี้ ธุรกิจประกันวินาศภัยใหหมายความรวมถึงธุรกิจรับ

ประกันภัยตอดวย 

 

4.3   ความเปนมาและพัฒนาการของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย4

5 

 

 กิจการประกันภัยในประเทศไทยไดเริ่มปรากฏข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยนั้นประเทศ

ไทยมีความสัมพันธในทางการคากับประเทศในแถบตะวันตก ซ่ึงอาศัยการขนสงสินคาทางทะเลเปน

สวนใหญ ประกันภัยประเภทแรกท่ีปรากฏในยุคสมัยนี้จึงเปนการประกันภัยทางทะเลและการขนสง 

เพ่ือประกันความเสียหายของสินคาในระหวางการเดินทาง วงการธุรกิจของชาวตางชาติท่ีเขามาทํา

                                                           
5 “ความเปนมาของธุรกิจประกันภัย,” สืบคนเม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2558 , 

http://tsl.tsu.ac.th/courseware/math/lesson1/less1_5.htm 
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การคาขายจึงรวมมือดําเนินงานการประกันภัยทางทะเลและขนสงข้ึนระหวางกันเองโดยมิไดมีการจด

ทะเบียนการคาหรือแจงตอรัฐบาลสยามประเทศแตประการใด 

 สมัยรัตนโกสินทร ราวป พ.ศ.2368 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี 3 พระองคไดทรงสั่งซ้ือเครื่องพิมพจากประเทศอังกฤษ และพระองคเกรงวาเครื่องพิมพจะ

ไดรับความเสียหายระหวางการขนสง พระองคจึงโปรดใหทําประกันภัยระหวางการขนสงเครื่องพิมพ

ดังกลาวในนามของพระองคเอง จึงอาจกลาวไดวาในยุคสมัยดังกลาวเปนยุคสมัยท่ีประเทศไทยไดรูจัก

วิธีการเอาประกันภัย 

 ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ประเทศฝรั่งเศสไดเขา

มามีบทบาทสําคัญในดานการคาและไดมีการจัดตั้งหางเพ่ือคาขายเปนจํานวนมาก ซ่ึงบางหางไดทํา

กิจการในฐานะเปนตัวแทนของกิจการประกันภัยตางประเทศดวย อาทิ หางสก็อต เปนตัวแทนของ

บริษัท โอเชี่ยนมารีนประกันภัย จํากัด (Ocean Marine Insurance Company) และหางบิกเกน

แบ็ก เปนตัวแทนของบริษัท โคโลเนี่ยลซีแอนไฟเยอรประกันภัย จํากัด (Colonial Sea and Fire 

Insurance Company) เปนตน 

 ในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5 คณะทูตจาก 

สหราชอาณาจักรซ่ึงไดเดินทางมาเจริญสันถวไมตรีทางการพาณิชยไดขอพระบรมราชานุญาตจัดตั้ง

บริษัท อีสตเอเชียติก จํากัด เพ่ือรับประกันชีวิตของประชากรชาวไทยและชาวตางชาติซ่ึงพํานักอยูใน

ประเทศไทยในฐานะตัวแทนของบริษัท เอควิตาเบิลประกันภัยแหงกรุงลอนดอน ใหเปนผูเสนอขาย

กรมธรรมประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ซ่ึงมีชื่อเรียกวา “ทอนไทนโปลิซี” ใหแกประชาชนชาวไทยและ

ชาวตางชาติท่ีพํานักอยูในประเทศไทย ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงอนุญาต 

โดยมีสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเปนผูถือกรมธรรมเปนคนแรก ภายหลังจากนั้นธุรกิจประกัน

ชีวิตก็หยุดชะงักลงในชวงปลายรัชสมัย เนื่องมาจากกรมธรรมประกันภัยตองถูกจัดสงมาจากประเทศ

อังกฤษและประชาชนยังคงไมมีความเขาใจในธุรกิจดังกลาว ธุรกิจดังกลาวจึงไมไดรับความนิยม  

ในท่ีสุดบริษัท อีสตเอเชียติก จํากัด จึงไดเพิกถอนฐานะตัวแทนไป ในทางกลับกันธุรกิจประกันภัย

ประเภทอ่ืนๆ ยังคงดําเนินตอไปและมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน หางฝรั่งท่ีตั้งข้ึนในเมืองไทยสวนมากก็

ยังคงเปนตัวแทนของบริษัทประกันภัยตางชาติ ในชวงยุคสมัยดังกลาวบริษัทหรือหางท่ีจะจัดตั้งกิจการ

ประกันภัยโดยตรงข้ึนในเมืองไทย เวนแตบริษัท เรือเมลจีนสยามท่ีไดรับอํานาจพิเศษใหดําเนินกิจการ

รับประกันอัคคีภัยและประกันภัยทางทะเลดวย และตอมาก็ไดมีการจัดตั้งบริษัทประกันภัยอ่ืนๆ 

ตามมา 

 ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจประกันชีวิตใน

ประเทศแถบยุโรปและอเมริกาไดมีการขยายตัวอยางกวางขวาง จึงไดมีนักธุรกิจประกันภัย

ตางประเทศเขามาศึกษาชองทางการขยายธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยตั้งแตปลายสมัยรัชกาลท่ี 6 
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ตอเนื่องจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 7 ชวงระยะเวลาดังกลาวรัฐเริ่มพิจารณาเห็นวาธุรกิจประกันวินาศภัยและ

ธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอความผาสุกและความปลอดภัยของสาธารณชน 

จําเปนตองมีการกําหนดระเบียบ กฎเกณฑ และหลักปฏิบัติในการควบคุมธุรกิจประกันภัย จึงไดมีการ

ตรา “พระราชบัญญัติควบคุมกิจการการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแหง

สาธารณชน พ.ศ.2471” ข้ึนใชบังคับเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2471 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้เอง

เปนจุดเริ่มตนของการกําหนดเง่ือนไขและการจัดตั้งหนวยงานของรัฐข้ึนเพ่ือควบคุมธุรกิจประกันภัย 

โดยผูประกอบธุรกิจประกันภัยจะตองดําเนินการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจกับ “กองประกันภัย” 

สังกัดสํานักงานกระทรวงพาณิชยและคมนาคม ซ่ึงจัดตั้งเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2472 ตอมามี

บริษัทประกันภัยขอรับการจดทะเบียนประมาณ 20 บริษัท โดยเปนบริษัทประกันชีวิต 4 บริษัท ซ่ึง

ลวนแตเปนบริษัทประกันภัยตางประเทศท้ังสิ้น หลังจากระยะเวลาดังกลาวประมาณ 2-3 ป ไดมีการ

จัดตั้งบริษัทประกันชีวิตของคนไทยข้ึนเปนบริษัทแรก ไดแก บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด และตอมา

ก็ไดมีการจัดตั้งบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด อยางไรก็ตามในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 

ปรากฏวาบริษัทประกันภัยตางประเทศตกอยูในฐานะของชนชาติศัตรู จึงไดยุติการประกอบกิจการใน

ประเทศไทยไปเกือบท้ังหมด  

 ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยก็เริ่มดําเนินการอยาง

จริงจังอีกครั้งหนึ่ง ประชาชนใหความสนใจในการประกันภัยมากยิ่งข้ึน ท้ังมีความเชื่อถือในบริษัท

ประกันภัยมากข้ึน จึงไดมีการจัดตั้งบริษัทประกันภัยกันอยางแพรหลาย แตถึงกระนั้นในชวงกอนท่ีจะ

มีพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2510 ธุรกิจ

ประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยไดดําเนินธุรกิจมาอยางไมคอยดีนัก โดยเฉพาะ

ธุรกิจประกันชีวิตท่ีตางมุงหาลูกคา เรงสรางตัวแทนประกันชีวิต รวมท้ังอาศัยการลอกแบบกรมธรรม

ประกันภัยของบริษัทตางประเทศในชวงสมัยกอนสงครามโลกครั้งท่ี 2 มาใชในการปฏิบัติงานโดยขาด

ความเขาใจในเชิงหลักการ มุงแตเพียงการหายอดขาย สงผลใหธุรกิจการประกันชีวิตไรประสิทธิภาพ 

ประกอบกับประชาชนโดยมากยังคงไมเขาใจคุณลักษณะท่ีแทจริงของการประกันชีวิต รวมท้ังตัวแทน

ขาดคุณภาพ ทําใหภาพลักษณของธุรกิจย่ําแยในสายตาประชาชน การประกันชีวิตจึงไมกาวหนา

เทาท่ีควร 

 แมวาธุรกิจประกันชีวิตจะไมกาวหนาเทาท่ีควรในระยะแรก ประกอบกับมีเหตุการณท่ีมี

ความสําคัญซ่ึงกระทบตอความนาเชื่อถือของธุรกิจประกันภัยจากการท่ีมีการเลิกกิจการของ 2 บริษัท

ประกันภัยใหญอันไดแก บริษัท นครหลวงประกันชีวิตแหงประเทศไทย และบริษัท บูรพาประกันชีวิต 

แตในดานหนึ่งธุรกิจประกันชีวิตเริ่มมีการปรับตัวและการพัฒนามาอยางตอเนื่อง กลาวคือในสวนของ

ภาคเอกชนไดมีการศึกษาถึงหลักการประกันภัยเพ่ือจะนํามาใชในการประกอบธุรกิจ รวมท้ังไดมีการ

จัดตั้งสมาคมประกันชีวิตข้ึนเปนพ้ืนท่ีในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการประกัน
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ชีวิต สําหรับในภาครัฐไดมีการตราพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย พ.ศ.2510 เพ่ือใชเปนกฎหมายในการกํากับดูแลกิจการประกันภัย ท้ังในสวนของการประกัน

วินาศภัยและการประกันชีวิต ซ่ึงกฎหมายท้ังสองฉบับสงผลใหการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและ

ธุรกิจประกันชีวิตเปนระบบระเบียบและมีการพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนาทันสมัยจวบจนปจจุบัน 

 

 4.4  พัฒนาการของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย 

 

 กฎหมายซ่ึงเก่ียวของและใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยนั้นไดมีการ

พัฒนามาเปนลําดับข้ันตามความสําคัญ สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผลกระทบของ

ธุรกิจตอความปลอดภัยและความผาสุกของสาธารณชนในประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดของการพัฒนา

ดังตอไปนี้ 

 

4.4.1 พระราชบัญญัติลักษณะเขาหุนสวนและบริษัท ร.ศ.130  

   พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม ร.ศ.130 ในรัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้อยูใน

มาตรา 115 ซ่ึงระบุหามมิใหบริษัทรับประกันภัยตางๆ ตั้งข้ึนโดยไมไดรับพระบรมราชานุญาติ 56 ท้ังนี้

กฎหมายฉบับนี้มิไดมีบทบัญญัติกําหนดเง่ือนไขการประกอบธุรกิจแตอยางใด 

4.4.2 พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 3 พ.ศ.2467 

   พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2467 ปรากฏ

สาระสําคัญซ่ึงบัญญัติอยูในลักษณะ 22 วาดวยหุนสวนและบริษัท มาตรา 1014 กําหนดหามมิให

บริษัทท่ีประกอบกิจการประกันภัยต้ังข้ึน โดยมิไดมีประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาติพิเศษ 

ซ่ึงเทากับเปนการเริ่มควบคุมการกอตั้งบริษัทประกันภัยไมใหตั้งโดยเสรี แตยังมิไดมีบทบัญญัติท่ี

ควบคุมกิจการโดยตรง รวมท้ังมีบทบัญญัติเก่ียวกับการทําสัญญาประกันภัย โดยระบุสิทธิ หนาท่ี และ

ความเก่ียวพันระหวางบริษัทประกันภัย ผูเอาประกันภัย และผูรับประโยชน ท้ังนี้ ประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยฉบับดังกลาวไดถูกยกเลิก และใชบทบัญญัติบรรพ 3 ท่ีตรวจชําระใหม ตั้งแตวันท่ี 1 

                                                           
6 พระราชบัญญัติลักษณะเขาหุนสวนและบริษัท ร.ศ.130 มาตรา 115 บัญญัติวา 

“บริษัทเดินรถไฟ รถราง บริษัทรับประกันตาง ๆ บริษัททําการคลังเงินเหลานี้ ทานหามมิใหตั้งข้ึน

นอกจากไดรับพระบรมราชานุญาติ”  
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เมษายน พ.ศ.2472 ซ่ึงบรรพ 3 ท่ีไดมีการตรวจชําระใหม ไดมีบทบัญญัติวาดวยการประกันภัยตั้งแต

มาตรา 861-897 ซ่ึงยังคงมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน 6

7 

4.4.3 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการการคาขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือ

ผาสุกแหงสาธารณชน พ.ศ.2471 

   พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ.2471  

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับ

นี้ปรากฏอยูในมาตรา 7 กําหนดหามมิใหประกอบกิจการประกันภัย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

รัฐบาลทางเสนาบดีเจาหนาท่ี กําหนดใหกิจการประกันภัยท่ีมีอยูกอนแลวในวันท่ีพระราชบัญญัติฉบับ

นี้มีผลใชบังคับ ก็จะตองดําเนินการขออนุญาตภายในกําหนดหนึ่งปรวมท้ังการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยจะตองจดทะเบียนและอยูในความควบคุมของกระทรวงพาณิชยและคมนาคม 

4.4.4 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติประกัน 

วินาศภัย พ.ศ.2510 

   เนื่องจากกฎระเบียบและขอบังคับท่ีใชในการควบคุมธุรกิจประกันภัยท่ีใชมา

กอนหนาและไดมีการแกไขเพ่ิมเติมอีกหลายครั้งยังขาดหลักการท่ีใหอํานาจบริหารแกเจาหนาท่ีในการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการประกันภัย ประกอบกับรัฐบาลเริ่มเห็นถึงความสําคัญของธุรกิจ

ประกันภัยซ่ึงมีลักษณะเปนสถาบันการเงิน อันมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและจะกอใหเกิด

ประโยชนแกประเทศชาติเปนอยางมากในอนาคต จึงไดมีการมอบหมายใหผูวาการธนาคารแหง

ประเทศไทยในขณะนั้น เปนผูดําเนินการยกรางกฎหมายข้ึนใหม และไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยในป 

พ.ศ.2494 และเสนอเขาสูสภาผูแทนราษฎรหลายครั้ง รวมท้ังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรางให

สมบูรณยิ่งข้ึนแตก็ยังคงไมผานการพิจารณา จนกระท่ังเม่ือบริษัท นครหลวงประกันชีวิตแหงประเทศ

ไทย ถูกสั่งปดกิจการในป พ.ศ.2508 จึงเปนจุดท่ีทําใหรัฐเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนท่ีจะตอง

มีมาตรการท่ีรัดกุมและมีกฎหมายเพ่ือควบคุมธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะ จนในท่ีสุดก็ไดมีการประกาศ

บังคับใชพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2510 เม่ือ

วันท่ี 15 เมษายน พ.ศ.2510 ซ่ึงนับเปนพระราชบัญญัติฉบับแรกท่ีวาดวยการกํากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยตามหลักสากลท่ีใชกันอยูในนานาประเทศ 

 

 

                                                           
7 “ประวัติและความสําคัญของการประกันภัยสินคา,”สืบคนเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 

2557, http://www.enrichbroker.co.th/Content/pdf 
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4.4.5 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติประกัน 

วินาศภัย พ.ศ.2535 

   ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยไดมีการพัฒนาและขยายตัวตาม

ความเจริญกาวหนาและความเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว มีนิติบุคคลผูประกอบ

กิจการประกันภัยเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังประชาชนไดใหความสนใจและเขามามีสวนรวมในการประกันภัย

อยางกวางขวาง ทําใหกฎหมายท้ัง 2 ฉบับเริ่มไมเหมาะสมกับยุคสมัย จึงไดมีการแกไขกฎหมายใหมี

ความเหมาะสมกับสภาพของธุรกิจประกันภัย และสามารถรองรับอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจและ

เศรษฐกิจในอนาคต โดยแกไขเพ่ิมเติมในสวนของบทบัญญัติเรื่องการกํากับดูแลเละการตรวจสอบ

ฐานะทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

แกไขกระบวนการในการออกกฎหมาย รวมท้ังเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีวาดวยการประวิงการจายคา

สินไหมทดแทน พรอมกําหนดบทลงโทษบริษัทท่ีกระทําความผิดเพ่ือใหสามารถดูแลคุมครองสิทธิ

ประโยชนของผูเอาประกันภัยไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับมีผลใช

บังคับตั้งแตวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ.2535 เปนตนมา และมีผลเปนการยกเลิกพระราชบัญญัติประกัน

ชีวิต พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2510 

4.4.6 พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 

   พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมีการริเริ่มในการยกรางราวป พ.ศ.2506 โดยกรม

ตํารวจกระทรวงมหาดไทย ใชชื่อกฎหมายดังกลาววารางพระราชบัญญัติประกันภัยรถยนตเพ่ือบุคคล

ท่ีสาม พ.ศ……. ซ่ึงมีหลักการสําคัญในการใหเจาของรถ หรือผูมีสิทธิครอบครองรถ หรือผูนํารถยนตท่ี

จดทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว จะตองวางหลักทรัพยจํานวน

หนึ่งไวกับนายทะเบียน หรือโดยการเอาประกันภัยกับบริษัทในประเทศ เพ่ือใหความคุมครองแก

บุคคลภายนอกผูซ่ึงไดรับอันตรายตอรางกายหรือชีวิต อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนตท่ีใชหรืออยู

ในทาง หรือสิ่งท่ีบรรทุกหรือติดตั้งในรถ แตทายท่ีสุดรางพระราชบัญญัติดังกลาวก็ไดสะดุดหยุดลงใน

ระดับกระทรวง 7

8 

   ตอมาในป พ.ศ.2511 และป พ.ศ.2520 กระทรวงพาณิชยไดทําการศึกษา

และยกรางดังกลาวข้ึนอีกครั้ง โดยไดมีการเพ่ิมเติมหลักการในเรื่องของคาสินไหมทดแทนเบื้องตนและ

การใหบริษัทประกันภัยจายเงินสมทบเขากองทุนทดแทนเปนรายป ทายท่ีสุดรางพระราชบัญญัติ

ดังกลาวก็ไดสะดุดหยุดลงในระดับกระทรวงอีกเชนกัน 

                                                           
8 “การประกันภัยรถยนตกับพระราชบัญญัติประกันภัยรถยนต,” สืบคนเม่ือวันท่ี 28 

กรกฎาคม 2557, http://www.oic.or.th/th/elearning/inner_car02-02.php 
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   ตอมารัฐบาลไดพิจารณาเห็นวามีผูประสบภัยจากรถยนตจํานวนมากไมไดรับ

การชดใชคาเสียหาย หรือหากไดรับก็เปนจํานวนไมเพียงพอตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ความเสียหาย

ดังกลาวจึงตกเปนภาระของผูประสบภัย ประกอบกับในขณะนั้นประเทศไทยยังไมมีกฎหมายท่ีให

ความคุมครองทางการเงินแกผูประสบภัยท่ีเปนสากล จึงไดมีการแตงตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือหา

มาตรการคุมครองผูประสบภัยจากรถยนต โดยคณะอนุกรรมการดังกลาวไดนําเอารางพระราชบัญญัติ

ประกันภัยรถยนตเพ่ือบุคคลท่ีสาม พ.ศ… ข้ึนพิจารณาและปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง และไดพิจารณา

เปลี่ยนชื่อรางพระราชบัญญัติดังกลาวเปน “รางพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ…” 

ซ่ึงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดยกรางแลวเสร็จเม่ือเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2528 และไดมีการเสนอ

รางเพ่ือใหความเห็นชอบแตรัฐบาลสิ้นสุดวาระลงเสียกอนจากนั้นไดเกิดอุบัติเหตุรถยนตบรรทุกแกส

ระเบิดท่ีถนนเพชรบุรี ซ่ึงถือเปนอุบัติเหตุครั้งใหญในประเทศไทย สงผลใหมีผูไดรับบาดเจ็บและ

เสียชีวิตเปนจํานวนมาก รัฐบาลในยุคนั้นจึงไดนําเอารางพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

พ.ศ… เขาพิจารณาเปนการดวน ซ่ึงหลังจากนั้นไดเกิดการปฏิวัติทําใหรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เปน

อันตกไปอีก 

   หลังจากนั้น กระทรวงพาณิชยไดนําเอารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสนอตอ

คณะรัฐมนตรี และไดผานความเห็นชอบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของตามลําดับ จนในท่ีสุดไดมีการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติดังกลาวเม่ือวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2535 

 

4.5 ธุรกิจประกันภัยอิสลามในประเทศไทย 

 

 ธุรกิจประกันภัยกลายเปนธุรกิจหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต รวมท้ังสภาพ

สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน เนื่องจากประกันภัยเปนเครื่องมือท่ีใชในการบริหาร

ความเสี่ยงและชวยบรรเทาความเดือดรอนเม่ือเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินตางๆ ท่ีไดเอา

ประกันภัยไว แตอยางไรก็ดีธุรกิจประกันภัยสากลในประเทศไทยปจจุบันมีลักษณะบางประการท่ีขัด

กับหลักชะรีอะฮตามศาสนาอิสลาม จนทําใหชาวมุสลิมท่ัวไปมองวาการประกันภัยเปนสิ่งท่ีตองหาม

ไมไดรับการอนุมัติ กลาวคือเปนฮะรอม เนื่องจากประกอบดวยสิ่งตองหาม อันไดแก ดอกเบี้ย (Riba) 

ความคลุมเครือ (Gharar) และการพนัน (Maisir) ดวยเหตุนี้บริษัทประกันภัยไทยจึงไดริเริ่มใหมีการ

ใหบริการและเสนอขายผลิตภัณฑประกันภัยท่ีถูกตองตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุล 

 

 4.5.1 สถานะของธุรกิจประกันภัยอิสลามในประเทศไทย 

   ธุรกิจประกันภัยอิสลามหรือธุรกิจตะกาฟุลในประเทศไทยยังอยูในระยะ

เริ่มแรก โดยในป พ.ศ.2549 บริษัท ฟนันซา จํากัด เปนบริษัทแรกท่ีออกผลิตภัณฑตะกาฟุลภายใตชื่อ
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“สัญญาตะกาฟุลเพ่ือครอบครัว” ตอมาบริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทประกัน

วินาศภัยแหงแรกท่ีไดพัฒนาผลิตภัณฑตะกาฟุล เรียกวา “โครงการทิพยตะกาฟุล” และธุรกิจ 

ตะกาฟุลก็ไดพัฒนามาจวบจนถึงปจจุบัน แตอยางไรก็ดีแมวาประชาชนชาวมุสลิมของประเทศไทยจะ

มีจํานวนมากถึงรอยละ 4.6 ของจํานวนประชากรท้ังประเทศ 8

9 แตพบวาการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

ตะกาฟุลยังไมขยายตัวและยังไมเปนท่ีรูจักเทาท่ีควร บริษัทประกันภัยท่ีเปดใหบริการตะกาฟุลใน

ประเทศไทยไดเปดดําเนินการดวยศักยภาพของบริษัทท่ีมีอยู ซ่ึงขาดปจจัยตางๆ ในการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ ท้ังทางด านกฎหมาย การยอมรับ การควบคุมเ พ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเอกภาพ  

การประชาสัมพันธ และการสรางความรูและความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการประกันภัยใหชาวมุสลิม

ทราบ 

 4.5.2 ผลิตภัณฑประกันภัยอิสลามและชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ 

   เนื่องจากตะกาฟุลมีความเก่ียวของกับหลักความเชื่อทางศาสนาอิสลาม ใน

การดําเนินธุรกิจจึงตองยึดหลักแหงการชวยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุมสมาชิก อีกท้ังผลิตภัณฑ 

ตะกาฟุลจะตองมีคุณสมบัติท่ีถูกตองตามหลักชะรีอะฮ โดยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 

ตะกาฟุลจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความตองการของประชนในประเทศไทยดวย ไมวา

จะเปนปจจัยในเรื่องของความเชื่อ  ปจจัยทางดานราคา ปจจัยในการคุมครองความเสี่ยง หรือปจจัย

อันเปนเง่ือนไขเฉพาะของตะกาฟุล 9

10 เปนตน โดยโครงสรางผลิตภัณฑตะกาฟุลในประเทศไทย

สามารถจําแนกออกไดเปนสองกลุม ไดแกกลุมผลิตภัณฑตะกาฟุลเพ่ือครอบครัว (Family Takaful) 

เปนผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับการประกันชีวิต และกลุมผลิตภัณฑตะกาฟุลแบบท่ัวไป (General 

Takaful) ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับการประกันวินาศภัย  

   สําหรับชองทางในการจัดจําหนายผลิตภัณฑตะกาฟุลในประเทศไทยมี

หลากหลายชองทาง อาทิ การซ้ือตรงจากสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา ตัวแทนจําหนาย 

นายหนา (Broker) หรือธนาคาร (Bancassurance) เปนตน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับกลยุทธทางการคาของ 

แตละบริษัทประกันภัย โดยชองทางการจําหนายผลิตภัณฑตะกาฟุลซ่ึงประสบความสําเร็จสูงสุด ไดแก 

การจัดจําหนายผานทางตัวแทน (Agent) เนื่องจากปจจุบันชาวมุสลิมยังคงขาดความรูและความเขาใจ

                                                           
9 สํานักงานสถิติแหงชาติ, “การสํารวจสภาวะสังคมและวัฒนธรรม,” สืบคนเม่ือวันท่ี 

20 มิถุนายน 2558, http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/soc-

culPocket.pdf 
10 ผลิตภัณฑตะกาฟุลประเภทท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะ ไดแก การเขารวมพิธีฮัจญ เปนตน ถือ

เปนเง่ือนไขท่ีทําใหผลิตภัณฑเปนท่ีนาสนใจและดึงดูดใหลูกคาท่ีมีฐานะทางการเงินดีตัดสินใจใช

ผลิตภัณฑตะกาฟุล 
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ท่ีถูกตองเก่ียวกับการประกันภัย ประกอบกับตะกาฟุลเปนสิ่งใหมการใชตัวแทนเพ่ือจําหนาย

ผลิตภัณฑจึงมีความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแทนซ่ึงเปนชาวมุสลิมท่ีมีความรูในหลักการ

ศาสนาและสามารถอธิบายเพ่ือปรับทัศนคติใหแกลูกคาชาวมุสลิมได 

 4.5.3 รูปแบบบริษัทและการดําเนินงานตะกาฟุล 

   ประเทศไทยไมมีการจัดตั้งบริษัทตะกาฟุลเปนการเฉพาะ จะมีก็แตเพียงการ

ใหบริการในรูปแบบของหนาตางบริการ (Window) ของบริษัทประกันภัยสากล กลาวคือ การจัดตั้ง

บริษัทตะกาฟุลในประเทศไทยปจจุบันมีลักษณะเปนหนึ่งบริษัทสองระบบ ซ่ึงเปนการใหบริการท่ี

อาศัยโครงสรางของบริษัทประกันภัยสากลโดยจะเปดเปนหนวยงานหรือแผนกหนึ่งในบริษัทดังกลาว

และรูปแบบการดําเนินงานท่ีบริษัทประกันภัยใชในปจจุบันอยูภายใตพ้ืนฐานรูปแบบธุรกิจหลักสาม

รูปแบบ อันไดแก มุฎอเราะบะฮ (Mudharabah Model) วะกาละฮ (Wakala Model) และไฮบริด

(Hybrid Model) ท้ังนี้ รูปแบบโมเดลท่ีบริษัทประกันภัยใชในการดําเนินการจะข้ึนอยูกับแนวคิดและ

หลักการใหบริการท่ีเหมาะสมกับการใหประกันภัยในบริษัทแตละแหง โดยบริษัทสวนใหญจะรับ

รูปแบบมาจากประเทศมาเลเซีย 

 4.5.4 การลงทุนและการประกันภัยตอ 

   บริษัทตะกาฟุลมีเครื่องมือในการบริหารจัดการสภาพคลองและบริหารความ

เสี่ยงเชนเดียวกับการประกันภัยธรรมดา โดยดําเนินการผานการลงทุนและการประกันภัยตอ แต

อยางไรก็ดี การลงทุนและการประกันภัยตอจะตองดําเนินการใหถูกตองและสอดคลองตามหลัก

ศาสนาอิสลามดวย โดยเม่ือบริษัทตะกาฟุลไดรับเงินสมทบเขารวมโครงการของสมาชิกตะกาฟุล 

บริษัทจะนําเอาเงินสมทบตะกาฟุลสวนหนึ่งไปใชเพ่ือชวยเหลือและชดใชคาเสียหายตามสัญญา อีก

สวนหนึ่งจะนําเอามาลงทุนในผลิตภัณฑทางการเงินท่ีถูกตองตามหลักชะรีอะฮ เชน การฝากเงินใน

ธนาคารอิสลาม การลงทุนในบริษัทหลักทรัพยท่ีมีชองทางการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม หรือการ

ลงทุนในพันธบัตรอิสลามหรือศุกูก (Sukuk) รวมไปถึงการลงทุนในกิจการท่ีถูกตองตามหลักศาสนา

และหลักจริยธรรม เปนตน ผลตอบแทนท่ีไดจากการลงทุนจะถูกนําไปแบงตามสัดสวนระหวางบริษัท

ผูรับประกันภัยและผูทําสัญญาตะกาฟุลตามท่ีไดมีการตกลงไวในสัญญา สําหรับในประเทศไทยการ

ลงทุนของผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลจะตองดําเนินการไปตามกรอบกติกาท่ีกําหนดไวตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซ่ึงเปนกฎหมายฉบับ

เดียวกันกับการประกอบธุรกิจประกันภัยสากลอีกท้ังชองทางในการลงทุนของธุรกิจตะกาฟุลไทยใน

ประเทศเปนไปอยางจํากัด เนื่องจากประเทศไทยยังไมไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินอิสลาม

อยางครบวงจร 

   สําหรับการประกันภัยตะกาฟุลตอ (Retakaful) เปนเครื่องมืออีกอยางหนึ่งท่ี

ใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงในกรณีท่ีเงินกองทุนชวยเหลือสมาชิกขาดสภาพคลองไมเพียงพอตอ
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การชวยเหลือสมาชิกโครงการตะกาฟุล ในการทําประกันภัยตะกาฟุลตอก็จะตองทํากับบริษัท

ประกันภัยตออิสลาม เพ่ือความถูกตองตามหลักชะรีอะฮและความนาเชื่อถือของตะกาฟุล ซ่ึงบริษัทท่ี

จะดําเนินธุรกิจรับประกันภัยตอในประเทศไทยจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและจะไมสามารถรับประกันภัยลูกคารายยอยโดยตรง

ได ท้ังนี้ ในปจจุบันประเทศไทยยังไมมีบริษัทท่ีรับประกันภัยตะกาฟุลตอ เนื่องมาจากตลาดตะกาฟุล

ยังคงมีขนาดเล็ก 

 4.5.5 การควบคุมกํากับดูแลและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับตะกาฟุล  

   การประกอบธุรกิจตะกาฟุลในประเทศไทยนั้น ปจจุบันยังไมมีกฎหมาย

เฉพาะในการกํากับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจเก่ียวกับตะกาฟุลแยกตางหากออกจาก

กฎหมายประกันภัยท่ัวไปจึงถือเปนการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยตามกฎหมายปจจุบัน 

โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทําหนาท่ีในการกํากับ

ดูแลธุร กิจตะกาฟุลภายใตกฎหมายฉบับเดียวกันกับดูแลธุร กิจประกันภัยสากลอันไดแก 

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2551และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 

 4.5.6 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอตะกาฟุลในประเทศไทย 

   สืบเนื่องจากตะกาฟุลมีความเก่ียวของกับหลักความเชื่อตามศาสนาอิสลาม 

ในการดําเนินธุรกิจและรูปแบบผลิตภัณฑก็จะตองมีคุณสมบัติท่ีถูกตองตามหลักการทางศาสนา

อิสลาม ดังนั้นแลวปจจัยความเชื่อจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอธุรกิจตะกาฟุลในประเทศไทย ใน

ปจจุบันมีชาวมุสลิมในประเทศไทยจํานวนมากท่ียังคงขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันภัย 

และยังคงมีความเชื่อและทัศนคติในเชิงลบตอการประกันภัย เนื่องจากการประกันภัยนั้นขัดกับหลัก

ศาสนาอิสลาม โดยท่ีไมทราบถึงและไมรูจักการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม ประกอบกับการ

ขาดความนาเชื่อถือถึงความถูกตองตามหลักศาสนาของการดําเนินงานและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับ

ตะกาฟุล นอกจากนี้หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังทางภาครัฐและภาคเอกชนยังขาดการประชาสัมพันธและ

กฎเกณฑในการดูแลธุรกิจดังกลาวเปนการเฉพาะ ดวยเหตุดังกลาวนี้เองปจจัยในเรื่องของความเชื่อจึง

ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอการพัฒนาตะกาฟุลในประเทศไทย 

 

4.6 ตะกาฟุลกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีจุดเริ่มตนจาก

สมาคมอาสา (ASA, Association of South East Asia) ซ่ึงไดกอตั้งข้ึนเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
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2504 ซ่ึงประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนามไดทําการกอตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการรวมมือกัน

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แตดําเนินการไดเพียง 2 ป ก็ตองหยุดชะงักลง เนื่องมาจากความ

ผกผันทางดานการเมืองระหวางประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย จนกระท่ังเม่ือท้ังสองประเทศฟนฟู

สัมพันธภาพระหวางกัน จึงไดมีการแสวงหาแนวทางในการจัดตั้งองคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจข้ึน

ในภูมิภาคอีกครั้ง10

11 

 อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงไดกอตั้งข้ึน

ในสมัยของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ตามปฏิญญากรุงเทพ 

(Bangkok Declaration) มีสมาชิกผูกอตั้ง 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 

และไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันนํามาซ่ึง

เสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเปดโอกาส

ใหคลายขอพิพาทระหวางประเทศสมาชิกอยางสันติ ในเวลาตอมาไดมีประเทศตางๆ เขามาเปน

สมาชิกเพ่ิมเติมอีก 5 ประเทศ ไดแก บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชาตามลําดับ

โดยตลอดระยะเวลาท่ีผานมาอาเซียนไดเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาคอยางตอเนื่อง 

จากจุดเริ่มตนของการมุงเนนการสรางความรวมมือทางการเมืองและความม่ันคงรวมกันในระยะแรก 

ก็ไดปรับเปลี่ยนไปสูความรวมมือในดานอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางเศรษฐกิจ โดยผลจาก

บรรยากาศแหงสันติภาพ เสถียรภาพ ความม่ันคงและความรวมมืออยางใกลชิดทําใหอาเซียนเปน

ภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และดวยศักยภาพในทางเศรษฐกิจของแตละ

ประเทศทําใหอาเซียนมีพลังตอรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศและไดรับการ

ยอมรับจากประเทศและภูมิภาคอ่ืนๆ มากยิ่งข้ึน 

 เพ่ือใหความรวมมือของอาเซียนกาวหนาไปสูทิศทางและเปาหมายการพัฒนาท่ีชัดเจน

รวมกัน ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งท่ี 9 เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 ผูนําอาเซียนของ

ประเทศสมาชิกไดมีการลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN 

Concord II) เพ่ือแสดงเจตนารมณท่ีจะนําอาเซียนไปสูการเปน "ประชาคมอาเซียน" (ASEAN 

Community) ภายในป 2558 (ค.ศ.2015) โดยมีวิสัยทัศนรวมของผูนําอาเซียน คือ "การสราง

ประชาคมอาเซียนท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง มีกฎเกณฑกติกาท่ีชัดเจน และมีประชาชน

เปนศูนยกลาง" ท้ังนี้ เพ่ือสรางประชาคมท่ีมีความแข็งแกรง สามารถสรางโอกาสและรับมือสิ่งทาทาย

ท้ังดานการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม เพ่ิมอํานาจตอรองและขีด

ความสามารถการแขงขันของอาเซียนในเวทีระหวางประเทศทุกดาน โดยใหประชาชนมีความเปนอยูท่ี

                                                           
11 “ความเปนมาของอาเซียน,” สืบคนเม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2558, 

http://www.lampangvc.ac.th/lvcasean/page_asean.htm 
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ดีสามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดสะดวกมากข้ึน และประชาชนในอาเซียนมีความรูสึกเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน ใน 3 มิติ คือ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานกฎระเบียบ และความเชื่อมโยงระหวางประชาชน ประชาคมอาเซียน

ประกอบดวย 3 เสาหลัก (Pillar) คือ ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ซ่ึงท้ังภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนของประเทศ

สมาชิกอาเซียนจะตองเขามามีสวนรวมท้ัง 3 เสาหลัก โดยมีกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เปน

กรอบหรือพ้ืนฐานทางกฎหมายรองรับ ซ่ึงจะสรางกฎเกณฑสําหรับองคกรอาเซียนใหสมาชิกมีพันธะ

กรณีท่ีจะตองปฏิบัติตาม (Legal Binding) 

 สืบเนื่องจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสงผลใหธุรกิจและการคาในทุกภาค

สวนตื่นตัว ไมเวนแมแตในภาคของธุรกิจประกันภัยซ่ึงถือเปนการประกอบกิจการการคา 1 1

12อยางหนึ่งท่ี

มีความสําคัญตอเศรษฐกิจการคาของประเทศ ซ่ึงการประกันภัยดังกลาวมิใชเพียงแตการประกันภัย

สากลเทานั้น ธุรกิจประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุลยอมนับเปนอีกหนึ่งธุรกิจการคา

และการลงทุนท่ีจะเขามีบทบาทสําคัญจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวย  

 4.6.1 วิวัฒนาการความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

   การรวมกลุมทางเศรษฐกิจเปนแนวโนมสําคัญของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

โลก ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีชัดเจนของอาเซียนเพ่ิงปรากฏชัดเม่ือป 

พ.ศ.2519 เม่ืออาเซียนไดมีการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งแรก และประเทศผูนําสมาชิกไดลง

นามในปฏิญญาวาดวยความสมานฉันทของอาเซียน (Declaration of ASEAN Concord) จากนั้น

อาเซียนไดพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจกาวสําคัญโดยการประกาศจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน 

หรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ซ่ึงนับเปนจุดเริ่มตนความรวมมือทางเศรษฐกิจของ

อาเซียนในระยะตอมาจวบจนถึงปจจุบัน และเม่ือการเปดเสรีการคามีความคืบหนาไประดับหนึ่งจึง

เกิดแนวความคิดในการเปดเสรีการคาบริการและการลงทุนข้ึนในป พ.ศ.2538 และ พ.ศ.2541 

ตามลําดับ ตอมาในป พ.ศ.2541 อาเซียนไดจัดทํากรอบความตกลงเขตลงทุนอาเซียน (ASEAN 

Investment Area: AIA) เพ่ือเปดเสรีการลงทุนในธุรกิจท่ีไมใชภาคบริการ 5 ภาค 1 2

13 แตอยางไรก็ตาม 

แมวาอาเซียนจะไดมีการรวมตัวกันเปนกลุมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคมาตั้งแต พ.ศ.2535 แตบริบท

การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาคไดผลักดันใหอาเซียนตระหนักถึงความสําคัญในการใหความ

รวมมือเพ่ือกาวไปสูการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ.2558 

                                                           
12 จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.2. 
13 ภาคธุรกิจท่ีไมใชบริการ 5 ภาค ไดแก การผลิต ประมง ปาไม เหมืองแร และธุรกิจ

บริการเฉพาะท่ีเก่ียวเนื่อง 



103 

 

 

 4.6.2 ท่ีมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มี

จุดเริ่มตนจากการลงนามรวมกันระหวางผูนําประเทศอาเซียนในปฏิญญาความรวมมืออาเซียนฉบับท่ี 

2 (Declaration of ASEAN Concord II) เม่ือครั้งประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน (ASEAN Summit) 

ครั้งท่ี 9 ในป พ.ศ.2546 เห็นชอบใหมีการรวมตัวไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป

พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) และตอมาในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งท่ี 11 ในป พ.ศ.2548 ผูนํา

อาเซียนไดมีความเห็นชอบรวมกันในการเรงรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนใหบรรลุผลจากเดิมท่ี

กําหนดไวในป พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) เปนป พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) โดยท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

อาเซียนไดมอบหมายและเห็นชอบใหท่ีประชุมเจาหนาท่ีระดับอาวุโส (SEOM) จัดทําแผนงานการ

จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) และตารางเวลาดําเนินกิจกรรมตางๆ (Strategic 

Schedule) เพ่ือเปนแผนงานบูรณการการดําเนินงานในดานเศรษฐกิจซ่ึงครอบคลุมท้ังสินคา บริการ 

การลงทุน แรงงาน และเงินลงทุนท่ีจะเปดเสรีมากข้ึนในอนาคต และเพ่ือใหเห็นการดําเนินงาน

ภาพรวมท่ีจะนําไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ.2558 

   ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งท่ี 12 ผูนําอาเซียนยืนยันพันธกรณีท่ี

จะเรงรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) เปนป พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)

โดยลงนามแถลงการณเซบูเพ่ือจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว โดยในดาน

เศรษฐกิจผูนําอาเซียนไดเห็นชอบท่ีจะเรงรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป  

พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) และเปลี่ยนแปลงอาเซียนใหเปนภูมิภาคท่ีมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ  

การลงทุน แรงงานฝมือ และการเคลื่อนยายเงินทุนท่ีเสรีมากข้ึน 

 4.6.3 เปาหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการไปสูเปาหมายสุดทายของการรวมกลุม

ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการประสานผลประโยชนของประเทศสมาชิก โดยการสงเสริม

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกวางมากข้ึนผานทางความรวมมือท่ีมีอยูในปจจุบันและ

แผนการดําเนินงานใหมภายใตกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน โดยประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตาม

หลักการท่ีจะสงเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเปด มองบริบทภายนอก และสงเสริมกลไกการตลาด ซ่ึง

สอดคลองกับกฎเกณฑในกรอบพหุภาคี และยึดม่ันในระบบกฎเกณฑ เพ่ือความสอดคลองของการ

ปฏิบัติตามพันธกรณีในดานเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเปาหมายท่ีสําคัญ 4 ประการ 

ไดแก 
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  4.6.3.1 การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  

    นําไปสูการใชกฎระเบียบการคาในประเทศสมาชิกท้ังหมดเปนอยาง

เดียวกัน ท้ังในดานมาตรฐาน คุณภาพ ราคา อัตราภาษี รวมถึงกฎระเบียบในการซ้ือขาย การขจัด

มาตรการและขอกีดกันตางๆ รวมถึงการมีมาตรการอํานวยความสะดวกทางการคา เง่ือนไขการ

เคลื่อนยายสินคา การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝมือระหวางกันอยางเสรี 

  4.6.3.2 การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง  

    เนนการดําเนินงานนโยบายการแขงขันในเวทีการคาโลก ไดแก การ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โทรคมนาคม การเงินและการธนาคาร การจัดระบบการคาใหมีการแขงขันท่ี

เปนธรรม และการคุมครองทรัพยสินทางปญญา เปนตน 

  4.6.3.3 การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียม  

    โดยการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) และเสริมสรางขีดความสามารถ

ผานโครงการความรวมมือตางๆ เชน โครงการริเริ่มเพ่ือการรวมกลุมของอาเซียน (Initiative for 

ASEAN Integration: IAI) ในการลดชองวางการพัฒนาเศรษฐกิจของแตละประเทศสมาชิก เปนตน 

  4.6.3.4 การเปนภูมิภาคท่ีบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลกไดอยางสมบูรณ  

    ดวยการเนนและการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกับ

ประเทศนอกภูมิภาคใหมีทาทีรวมกัน โดยการจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียนกับประเทศคูเจรจาตางๆ 

เพ่ือใหเครือขายการผลิตการจัดจําหนายภายในอาเซียนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสวนอ่ืนของโลก 

    เพ่ือใหเปาหมายการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบรรลุผลสําเร็จ 

อาเซียนไดจัดทําแผนงานในเชิงบูรณาการการดําเนินงานในดานเศรษฐกิจตางๆ เพ่ือใหเห็นแนว

ทางการดําเนินงานในภาพรวมท่ีจะนําไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดอยางชัดเจน ในการนี้ผูนํา

อาเซียนจึงไดลงนามแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 

Blueprint) โดยการจัดทําพิมพเขียวเพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสําคัญเปนอยางมาก 

เนื่องจากจะเปนการกําหนดทิศทางดําเนินงานในดานเศรษฐกิจใหชัดเจนตามกรอบระยะเวลาท่ี

กําหนดจนบรรลุเปาหมายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 4.6.4 ตะกาฟุลกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสงผลใหเกิดการเคลื่อนยายสินคา บริการ 

การลงทุน แรงงานฝมือ และการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรี โดยมีการเปดเสรีการคาและการบริการ

12 สาขา ไดแก สาขาผลิตภัณฑเกษตร สาขาประมงสาขาผลิตภัณฑยาง สาขาสิ่งทอสาขายานยนต 

สาขาผลิตภัณฑไม สาขาอิเล็กทรอนิกส สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสุขภาพ สาขาทองเท่ียว 
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สาขาการบิน และสาขาโลจิสติกส 1 3

14 ประเทศไทยในฐานะท่ีเปนประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนก็จะเขาสูระบบการคาเสรีเชนกัน ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ

และมีผลกระทบอยางมากในเรื่องของการลงทุน และการปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน

ภายใตการเขามาลงทุนของนายทุนชาวตางชาติ ซ่ึงจะรวมไปถึงทางดานเทคโนโลยี ตลอดจนแนวทาง

การดําเนินงาน ประเทศไทยจะตองปรับตัวใหพรอมตอการดําเนินธุรกิจตอไป การเปดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนสงผลใหธุรกิจและการคาในทุกภาคสวนตื่นตัว ไมเวนแมแตในธุรกิจการประกันภัย

ซ่ึงถือเปนการประกอบกิจการการคา 1 4

15 อยางหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจการคาของประเทศซ่ึง

การประกันภัยดังกลาวมิใชเพียงแตการประกันภัยสากลเทานั้น ธุรกิจประกันภัยตามหลักศาสนา

อิสลามหรือตะกาฟุลยอมนับเปนอีกหนึ่งธุรกิจการคาและการลงทุนท่ีจะเขามีบทบาทสําคัญจากการ

เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวย  

   เม่ือพิจารณาตลาดของกลุมผูเอาประกันภัยท่ีมีการเชื่อมโยงกับหลักความเชื่อ

ทางศาสนาอิสลามในประเทศไทย ธุรกิจประเภทนี้ยังถือเปนตลาดท่ีมีกลุมผูบริโภคท่ีอยูในวงจํากัด แต

สืบเนื่องจากการรวมตัวสรางความรวมมือทางดานเศรษฐกิจภายใตกรอบอาเซียน การเคลื่อนยาย

สินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และการเคลื่อนยายเงินทุนเปนไปอยางเสรี สงผลใหอาเซียน

เปนตลาดท่ีมีขนาดใหญซ่ึงมีประชากรรวมตัวกันกวาหกรอยลานคน ซ่ึงกวาครึ่งหนึ่งนั้นเปนผูนับถือ

ศาสนาอิสลาม15

16 อีกท้ังจํานวนประชากรของผูนับถือศาสนาอิสลามท่ัวโลกในป พ.ศ.2554 มีประมาณ

สองพันลานคน 1 6

17 ซ่ึงเปนท่ีแนนอนวาหากเม่ือมีการเปดเสรีแลวก็จะมีผูนับถือศาสนาอิสลามจํานวน

มากหลั่งไหลเขามาลงทุนประกอบธุรกิจและเขามารับบริการทางดานตางๆ ในประเทศไทย ไมวาจะ

เปนในดานการแพทย การคา การทองเท่ียว รวมถึงการขนสงในรูปแบบตางๆ มิใชเพียงเฉพาะแตผูนับ

ถือศาสนาอิสลามในภูมิภาคอาเซียนเทานั้น แตรวมถึงผูนับถือศาสนาอิสลามในภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลกท่ี

เขามาลงทุนประกอบธุรกิจและเขามารับบริการทางดานตางๆ ในประเทศไทย ซ่ึงไมสามารถปฏิเสธได

วาธุรกิจการประกันภัยนับเปนอีกหนึ่งธุรกิจการคาและการลงทุนท่ีจะเขามีบทบาทสําคัญและจะไดรับ

                                                           
14 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, “อาเซียนตกลงเปดการคาเสรีสินคาและบริการ 

12 สาขา,” สืบคนเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2557, 

http://www.site.rmutt.ac.th/ASEAN/?page_id=331 
15 จิตติ ติงศภัทิย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 2, น.2. 
16 ปติ ศรีแสงนาม, “จะเปน ASEAN Medical Hub ได ไทยตองเขาใจวิถีอิสลาม,” 

สืบคนเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2557, http://www.thai-aec.com/296 
17 “Muslim Populations,” สืบคนเม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2556, 

http://www.muslimpopulation.com/World. 
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ประโยชนจากการเปดเสรีดังกลาว ดวยเหตุนี้การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุลจะ

เขามาเปนธุรกิจท่ีมีบทบาทสําคัญในประเทศไทย และถือเปนธุรกิจหนึ่งท่ีจะสามารถพัฒนาและสราง

คุณคาในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยดวย 

 

4.7 ธุรกิจธนาคารอิสลามในประเทศไทย 

 

 ประกันภัยอิสลามเปนธุรกิจหนึ่งในระบบการเงินอิสลาม การดําเนินงานในดานของ 

ตะกาฟุลสําหรับประเทศไทยนั้นถือวายังอยูในระยะแรกเริ่ม ซ่ึงการขยายตัวของธุรกิจประกันภัยยังคง

ไมขยายตัวเทาท่ีควร แตการเงินอิสลามดานอ่ืนๆ มีมานานและแพรหลายแลว โดยตะกาฟุลในโลกของ

อิสลามนั้น เกิดข้ึนมาในฐานะท่ีเปนหนึ่งในธุรกิจการเงินอิสลามและเปนธุรกิจท่ีเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน

กับธุรกิจธนาคารอิสลามสําหรับประเทศไทยเองก็เชนกัน การดําเนินงานในดานของตะกาฟุลถือเปน

หนึ่งในธุรกิจการเงินอิสลามท่ีกําลังเติบโตและมีบทบาทมากในปจจุบัน ซ่ึงธนาคารอิสลามเองก็มี

บทบาทในการสนับสนุนและเก้ือหนุนการประกอบธุรกิจตะกาฟุลและในทางกลับกันธุรกิจตะกาฟุลก็มี

บทบาทในการสนับสนุนและเก้ือหนุนการประกอบธุรกิจธนาคารอิสลามเชนกัน อีกท้ัง ธนาคารอิสลาม

ถือเปนธุรกิจทางดานการเงินอิสลามธุรกิจแรกท่ีเขามามีบทบาทในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม จึงมี

ความจําเปนท่ีจะตองทําการศึกษาแนวทางการดําเนินธุรกิจธนาคารอิสลาม ซ่ึงเปนท้ังตนแบบและ

บทเรียนในการดําเนินธุรกิจการเงินตามหลักชะรีอะฮทางศาสนาอิสลามในประเทศไทย 

 

 4.7.1 ความเปนมาของธนาคารอิสลามในประเทศไทย 

   แนวคิดเก่ียวกับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยเกิดจากกระแสความตื่นตัว

ของชาวไทยมุสลิมในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีตองการจะนําเอาคําสอนทาง

ศาสนามาปฏิบัติในการดําเนินชีวิตทางเศรษฐกิจ แตถึงอยางไรก็ดีความพยายามดังกลาวก็ประสบ

ปญหาท้ังจากปจจัยภาครัฐและภาคเอกชน กลาวคือ รัฐบาลมิไดใหการสนับสนุนเรื่องนี้อยางจริงจัง

และยังไมมีกฎหมายรับรองการจัดตั้งธนาคารอิสลามหรือกองทุนอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 

สําหรับภาคเอกชนเองก็ยังขาดการรวมตัวของการระดมทุนและขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถและประสบการณ อุปสรรคตางๆ เหลานี้ทําใหในขณะนั้นยังไมสามารถท่ีจะจัดต้ัง

ธนาคารอิสลามในประเทศไทยข้ึนมาได1718 

                                                           
18 ขวัญกมล จิ้วจันทร, “ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม

แหงประเทศไทย พ.ศ.2545,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), 

น.32. 
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   ตอมาในป พ.ศ.2537 แนวคิดเก่ียวกับธนาคารอิสลามไดเริ่มตนอยางเปน

รูปธรรมรัฐบาลไทยลงนามในโครงการรวมพัฒนาเศรษฐกิจสามฝายระหวางอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ

ไทย หรือท่ีเรียกวา “โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ”โดยโครงการดังกลาวรัฐบาลไทยเปนฝาย

รับผิดชอบในการทําแผนพัฒนาหาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการเฉพาะเพ่ือเปนจุดเชื่อมโยงใน

โครงการดังกลาว เนื่องจากประชากรในพ้ืนท่ีโครงการของท้ังสามฝายสวนใหญเปนชาวมุสลิมท่ีดําเนิน

ชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม18

19 ดังนั้นจึงสงผลใหเกิดแนวคิดในการจัดตั้งธนาคารอิสลามข้ึนในประเทศ

ไทย โดยไดมีการเชิญชวนใหธนาคารพาณิชยตางๆ ของประเทศไทยเปดชองบริการทางดานการเงิน

ตามหลักอิสลาม ซ่ึงเริ่มจากธนาคารศรีนครเปนธนาคารแรกท่ีเปดชองทางบริการการเงินอิสลามข้ึน 

ในป พ.ศ.2540 แตจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปดังกลาวทําใหธนาคารตองปดตัวลง นอกจากนี้

รัฐบาลยังมีนโยบายใหธนาคารของรัฐเปดบริการทางดานการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม โดยเริ่มจาก

ธนาคารออมสิน ซ่ึงไดเปดบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามข้ึนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 

และสาขาแรกท่ีไดเปดบริการไดแกสาขาสตูล ในป พ.ศ.2541 ตอมาไดแกธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรไดจัดตั้ง “กองทุนธนาคารอิสลาม” (Islamic Banking Fund) และเปดสาขาอีก

หลายสิบแหงในบริเวณท่ีเปนชุมชนมุสลิมอาศัย เพ่ือใหบริการทางการเงินอิสลาม และในป พ.ศ. 

2545 ธนาคารกรุงไทยก็ไดเปดชองทางการใหบริการทางการเงินอิสลามเปนครั้งแรก ซ่ึงเปนการ 

นํารองไปสูการจัดตั้งธนาคารอิสลามอยางเต็มรูปแบบ 

    พระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ.2545 ใน

วันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2545 ทําใหเกิดธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยท่ีดําเนินธุรกิจโดยถูกตองตาม

หลักศาสนาอิสลามข้ึนในประเทศไทย 

 4.7.2 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

   ในเดือนตุลาคม ป พ.ศ.2545 รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม

แหงประเทศไทย ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ทําใหธนาคารอิสลามสามารถจัดตั้งได

อยางเต็มรูปแบบและถูกตองตามกฎหมาย และในท่ีสุดก็ไดมีการจัดตั้งธนาคารอิสลามแหงประเทศ

ไทยข้ึนในวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ.2546 ซ่ึงถือเปนธนาคารแหงแรกท่ีดําเนินธุรกิจภายใตหลักศาสนา

อิสลามอยางเต็มรูปแบบของประเทศไทย และตอมาในวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ไดมีการลงนาม

ในสัญญาโอนกิจการบริหารการเงินตามหลักชะรีอะฮ จากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือควบ

รวมกิจการตามนโยบายการควบรวมกิจการของกระทรวงการคลัง 

                                                           
19 สายสมร แตรตุลาการ, “การศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติงานดานการให

สินเชื่อท่ีอยูอาศัยระหวางธนาคารอิสลามกับธนาคารพาณิชย,” (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), น.13. 
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   ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยถือเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนดวยกฎหมาย

เฉพาะโดยอยูในความควบคุมของกระทรวงการคลัง แตไมถือวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยเปน

รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากกฎหมายกําหนดสัดสวนการถือหุนของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยไววา

กระทรวงการคลังสามารถถือหุนในธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยได แตตองไมเกินรอยละ 49 ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดและไมถือวาธนาคารอิสลามเปนบริษัทจํากัดเชนกัน 1 9

20 เนื่องจากธนาคาร

อิสลามแหงประเทศไทยถือเปนนิติบุคคล20

21 ท่ีจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะ 

   ระบบธนาคารอิสลามนั้นมีลักษณะเชนเดียวกันกับธนาคารท่ัวไป นั่นคือ เปน

ระบบท่ีคอยๆ กอตัวข้ึนและไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องเปนลําดับ ภายใตสมมติฐานท่ีวา มุสลิมผู

ฝากเงินทุกคนท่ีตองการจะลงทุนอยากลงทุนในหนทางท่ีไดรับการอนุมัติตามหลักศาสนาอิสลาม ท้ังนี้ 

รวมถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุนซ่ึงจะตองถูกตองตามหลักศาสนาอิสลามดวย 

 4.7.3 วัตถุประสงคของการจัดตั้งธนาคารอิสลาม 

   การประกอบธุรกิจธนาคารอิสลามมีวัตถุประสงคเชนเดียวกันกับธนาคาร

พาณิชยท่ัวไป ตางกันแตเพียงวาการประกอบธุรกิจธนาคารอิสลามจะตองดําเนินงานภายใตหลัก

ศาสนาอิสลามหรือชะรีอะฮ และการจัดตั้งธนาคารท่ีใหบริการตามหลักศาสนาอิสลามเปนไปเพ่ือ

สงเสริมใหชาวมุสลิมในประเทศไทยไดปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาในดานเศรษฐกิจ และมุงเนน

ในการใหบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามอยางครบวงจรแกผูประกอบการ นักลงทุน และ

ประชาชนท่ัวไป นอกจากนั้นแลวยังสงเสริมใหมีการระดมเงินซ่ึงจะเปนแหลงเงินทุนทางธุรกิจท่ีมี

ตนทุนต่ําอันจะเปนกลไกการขับเคลื่อนการลงทุนในภาคเศรษฐกิจซ่ึงมิไดจํากัดเฉพาะแตผูท่ีนับถือ

ศาสนาอิสลาม แตยังสามารถใหบริการแกผูท่ีนับถือศาสนาอ่ืนดวย  

 4.7.4 ธุรกรรมหลักของธนาคารอิสลาม  

   การท่ีธนาคารอิสลามมีวัตถุประสงคในการใหบริการทางการเงินท่ีมีความ

หลากหลายเชนเดียวกันกับธนาคารพาณิชยท่ัวไป แตจะตองถูกตองและอยูภายใตชะรีอะฮนั้น ทําให

ธนาคารอิสลามไมสามารถท่ีจะใชโครงสรางธุรกรรมท่ัวไปเชนเดียวกับธนาคารพาณิชยท่ัวไปได 

อยางไรก็ดี ธนาคารอิสลามสามารถประกอบธุรกิจใหมีผลคลายคลึงกันได โดยนํารูปแบบสัญญาทาง

การคาอิสลามมาปรับใช ท้ังนี้ หากกลาวถึงการประกอบธุรกิจในลักษณะตางๆ ของธนาคารอิสลาม

อาจแบงไดเปน 2 กลุมใหญเชนเดียวกับธนาคารพาณิชยท่ัวไป ไดแก 

 

                                                           
20 เพ่ิงอาง, น.11. 
21 มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ.2545 บัญญัติวา 

ใหจัดตั้งธนาคารข้ึนเรียกวา “ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย” และใหธนาคารเปนนิติบุคคล 
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4.7.4.1 ธุรกรรมการระดมเงิน 

สําหรับธนาคารแลว การระดมเงินสามารถท่ีจะกระทําไดหลากหลาย

ชองทาง เชน การระดมเงินโดยการรับฝากเงิน ไมวาจะเปนการรับฝากเงินภายใตหลักการฝากทรัพย 2 122 

(Al Wadiah) การรับฝากเงินภายใตหลักตัวแทน22

23 (Al Wakalah) หรือการรับฝากเงินภายใตหลักรวม

ลงทุน 2 3

24 (Al Mudharabah) การระดมเงินระหวางสถาบันการเงินดวยกัน และการระดมเงินจาก

ตลาดทุน โดยการออกและเสนอขายหุนท่ีเปนฮาลาลหรือศุกกู เปนตน 

4.7.4.2 ธุรกรรมการใหสินเช่ือ 

ในทํานองเดียวกันกับการระดมเงิน ในการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน

อิสลามเกือบท้ังหมดจะนําเอารูปแบบสัญญาทางการคาอิสลามมาปรับใชแทนการใหกูยืม อยางไรก็ดี

ไมไดหมายความวาการกูยืมไมสามารถท่ีจะกระทําได หากแตการกูยืมจะตองไมเรียกรับดอกเบี้ย การ

ใหสินเชื่อโดยการกูยืมจึงสามารถกระทําไดในลักษณะท่ีมีขอบเขตจํากัด 

 4.7.5 รูปแบบธนาคารอิสลามในประเทศไทย 

   รูปแบบการใหบริการของธนาคารอิสลามในประเทศไทยในปจจุบันสามารถ

จัดแบงตามกฎหมายท่ีใหอํานาจได 2 ประเภท  

4.7.5.1 รูปแบบหนาตางใหบริการ (Islamic Window) 

    การใหบริการลักษณะดังกลาวจะอาศัยโครงสรางของธนาคารพาณิชย

อ่ืนๆ ท่ีไดเปดบริการอยูแลว โดยเปดเปนแผนกหนึ่งในธนาคารเพ่ือท่ีจะดําเนินการใหบริการทางเงิน

ตามหลักชะรีอะฮ การดําเนินการในรูปแบบเปนการดําเนินงานโดยอาศัยอํานาจตามประกาศธนาคาร

แหงประเทศไทยท่ี สนส.20/2551 เรื่องการอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบกิจการการใหบริการ

ทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ (Shariah Banking Services) ซ่ึงในปจจุบันมีสองธนาคารซ่ึงเปด

                                                           
22 ภายใตหลักการนี้ สถาบันการเงินอิสลามจะรับฝากเงินจากลูกคาโดยสามารถประกัน

การชําระคืนเงินฝาก โดยสถาบันการเงินสามารถนําเงินฝากดังกลาวไปใชได และหากไดรับผลกําไร 

สถาบันการเงินก็อาจใชดุลยพินิจในการแบงปนผลกําไรนั้นใหแกผูฝากตามสัดสวนเงินฝากได 
23 ภายใตหลักการนี้ ลูกคาผูฝากเงินเปนผูมอบหมายใหสถาบันการเงินอิสลามเปน

ตัวแทนนําเงินท่ีไดรับไปลงทุนท่ีไมขัดกับชะรีอะฮ โดยสถาบันการเงินจะตกลงกับลูกคาในการแบงผล

กําไรท่ีอาจไดจากการนําเงินไปลงทุน เปนอัตรารอยละอยางชัดเจน 
24 ภายใตหลักการนี้ ลูกคาผูฝากเงินนําเงินมามอบใหสถาบันการเงิน ลูกคาจะมีฐานะ

เปนผูลงทุนและสถาบันการเงินมีฐานะเปนผูประกอบการ ลูกคาและสถาบันการเงินจะทําสัญญาเพ่ือ

แบงปนผลกําไรท่ีเกิดจากการท่ีสถาบันการเงินนั้นนําเงินไปลงทุนในรูปแบบท่ีไมขัดกับชะรีอะฮ เปน

สัดสวนชัดเจนระหวางลูกคาและสถาบันการเงินนั้น 
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ใหบริการในรูปแบบดังกลาว ไดแก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) และธนาคาร 

ออมสิน24

25 

4.7.5.2 รูปแบบการใหบริการเต็มรูปแบบ (Full-Fledged Islamic)  

    การใหบริการลักษณะดังกลาว ผูใหบริการจะใหบริการทางการเงิน

อิสลามอยางเต็มรูปแบบ ถือเปนสถาบันการเงินประเภทหนึ่งท่ีมิใชธนาคารพาณิชย แตเปนธนาคารท่ีได

จัดตั้งข้ึนเปนการเฉพาะตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งและจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะซ่ึง ไดแก 

พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545  

 4.7.6 กฎหมายท่ีเกี่ยวกับธุรกิจธนาคารอิสลามของประเทศไทย 

  4.7.6.1 พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ.2545 

    ในปจจุบันกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธนาคารอิสลาม ไดแกพระราชบัญญัติ

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ .ศ.2545 ซ่ึงมีบทบัญญัติ ท่ีกําหนดข้ึนโดยมีเจตนารมณให

ครอบคลุมการกํากับดูแลและการสนับสนุนสถาบันการเงินอิสลามในดานตางๆ ท่ีมีความสําคัญ อัน

ไดแก การจัดตั้งสถาบันการเงินอิสลาม การกํากับดูแลสถาบันการเงินอิสลาม การกําหนดอํานาจ

กระทําการ เพ่ือใหสถาบันการเงินอิสลามดังกลาวสามารถใชโครงสรางตางๆ ในการใหบริการการเงิน

อิสลามได รวมถึงการจัดตั้งคณะท่ีปรึกษาชะรีอะฮดวย 

  4.7.6.2 ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 

    กฎหมายอีกฉบับหนึ่งท่ีเก่ียวของกับการธนาคารอิสลาม ซ่ึงถือเปน

กฎหมายลําดับรอง โดยธนาคารแหงประเทศไทยอาศัยอํานาจตามมาตรา 3626และมาตรา 4127 

                                                           
25 ชฎิล โรจนานนท และคณะ, “แนวทางพัฒนาการกํากับดูแลสถาบันการเงินท่ี

ใหบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม,” ใน สรุปรายงานการวิจัย ชุดโครงการวิจัย ไทย-โลก

มุสลิม, (กรุงเทพมหานคร : มารคเอ็มพรินติ้ง, 2556), น.72. 
26 มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 บัญญัติวา ให

ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ประกอบธุรกิจไดเฉพาะธุรกิจธนาคาร

พาณิชย ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร แลวแตกรณี และธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องหรือจําเปนตอ

การประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอรตามท่ีธนาคารแหง

ประเทศไทยประกาศกําหนด ท้ังนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยจะประกาศกําหนดธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องหรือ

จําเปนโดยแยกตามประเภทสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชยแตละชนิดก็ได และจะกําหนด

หลักเกณฑสําหรับการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องหรือจําเปนนั้นดวยก็ได 
27 มาตรา 41 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 บัญญัติวา

ในการประกอบธุรกิจเก่ียวกับการรับฝากเงิน รับเงินจากประชาชน ใหสินเชื่อกูยืมเงิน ลงทุน กอภาระ
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แหงพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 ออกประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี 

สนส.20/2551 เรื่องการอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบกิจการการใหบริการทางการเงินตามหลัก

ชะรีอะฮ (Shariah Banking Services)  

    ตามประกาศดังกลาวทําใหธนาคารพาณิชยสามารถใหบริการการเงิน

ตามหลักชะรีอะฮไดในฐานะท่ีเปนธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง หรือจําเปนตอการประกอบธุรกิจของธนาคาร

พาณิชย โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะกําหนดหลักเกณฑสําหรับการประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องหรือ

จําเปนนั้นไว โดยสาระสําคัญของประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส.20/2551 สามารถสรุปได

ดังนี้ 

1. กอนท่ีธนาคารพาณิชยใดจะประกอบกิจการการใหบริการทางการเงิน

ตามหลักชะรีอะฮจะตองไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยกอน 

2. การใหบริการทางดานการเงินตามหลักชะรีอะฮ สามารถกระทําไดโดย

เปนแผนกหนึ่งตางหากในสํานักงานของธนาคารพาณิชยเทานั้น 

3. การพิจารณาอนุญาตใหบริการจะพิจารณาจากองคประกอบใหญ2 

ประการไดแก ความม่ันคงทางการเงินและความพรอมในการบริหารและการใหบริการ 

4. เงินทุนซ่ึงธนาคารพาณิชยจะนํามาใชในการบริหารการเงินตามหลักชะ

รีอะฮจะตองมาจากแหลงท่ีปราศจากดอกเบี้ย 

5. กําหนดหามมิใหธนาคารพาณิชยระดมเงินจากสถาบันการเงินท่ัวไปอ่ืนๆ 

ซ่ึงมิใชสถาบันการเงินอิสลามในลักษณะการกูยืม 

6. กิจการการใหบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮจะตองมีระบบการ

แยกบัญชีออกตางหากจากกิจการของธนาคารพาณิชยปกติ 

7. ธนาคารพาณิชยตองจัดใหมีท่ีปรึกษาชะรีอะฮท่ีมีความรูความสามารถ

ดานการศาสนาอยางนอยหนึ่งคน เพ่ือการใหบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ และตองแจงให

ธนาคารแหงประเทศไทยทราบถึงการแตงตั้งและการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง 

4.7.7 สภาพการณของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  

 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยหรือท่ีรูจักในนามไอแบงก (Ibank) เปน

รัฐวิสาหกิจท่ีถือเปนธนาคารเฉพาะกิจ มีกระทรวงการคลังซ่ึงเปนหนวยงานภาครัฐเปนผูถือหุนหลัก 

อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูตรวจสอบการ

ดําเนินงานและสํานักนโยบายรัฐวิสาหกิจเปนผูประเมินผลการดําเนินงาน ธนาคารอิสลามแหง

                                                                                                                                                                      
ผูกพัน ซ้ือขายตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด หรือซ้ือขายเงินปริวรรตตางประเทศ ใหสถาบัน

การเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด 
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ประเทศไทยประสบปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดหรือหนี้เสีย (Non-Performing Loan) ซ่ึงเริ่มมี

จํานวนเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ และเปนปญหาเรื้อรังมายังปจจุบัน สงผลตอความเสี่ยงของฐานะทางการเงิน

ของธนาคาร จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ.2557 มีการนําเสนอขาวถึงแนวทางการแกไข

ปญหาฐานะของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย โดยการพิจารณาถึงการยุบหรือไมยุบธนาคาร

อิสลามแหงประเทศไทยเนื่องจากพบวาท่ีผานมามีการบริหารงานไมโปรงใส จนธนาคารมีความ

เสียหายเกิดข้ึนจํานวนมาก2 7

28 ซ่ึงทางทานจุฬาราชมนตรีในขณะนั้นไดแสดงขอกังวลและขอเสนอแนะ

กรณีการแกไขปญหาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยโดยแสดงความเห็นวาการตัดสินใจยุบธนาคาร

อิสลามแหงประเทศไทยไมใชทางออกในการแกไขปญหา ในการนี้ ทานจุฬาราชมนตรีจึงไดมีหนังสือ

เรียนไปยัง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเม่ือวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2557 โดย

เสนอขอใหมีการพิจารณาทบทวนการตัดสินใจยุบธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยเพ่ือแกไขความ

ผิดพลาดในการบริหารกิจการ เพราะปญหาของธนาคารอิสลามท่ีผานมามิไดเปนผลมาจากหลักของ

ศาสนา แตเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการท่ีผิดพลาด และไดเสนอแนะใหมีการสรรหาผูบริหารมืออาชีพ

ท่ีมีความสามารถและมีการบริหารจัดการท่ีโปรงใสและคํานึงถึงผลกระทบในดานตางๆ อยางรอบคอบ 

และแสดงใหเห็นวาการดํารงอยูของธนาคารอิสลาม สะทอนใหเห็นถึงสิทธิเสรีภาพของชาวมุสลิมใน

การดําเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามในทุกมิติ ไมเวนแมแตมิติทางเศรษฐกิจเพ่ือใหพ่ีนองมุสลิมได

ดําเนินชีวิตอยางถูกตองตามหลักการอิสลามในประเทศไทยซ่ึงเปนสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางปกติสุข 

อีกท้ังยังเปนทางเลือกทางการเงินท่ีปลอดจากระบบดอกเบี้ยใหกับประชาชนท่ัวไป อันจะสงผลตอ

ผลประโยชนของสังคมและประเทศชาติโดยรวม28

29 

กระท่ังเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(ครน.) หรือซุปเปอรบอรด (Super Board) ไดใหความเห็นชอบแผนฟนฟูใหธนาคารอิสลามแหง

ประเทศไทยหาพันธมิตรรวมทุนเขามาเพ่ิมทุนใหธนาคารมีเงินกองทุนไมต่ํากวารอยละ8.5 และให

ธนาคารแยกหนี้เสียสวนของลูกคาท่ีมิใชมุสลิมโอนไปยังบริษัทบริหารทรัพยสินแหงชาติ (AMC) 

ท่ี จั ดตั้ ง โดยกระทรวงการคลั งความ คืบหน าของการดํ า เนินงาน ท้ังหมดไดนํ า เสนอต อ

                                                           
28 หนังสือพิมพขาวสดออนไลน, “เล็งยุบไอแบงก"-หนี้เสีย4หม่ืนลาน คลังถอดใจเลิก

อุม-สวนเอสเอ็มอีแบงกแบกตอ,”สืบคนเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2559, 

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRReE1UTTFOekEyT1E9PQ

==&catid=10 
29 “ขอกังวลและขอเสนอแนะของทานจุฬาราชมนตรี ตอนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง 

กรณีการแกไขปญหาธนาคารอิสลามฯ,”สืบคนเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2559, 

http://www.skthai.org/articles/42189122 -.html 
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คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ มีมติใหธนาคารเดินหนาหาพันธมิตรตอไปและจัดทําแผนรองรับการดําเนินงานในอนาคต 

รวมท้ังใหกระทรวงการคลังเรงจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพยสินแหงชาติเพ่ือรับโอนหนี้เสียและจากการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของธนาคาร ในวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ท่ีประชุมไดมี

มติอนุมัติในหลักการใหธนาคารโอนหนี้เสียท่ีมิใชลูกคามุสลิมใหกับบริษัทบริหารทรัพยสินแหงชาติ

และท่ีผานมาจากความพยายามในแกไขปญหาและมุงเนนการดําเนินงานตามพันธกิจอยางแทจริง  

ทําใหผลประกอบการธนาคารดีข้ึนอยางเห็นไดชัด สัดสวนจํานวนลูกคาเงินฝากมุสลิมเพ่ิมข้ึน สัดสวน

เงินฝากกระแสรายวันและเงินฝากออมทรัพยเพ่ิมข้ึน และสามารถบริหารอัตราผลตอบแทนเงินฝากได

ดี นอกจากนั้นยังสามารถควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจนควบคุมสินเชื่อดอยคุณภาพให

อยูในระดับทรงตัว ทําใหผลประกอบการดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 29

30 

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยยังอยูในชวงของการ

เรงฟนฟูและแกไขขอบกพรองในการดําเนินธุรกิจตามแผนฟนฟูท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจสถาบันการเงินอิสลามสามารถดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนชองทางทางการเงินท่ีถูกตองตามหลักการศาสนา ซ่ึงการมีอยูของ

ธนาคารอิสลามนับเปนความภูมิใจและศักดิ์ศรีของสังคมมุสลิมไทย เปนทางเลือกใหกับนักธุรกิจและ

ผูประกอบการท้ังท่ีเปนมุสลิมและไมใชมุสลิมจากระบบธนาคารท่ัวไปซ่ึงเปนระบบดอกเบี้ย 

 
 

 
 

                                                           
30 “ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เดินหนาหาพันธมิตรตอ พรอมเสริมทัพมุงสูพันธ

กิจหลัก,” สืบคนเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2559,http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-

ministry 
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บทที่ 5 

กฎหมายที่เกีย่วของกับธรุกิจประกันภัยอิสลามในประเทศไทย 

 

 การประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

ธุรกิจประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance) และธุรกิจประกันชีวิต (Life Insurance) โดยการ

ประกอบธุรกิจจะตองเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกําหนด ไดแก พระราชบัญญัติประกันชีวิต 

พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 

(“พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม”) และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 

(“พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม”) โดยธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจ

การเงินประเภทหนึ่งซ่ึงมีการระดมทุนจากประชาชน ธุรกิจประกันภัยจึงควรอยูภายใตการกํากับดูแล

ของกระทรวงการคลังเชนเดียวกันกับธุรกิจการเงินประเภทอ่ืน ดวยเหตุนี้จึงไดใหธุรกิจประกันภัย

ท้ังหมดอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

พ.ศ.2550 

 การประกอบธุรกิจประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุลในประเทศไทย 

ปจจุบันยังไมมีกฎหมายเฉพาะในการกํากับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจดังกลาว จึงถือเปน

ลักษณะการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยตามกฎหมายปจจุบัน โดยในการดําเนินการประกอบ

ธุรกิจตะกาฟุลก็อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ภายใตกฎหมายฉบับเดียวกันกับท่ีใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยสากล ไดแก 

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

 นอกจากการพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกันภัยแลวยังตองพิจารณาถึง

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการรับรองมาตรฐานฮาลาลดวย เนื่องจากการประกันภัยถือเปนธุรกรรมอยาง

หนึ่งท่ีจะตองมีลักษณะไมตองหามตามศาสนาอิสลามหรือเปนฮาลาล ชาวมุสลิมจึงจะสามารถท่ีจะทํา

ธุรกรรมประเภทนั้นๆ ได ดังนั้นแลวนอกจากการพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกันภัยแลว 

ก็ยังตองพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการขอรับรองความถูกตองในการดําเนินธุรกิจตามศาสนา

อิสลาม 
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5.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจประกันภัยสากล 

 

 5.1.1  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 

   พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 เปนกฎหมายท่ีมุงควบคุมผูประกอบ

ธุรกิจประกันชีวิตและมุงเนนใหบริษัทประกันชีวิตมีความม่ันคง โดยเริ่มตั้งแตการขอรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจจนถึงเม่ือเลิกกิจการ ท้ังนี้เพ่ือใหม่ันใจไดวาในระหวางประกอบธุรกิจ บริษัทมีฐานะทาง

การเงินเปนท่ีนาเชื่อถือ สามารถชดใชภาระผูกพันและหนี้สินท่ีมีตอผูเอาประกันชีวิต ผูรับประโยชน 

รวมท้ังเจาหนี้ตางๆ โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย 

  5.1.1.1 การประกอบธุรกิจประกันชีวิต 

    การประกอบธุรกิจประกันชีวิตจะกระทําไดเม่ือไดจัดตั้งข้ึนในรูปของ

บริษัทมหาชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 

และจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ โดยยื่นคําขอใบอนุญาตตอรัฐมนตรี และเม่ือไดรับการ

อนุมัติแลวใหดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด และดําเนินการวางหลักทรัพยประกันไว

กับนายทะเบียนตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดโดยหลักทรัพยดังกลาวอาจเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาล

ไทย หรือทรัพยสินอยางอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 0

1 พรอมท้ังดํารงเงินกองทุนตามกฎหมาย

กําหนดภายใน 6 เดือน นับแตวันท่ีไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชน 1

2 ท้ังนี้ หากบริษัทมหาชนไม

สามารถวางหลักทรัพยหรือดํารงเงินกองทุนไดตามท่ีกฎหมายกําหนด ใหถือวาการอนุมัติใหประกอบ

ธุรกิจประกันชีวิตเปนอันสิ้นผล 2

3 

  5.1.1.2 หุนของบริษัทประกันชีวิต 

    กฎหมายกําหนดใหหุนของบริษัทประกันชีวิตไมวาจะเปนหุนสามัญหรือ

หุนบุริมสิทธิตองเปนหุนชนิดระบุชื่อผูถือและมีมูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไวไมเกินหุนละหนึ่งรอยบาท 3

4

ท้ังนี้  บริษัทประกันชีวิตตองมีจํานวนหุนท่ีบุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวน

หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และจะตองมีกรรมการเปนบุคคลสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในสี่ของ

จํานวนกรรมการท้ังหมด4

5 

 

                                                           
1 มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2 มาตรา 7 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
3 มาตรา 7 วรรคสี่แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
4 มาตรา 9 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
5 มาตรา 10 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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  5.1.1.3 การจัดสรรเบ้ียประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัย 

    บริษัทประกันชีวิตมีภาระผูกพันท่ีจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนหรือ

เงินตามสัญญาตราบเทาท่ีกรมธรรมยังคงมีผลใชบังคับอยู กฎหมายจึงกําหนดใหบริษัทจัดสรรเบี้ย

ประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัยสําหรับกรมธรรมประกันภัยท่ียังคงมีผลผูกพันอยู 5 6 โดยให

จัดสรรตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  5.1.1.4 การวางเงินสํารองไวกับนายทะเบียน 

    นอกจากการจัดสรรเบี้ยประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัย กฎหมาย

ยังกําหนดใหอํานาจแกรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหบริษัทวางเงินสํารองไวกับนายทะเบียนเปนมูลคาไม

เกินรอยละยี่สิบหาของเงินสํารอง 6

7 โดยเงินสํารองอาจเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพยสิน

อยางอ่ืนตามรัฐมนตรีประกาศกําหนด7

8 

  5.1.1.5 การดํารงเงินกองทุนและสินทรัพยสภาพคลอง 

    บริษัทประกันชีวิตจะตองดํารงเงินกองทุนไวตลอดระยะเวลาท่ีประกอบ

ธุรกิจประกันชีวิตตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด เปนอัตราสวนกับสินทรัพย หนี้สิน ภาระผูกพัน หรือ

ความเสี่ยงตามอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 8

9 โดยบริษัทหามนําเงินกองทุนดังกลาวไปใชกอ

ภาระผูกพัน9

10 และบริษัทมีหนาท่ีในการจัดทํารายงานดํารงเงินกองทุนเสนอตอนายทะเบียนทุกเดือน 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเงินกองทุนของบริษัทใดลดลงต่ํากวาจํานวนเงินท่ีกําหนดไว บริษัทจะตองเสนอ

โครงการเพ่ือแกไขฐานะเงินกองทุนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากนายทะเบียนหรือผูสอบ

บัญชีตรวจพบ โดยนายทะเบียนจะทําการพิจารณาโครงการดังกลาวและแจงใหทราบภายในสามสิบ

วัน ซ่ึงอาจมีการกําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาดวยก็ได และหากนายทะเบียนไมเห็นชอบตอแผน หรือ

บริษัทไมเห็นดวยกับเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด ใหอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน

สามสิบวัน และคณะกรรมการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตไดรับอุทธรณ โดยคํา

วินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด 1 0

11 และในระหวางระยะเวลาการพิจารณาโครงการดังกลาว 

บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไดตามปกติ แตจะไมสามารถขยายธุรกิจได 1 1

12 และนอกจากการดํารง

                                                           
6 มาตรา 23 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
7 มาตรา 24 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
8 มาตรา 23 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
9 มาตรา 27 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
10 มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
11 มาตรา 27/5 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
12 มาตรา 27/6 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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เงินกองทุนแลวบริษัทจะตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนอัตราสวนกับสินทรัพยหนี้สิน ภาระผูกพัน 

หรือเงินสํารอง ซ่ึงจะตองไมต่ํากวาท่ีกฎหมายกําหนด12

13 

5.1.1.6 การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน 

    นอกจากการประกันชีวิตแลว บริษัทจะลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนได

เฉพาะแตท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดไวเทานั้น 1 3

14แตแมวากฎหมายจะกําหนดใหบริษัทประกันชีวิต

สามารถประกอบธุรกิจอ่ืนไดแตกฎหมายก็ไดบัญญัติหามมิใหบริษัทประกันชีวิตกระทําการบาง

ประการ 1 4

15 เชน ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย การฝากเงินไวในสถานท่ีอ่ืนนอกจากธนาคาร บริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย และการเก็บเงินสดไวท่ีอ่ืนนอกจากเก็บไวท่ีสํานักงานของบริษัท 

เปนตน 

  5.1.1.7 กรมธรรมประกันภัย 

    กรมธรรมประกันภัยรวมท้ังเอกสารประกอบหรือเอกสารแนบทาย

กรมธรรมท่ีออกใหแกผูเอาประกันภัยจะตองเปนไปตามแบบและขอความท่ีนายทะเบียนใหความ

เห็นชอบ 1 5

16 และเม่ือนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเม่ือบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไข 

เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือยกเลิกแบบหรือขอความนั้นบางสวนหรือท้ังหมด 1 6

17 และในกรณีท่ีบริษัท

ออกกรมธรรมประกันภัยแตกตางจากท่ีนายทะเบียนใหความเห็นชอบ ผูเอาประกันภัยหรือผูรับ

ประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัทตองรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรม

ประกันภัยและขอความท่ีบริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความ

เห็นชอบไวแลวก็ได และไมวาผูเอาประกันภัยจะใชสิทธิอยางใด บริษัทยอมไมหลุดพนความรับผิดท่ี

กฎหมายบัญญัติไว 1 718 ท้ังนี้ กฎหมายใหถือวาขอความหรือภาพท่ีโฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปนสวน

                                                           
13 มาตรา 27/1 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
14 มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
15 มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
16 มาตรา 29 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 
17 มาตรา 29 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 
18 มาตรา 29 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 
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หนึ่งของกรมธรรมประกันภัย หากมีขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความในกรมธรรม

ประกันภัยใหตีความไปในทางท่ีเปนคุณแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัย แลวแตกรณี18

19 

  5.1.1.8 อัตราเบ้ียประกันภัย 

    นายทะเบียนมีอํานาจใหความเห็นชอบในอัตราเบี้ยประกันภัยท่ีบริษัท

กําหนด รวมท้ังมีอํานาจในการแกไขอัตราเบี้ยประกันภัยไดเม่ือเห็นสมควรหรือเม่ือบริษัทรองขอ ท้ังนี้

การเปลี่ยนแปลงอัตราใหมไมมีผลกระทบตอกรมธรรมประกันภัยท่ีไดกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยท่ี

นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวกอนแลว19

20 

  5.1.1.9 บุคลากร 

    กฎหมายบัญญัติลักษณะตองหามมิใหบริษัทแตงตั้งหรือยินยอมใหเปน

หรือทําหนาท่ีกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท 20

21 

 5.1.1.10 การควบคุมกิจการ 

    ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานตอนายทะเบียนวาบริษัทใดมีฐานะหรือ

ดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน นาย

ทะเบียนดวยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหบริษัทนั้นแกไขฐานะหรือการดําเนินการ

ดังกลาวไดภายในกําหนดระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด ในการนี้จะสั่งใหเพ่ิมทุนหรือลดทุนดวยก็

ได และในกรณีท่ีบริษัทใดไมเพ่ิมทุนหรือลดทุนภายในกําหนดเวลาท่ีนายทะเบียนสั่ง ใหถือวาคําสั่ง

ของนายทะเบียนเปนมติท่ีประชุมผูถือหุนนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาตามคําสั่งของนายทะเบียนและ

หากมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองใหบริษัทใดเพ่ิมทุนหรือลดทุนเพ่ือใหบริษัทนั้นสามารถพยุงฐานะ

และการดําเนินการตอไปได นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของของรัฐมนตรีจะสั่งใหบริษัทเพ่ิมทุน

หรือลดทุนทันทีก็ได โดยถือวาคําสั่งของนายทะเบียนเปนมติท่ีประชุมผูถือหุน21

22 

    เม่ือปรากฏหลักฐานตอนายทะเบียนวาบริษัทใดมีฐานะหรือดําเนินการ

อยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชนหรือกรรมการหรือ

บุคคลผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 53 

นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทนั้นถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของ

บริษัทผูเปนตนเหตุดังกลาวออกจากตําแหนงได และเม่ือนายทะเบียนสั่งถอดถอนบุคคลดังกลาวออก

แลว ใหบริษัทแตงตั้งบุคคลอ่ืนโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนเขามาดํารงตําแหนงแทน แตหาก

                                                           
19 มาตรา 30/1 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
20 มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
21 มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
22 มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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บริษัทไมถอดถอนบุคคลดังกลาวหรือถอดถอนแลวไมแตงตั้งบุคคลอ่ืนเขาดํารงตําแหนงแทน  

นายทะเบียนดวยความเห็นของรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งถอดถอนบุคคลดังกลาวหรือแตงตั้งบุคคลใดบุคคล

หนึ่งหรือหลายคนไปดํารงตําแหนงเปนเวลาไมเกินสามป และใหถือวาคําสั่งของนายทะเบียนท่ีใหถอด

ถอนหรือแตงตั้งดังกลาวเปนมติของท่ีประชุมผูถือหุน22

23 

    เม่ือนายทะเบียนมีคําสั่งดังกลาวแลวแตฐานะทางการเงินและการ

ดําเนินงานของบริษัทยังไมดีข้ึน รัฐมนตรีจะสั่งใหควบคุมบริษัทนั้น หรือจะมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นเสียก็ได 2 3

24 และเม่ือมีการควบคุมบริษัทใด ใหนายทะเบียนแจงคําสั่ง 

นั้นไปยังบริษัทและใหปดคําสั่งนั้นในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานของบริษัทนั้น กับท้ังใหประกาศ 

ราชกิจจานุเบกษาและหนังสือพิมพรายวันท่ีออกจําหนายในทองถ่ินท่ีบริษัทตั้งอยูอยางนอยสองฉบับ

24

25ท้ังนี้ หามมิใหกรรมการ พนักงานของบริษัทดําเนินกิจการของบริษัทนั้น เวนแตจะไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการควบคุมบริษัท25

26 

    หากเม่ือบริษัทท่ีถูกควบคุมจะดําเนินกิจการของตนเองตอไปไดให

รายงานตรงตอรัฐมนตรี ถารัฐมนตรีเห็นสมควรจะสั่งยกเลิกการควบคุมก็ได 2 627 แตหากคณะกรรมการ

ควบคุมบริษัทเห็นวาบริษัทไมอาจดําเนินกิจการตอไปได และมีเหตุสมควรเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ใหรายงานตอรัฐมนตรี ถารัฐมนตรีเห็นวามีเหตุอันสมควรจะมีคําสั่งเพิก

ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตนั้นเสียก็ได2728 

  5.1.1.11 การเลิกกิจการ 

    เม่ือบริษัทใดประสงคจะเลิกกิจการ กฎหมายกําหนดใหบริษัทดังกลาว

ยื่นคําขออนุญาตตอคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

เง่ือนไข และระยะเวลาและเพ่ือพิทักษประโยชนของผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรม

ประกันภัยหรือผู มีสวนไดเสีย บริษัทจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวใหแลวเสร็จกอนท่ี

คณะกรรมการจะอนุญาตใหเลิกกิจการ 

                                                           
23 มาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
24 มาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
25 มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
26 มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
27 มาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
28 มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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    ในกรณีท่ีคณะกรรมการอนุญาตใหมีการเลิกประกอบธุรกิจประกันชีวิต

และบริษัทประสงคจะเลิกบริษัท การเลิกบริษัทใหมีผลนับแตวันท่ีไดรับอนุญาตใหเลิกประกอบธุรกิจ

ประกันชีวิตและใหชําระบัญชี 

  5.1.1.12 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

    ในกรณีท่ีมีการปรับปรุงฐานะทางการเงินของบริษัทและการเขาควบคุม

บริษัทแลว หากฐานะทางการเงินและการดําเนินงานไมดีข้ึน กฎหมายใหอํานาจรัฐมนตรีในการสั่งเพิก

ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือธุรกิจประกันวินาศภัย และกฎหมายยังไดกําหนดให

รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการประกันชีวิตได เม่ือปรากฏแกรัฐมนตรีวา

บริษัทอยูในสภาพหรือกระทําการตามท่ีกฎหมายระบุไว 2 829 เชน มีหนี้สินเกินกวาทรัพยสินหรือมีฐานะ

การเงินไมม่ันคงอันอาจเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชนหยุดประกอบธุรกิจประกัน

ชีวิตโดยไมมีเหตุอันสมควร เปนตน 

  5.1.1.13 หนาท่ีของบริษัทประกันชีวิต 

    บริษัทประกันชีวิตมีหนาท่ีในการจัดทําสมุดทะเบียนและสมุดบัญชี

เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนกําหนด 2 9

30 และจัดทําและยื่นงบการเงิน

รายไตรมาสซ่ึงผูสอบบัญชีไดตรวจทานแลว งบการเงินสําหรับรอบปปฏิทินท่ีผานมาซ่ึงผูสอบบัญชี

ตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว และรายงานประจําปแสดงการดําเนินงานของบริษัทตอ

คณะกรรมการ ตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด สําหรับ

ผูสอบบัญชีจะตองเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี 3 031 พรอมท้ังทําการ

ประกาศรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด 3 1

32 และจัดสงรายงาน

ประจําปการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยท่ีรับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย 32

33 

  5.1.1.14 ตัวแทนประกันชีวิตและนายหนาประกันชีวิต 

    บุคคลผูกระทําการเปนตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิต

จะตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ซ่ึงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตใหระบุดวยวาเปน

                                                           
29 มาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
30 มาตรา 40 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 
31 มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
32 มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
33 มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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ตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใด 3 3

34 ท้ังนี้ บุคคลท่ีเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใดอยูแลว อาจ

ขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทอ่ืนไดอีก 3 4

35 ท้ังนี้ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองมี

คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดไว3536 

    สําหรับการเปนนายหนาประกันชีวิตกฎหมายเปดโอกาสใหบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตได โดยบุคคลธรรมดาจะตองเปน

บุคคลซ่ึงไมเปนตัวแทนประกันชีวิต หรือเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทใด 

และจะตองมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดและนิติบุคคลอาจขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกัน

ชีวิตไดตอเม่ือนิติบุคคลนั้นมีสํานักงานใหญในประเทศไทยกิจการดังกลาวอยูในขอบวัตถุประสงคของ

นิติบุคคลนั้นนิติบุคคลนั้นมีพนักงานหรือลูกจางท่ีไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตตาม

พระราชบัญญัตินี้เปนผูทําการแทนนิติบุคคลดังกลาว และนิติบุคคลนั้นตองไมเคยถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 36

37 

    ท้ังนี้ นายทะเบียนมีอํานาจในการเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทน

ประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิต หากเม่ือปรากฏแกนายทะเบียนวาตัวแทน

ประกันชีวิตหรือนายหนาประกันชีวิตกระทําการอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนหรือคณะกรรมการประกาศกําหนดขาดคุณสมบัติตามมาตรา 69 หรือ

มาตรา 72 แลวแตกรณี และดําเนินงานทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย 

ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือประชาชน 37

38 

  5.1.1.15 นักคณิตศาสตรประกันภัย 

    บุคคลผูจะเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยจะตองไดรับใบอนุญาตจาก

นายทะเบียน โดยการขออนุญาตและการอนุญาตเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด 3 8

39 รวมถึงจะตองไมมีลักษณะตองหาม 3 9

40 และมีคุณสมบัติตามท่ี

                                                           
34 มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
35 มาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
36 มาตรา 69 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
37 มาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
38 มาตรา 81 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
39 มาตรา 83/2 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
40 มาตรา 83/4 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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กฎหมายกําหนด 4 0

41 ท้ังนี้ นักคณิตศาสตรประกันภัยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพท่ี

คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 41

42 

    นักคณิตศาสตรประกันภัยมีหนาท่ีตองจัดทํารายงานหรือเอกสารท่ี

เก่ียวของกับรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย หรือรายงานการวิเคราะหทาง

คณิตศาสตรอ่ืนๆ ตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด 

    นายทะเบียนมีอํานาจสั่ ง พักหรือสั่ ง เ พิกถอนใบอนุญาตเปนนัก

คณิตศาสตรประกันภัยได กรณีการสั่งพักใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยจะตองปรากฏวา

นักคณิตศาสตรประกันภัยไมปฏิบัติตามมาตรา 83/6 และ 83/7 หรือรับรองรายงานการคํานวณความ

รับผิดตามกรมธรรมประกันภัยโดยขาดความระมัดระวัง 4 2

43 สวนการเพิกถอนใบอนุญาตเปน 

นักคณิตศาสตรประกันภัยนั้นจะตองปรากฏวานักคณิตศาสตรประกันภัยขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาแลวกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง

ตามมาตรา 83/9 ซํ้าอีก 4 3

44 ในการนี้ผูถูกสั่งพักใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอ

คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง และใหคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาให

แลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตไดรับอุทธรณ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด44

45 

  5.1.1.16 กองทุนประกันชีวิต 

    กองทุนประกันชีวิตมีฐานะเปนนิติบุคคล จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือคุมครองเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับการชําระหนี้ท่ีเกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีท่ีบริษัทลมละลาย

หรือถูกเพิกถอนในอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเพ่ือพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตใหม่ันคงและมี

เสถียรภาพ 4 5

46 โดยบริษัทมีหนาท่ีนําสงเงินเขากองทุนตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 4 6

47 และเงินกองทุน

ดังกลาวจะถูกใชจายเพ่ือกิจการท่ีกฎหมายกําหนด เชน ใหความชวยเหลือเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับการ

ชําระหนี้ท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจประกันชีวิตเปนคาใชจายในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตใหมีความม่ันคงและเสถียรภาพ ท้ังนี้

ตองไมเกินวงเงินท่ีไดรับตามกฎหมายและเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน และคาใชจายอ่ืนท่ี

                                                           
41 มาตรา 83/3 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
42 มาตรา 83/7 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
43 มาตรา 83/8 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
44 มาตรา 83/9 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
45 มาตรา 83/10 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
46 มาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
47 มาตรา 85/3 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการจัดกิจการของกองทุน ท้ังนี้ไมเกินอัตราท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุน

กําหนด47

48 

    กองทุนประกันชีวิตมีอํานาจกระทํากิจการตางๆ ภายในขอบแหง

วัตถุประสงคซ่ึงหมายรวมถึง 4 8

49 การถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตางๆ การกอตั้ง

สิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใดๆ ท้ังในและนอกราชอาณาจักร การใหบริษัทกูยืมเงินเพ่ือประโยชนใน

การดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุน การลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน และ

กระทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของกองทุน 

  5.1.1.17 บทกําหนดโทษ 

    พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมีการกําหนดบทลงโทษสําหรับบริษัทประกัน

ชีวิตและบุคคลใดๆ ซ่ึงฝาฝนบทบัญญัติตามท่ีไดกําหนดไว 4950 

 5.1.2 พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

  5.1.2.1 การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

    การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจะกระทําไดเม่ือไดจัดตั้งข้ึนในรูป

ของบริษัทมหาชนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

พ.ศ.2535 และจะตองไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ โดยยื่นคําขอใบอนุญาตตอรัฐมนตรี และเม่ือ

ไดรับการอนุมัติแลวใหดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด และดําเนินการวางหลักทรัพย

ประกันไวกับนายทะเบียนตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด โดยหลักทรัพยดังกลาวอาจเปนเงินสด 

พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพยสินอยางอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 5 0

51 พรอมท้ังดํารง

เงินกองทุนตามกฎหมายกําหนด ภายใน 6 เดือน นับแตวันท่ีไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชน ท้ังนี้ 

หากบริษัทมหาชนไมสามารถวางหลักทรัพยหรือดํารงเงินกองทุนไดตามท่ีกฎหมายกําหนด ใหถือวา

การอนุมัติใหประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเปนอันสิ้นผล 51

52 

  5.1.2.2 หุนของบริษัทประกันวินาศภัย 

    กฎหมายกําหนดใหหุนของบริษัทประกันวินาศภัยไมวาจะเปนหุนสามัญ

หรือหุนบุริมสิทธิตองเปนหุนชนิดระบุชื่อผูถือและมีมูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไวไมเกินหุนละหนึ่งรอยบาท

                                                           
48 มาตรา 85/2 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
49 มาตรา 85/1 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
50 มาตรา 89-117/2 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
51 มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
52 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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5 2

53 ท้ังนี้ บริษัทประกันวินาศภัยตองมีจํานวนหุนท่ีบุคคลผูมีสัญชาติไทยถืออยูไมต่ํากวาสามในสี่ของ

จํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และจะตองมีกรรมการเปนบุคคลสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในสี่

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด53

54 

  5.1.2.3 การวางเงินสํารองไวกับนายทะเบียน 

    กฎหมายกําหนดใหบริษัทจัดสรรเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยท่ียังไม

ตกเปนรายไดของบริษัท เงินสํารองสําหรับคาสินไหมทดแทน และเงินสํารองอ่ืนๆ ตามท่ีประกาศ

กําหนด 5 4

55 ท้ังนี้ กฎหมายใหอํานาจแกรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหบริษัทวางเงินสํารองเฉพาะแตใน

สวนของเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยท่ียังไมตกเปนรายไดของบริษัทไวกับนายทะเบียน 5 5

56 โดยเงิน

สํารองอาจเปนเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือทรัพยสินอยางอ่ืนตามรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  5.1.2.4 การดํารงเงินกองทุนและสินทรัพยสภาพคลอง 

    บริษัทประกันวินาศภัยจะตองดํารงเงินกองทุนไวตลอดระยะเวลาท่ี

ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดยบริษัทหามนําเงินกองทุนดังกลาวไป

ใชกอภาระผูกพัน56

57 และบริษัทมีหนาท่ีในการจัดทํารายงานดํารงเงินกองทุนเสนอตอนายทะเบียนทุก

เดือน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเงินกองทุนของบริษัทใดลดลงต่ํากวาจํานวนเงินท่ีกําหนดไว บริษัทจะตองเสนอ

โครงการเพ่ือแกไขฐานะเงินกองทุนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากนายทะเบียนหรือผูสอบ

บัญชีตรวจพบ โดยนายทะเบียนจะทําการพิจารณาโครงการดังกลาวและแจงใหทราบภายในสามสิบ

วัน ซ่ึงอาจมีการกําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาดวยก็ได และหากนายทะเบียนไมเห็นชอบตอแผน หรือ

บริษัทไมเห็นดวยกับเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด ใหอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน

สามสิบวัน และคณะกรรมการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตไดรับอุทธรณ โดยคํา

วินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด 5 7

58 และในระหวางระยะเวลาการพิจารณาโครงการดังกลาว 

บริษัทสามารถดําเนินธุรกิจไดตามปกติ แตจะไมสามารถขยายธุรกิจได 5 8

59 และนอกจากการดํารง

                                                           
53 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
54 มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
55 มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
56 มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
57 อางแลว เชิงอรรถท่ี 51 
58 มาตรา 27/5 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
59 มาตรา 27/6 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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เงินกองทุนแลวบริษัทจะตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนอัตราสวนกับสินทรัพยหนี้สิน ภาระผูกพัน 

หรือเงินสํารอง ซ่ึงจะตองไมต่ํากวาท่ีกฎหมายกําหนด 59

60 

  5.1.2.5 การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน 

    นอกจากการประกันวินาศภัยแลว บริษัทจะลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนได

เฉพาะแตท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดไวเทานั้น 6 0

61 และแมวากฎหมายจะกําหนดใหบริษัทประกัน 

วินาศภัยสามารถประกอบธุรกิจอ่ืนไดแตกฎหมายก็ไดบัญญัติหามมิใหบริษัทประกันวินาศภัยกระทํา

การบางประการ 6 1

62 เชน ประกอบธุรกิจประกันชีวิต การฝากเงินไวในสถานท่ีอ่ืนนอกจากธนาคาร 

บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย และการรับประกันวินาศภัยเกินกวาจํานวนท่ีกฎหมาย

กําหนด เปนตน 

  5.1.2.6 กรมธรรมประกันภัย 

    กรมธรรมประกันภัยรวมท้ังเอกสารประกอบหรือเอกสารแนบทาย

กรมธรรมท่ีออกใหแกผูเอาประกันภัยจะตองเปนไปตามแบบและขอความท่ีนายทะเบียนใหความ

เห็นชอบ และเม่ือนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเม่ือบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไข 

เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือยกเลิกแบบหรือขอความนั้นบางสวนหรือท้ังหมด และในกรณีท่ีบริษัทออก

กรมธรรมประกันภัยแตกตางจากท่ีนายทะเบียนใหความเห็นชอบ ผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน

ตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิเลือกใหบริษัทตองรับผิดในการชําระหนี้ตามแบบกรมธรรมประกันภัย

และขอความท่ีบริษัทออกใหนั้น หรือตามแบบหรือขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวก็

ได และไมวาผูเอาประกันภัยจะใชสิทธิอยางใด บริษัทยอมไมหลุดพนความรับผิดท่ีกฎหมายบัญญัติไว

6 2

63 ท้ังนี้ กฎหมายใหถือวาขอความหรือภาพท่ีโฆษณา หรือหนังสือชักชวนเปนสวนหนึ่งของกรมธรรม

ประกันภัย หากมีขอความหรือภาพใดมีความหมายขัดกับขอความในกรมธรรมประกันภัยใหตีความไป

ในทางท่ีเปนคุณแกผูรับประโยชนหรือผูเอาประกันภัย แลวแตกรณี63

64 

  5.1.2.7 อัตราเบ้ียประกันภัย 

    นายทะเบียนมีอํานาจใหความเห็นชอบในอัตราเบี้ยประกันภัยท่ีบริษัท

ประกันวินาศภัยกําหนด รวมท้ังมีอํานาจในการแกไขอัตราเบี้ยประกันภัยไดเม่ือเห็นสมควรหรือเม่ือ

                                                           
60 มาตรา 27/1 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
61 มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
62 มาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
63 มาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
64 มาตรา 30/1 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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บริษัทรองขอ ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงอัตราใหมไมมีผลกระทบตอกรมธรรมประกันภัยท่ีไดกําหนดอัตรา

เบี้ยประกันภัยท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวกอนแลว64

65 

  5.1.2.8 บุคลากร65

66 

    กฎหมายบัญญัติลักษณะตองหามมิใหบริษัทแตงตั้งหรือยินยอมใหเปน

หรือทําหนาท่ีกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน บุคคลผูมีอํานาจในการจัดการ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท 

  5.1.2.9 การควบคุมกิจการ 

    ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานตอนายทะเบียนวาบริษัทใดกระทํากิจการซ่ึง

เปนการตองหามตามมาตรา 27/1 หรือดําเนินการอยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย

แกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน นายทะเบียนดวยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหบริษัท

นั้นแกไขฐานะหรือการดําเนินการดังกลาวไดภายในกําหนดระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด ในการนี้

จะสั่งใหเพ่ิมทุนหรือลดทุนดวยก็ได และในกรณีท่ีบริษัทใดไมเพ่ิมทุนหรือลดทุนภายในกําหนดเวลาท่ี

นายทะเบียนสั่ง ใหถือวาคําสั่งของนายทะเบียนเปนมติท่ีประชุมผูถือหุนนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลา

ตามคําสั่งของนายทะเบียนและหากมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองใหบริษัทใดเพ่ิมทุนหรือลดทุน

เพ่ือใหบริษัทนั้นสามารถพยุงฐานะและการดําเนินการตอไปได นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ

ของรัฐมนตรีจะสั่งใหบริษัทเพ่ิมทุนหรือลดทุนทันทีก็ได โดยถือวาคําสั่งของนายทะเบียนเปนมติท่ี

ประชุมผูถือหุน 66

67 

    เม่ือปรากฏหลักฐานตอนายทะเบียนวาบริษัทใดมีฐานะหรือดําเนินการ

อยูในลักษณะอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชนหรือกรรมการหรือ

บุคคลผูรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 52 

นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหบริษัทนั้นถอดถอนกรรมการหรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของ

บริษัทผูเปนตนเหตุดังกลาวออกจากตําแหนงได และเม่ือนายทะเบียนสั่งถอดถอนบุคคลดังกลาวออก

แลว ใหบริษัทแตงตั้งบุคคลอ่ืนโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนเขามาดํารงตําแหนงแทน แตหาก

บริษัทไมถอดถอนบุคคลดังกลาวหรือถอดถอนแลวไมแตงตั้งบุคคลอ่ืนเขาดํารงตําแหนงแทน นาย

ทะเบียนดวยความเห็นของรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งถอดถอนบุคคลดังกลาวหรือแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หรือหลายคนไปดํารงตําแหนงเปนเวลาไมเกินสามป และใหถือวาคําสั่งของนายทะเบียนท่ีใหถอดถอน

หรือแตงตั้งดังกลาวเปนมติของท่ีประชุมผูถือหุน 67

68 

                                                           
65 มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
66 มาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
67 มาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
68 มาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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    ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งใหหยุดรับประกันวินาศภัยเปนการ

ชั่วคราว กฎหมายกําหนดหามมิใหกรรมการ พนักงาน และลูกจางของบริษัทสั่งจายเงินของบริษัท 

หรือทําการเคลื่อนยายหรือจําหนายทรัพยสินของบริษัท เวนแตเปนการจายเงินเดือนหรือคาจางแก

พนักงานหรือลูกจางตามปกติ สําหรับการจายเงินอ่ืนใหเปนไปตามท่ีนายทะเบียนกําหนด และให

บริษัทหยุดรับประกันภัยเปนการชั่วคราว พรอมท้ังรายงานเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบถึงบรรดา

เจาหนี้และลูกหนี้ของบริษัทท้ังหมด68

69 

  5.1.2.10 การเลิกกิจการ 

    เม่ือบริษัทใดประสงคจะเลิกกิจการ กฎหมายกําหนดใหบริษัทดังกลาว

ยื่นคําขออนุญาตตอคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

เง่ือนไข และระยะเวลา และเพ่ือพิทักษประโยชนของผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรม

ประกันภัย หรือผูมีสวนไดเสีย บริษัทจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวใหแลวเสร็จกอนท่ี

คณะกรรมการจะอนุญาตใหเลิกกิจการ 

    ในกรณีท่ีคณะกรรมการอนุญาตใหมีการเลิกประกอบธุรกิจประกัน 

วินาศภัยและบริษัทประสงคจะเลิกบริษัท การเลิกบริษัทใหมีผลนับแตวันท่ีไดรับอนุญาตใหเลิก

ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและใหชําระบัญชี แตหากไมประสงคจะเลิกบริษัท ใหบริษัทดําเนินการ

แกไขหนังสือบริคณหสนธิ โดยเปลี่ยนแปลงชื่อและวัตถุประสงคไมใหเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ

ประกันวินาศภัย ซ่ึงการชําระบัญชีและการแกไขหนังสือบริคณหสนธิใหดําเนินการตามกฎหมายวา

ดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

  5.1.2.11 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

    กฎหมายใหอํานาจรัฐมนตรีในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ประกันวินาศภัย เม่ือปรากฏแกรัฐมนตรีวาบริษัทอยูในสภาพหรือกระทําการตามท่ีกฎหมายระบุไว 6 970 

เชน มีหนี้สินเกินกวาทรัพยสินหรือมีฐานะการเงินไมม่ันคงอันอาจเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัย 

หรือประชาชนฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกันภัยหรือกฎกระทรวง หรือเง่ือนไขท่ี

รัฐมนตรีกําหนด หรือประกาศท่ีออกหรือกําหนดตามความในพระราชบัญญัติ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง

ของรัฐมนตรี นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ เปนตน 

 

 

 

                                                           
69 มาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
70 มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 



128 

 

  5.1.2.12 หนาท่ีของบริษัทประกันวินาศภัย 

    บริษัทประกันภัยมีหนาท่ีในการจัดทําสมุดทะเบียนและสมุดบัญชี

เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนกําหนด 7 0

71 และจัดทําและยื่นงบการเงิน

รายไตรมาสซ่ึงผูสอบบัญชีไดตรวจทานแลว งบการเงินสําหรับรอบปปฏิทินท่ีผานมาซ่ึงผูสอบบัญชี

ตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว และรายงานประจําปแสดงการดําเนินงานของบริษัทตอ

คณะกรรมการ ตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด สําหรับ

ผูสอบบัญชีจะตองเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชี 7 172 พรอมท้ังทําการ

ประกาศรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด 7 2

73 และจัดสงรายงาน

ประจําปการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยท่ีรับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย 73

74 

  5.1.2.13 ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหนาประกันวินาศภัย 

    บุคคลผูกระทําการเปนตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกัน

วินาศภัยจะตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ซ่ึงใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิตใหระบุดวยวา

เปนตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใด74

75 ท้ังนี้ บุคคลท่ีเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทใดอยูแลว 

อาจขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอ่ืนไดอีก75

76 โดยผูขอรับใบอนุญาตจะตองมี

คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดไว7677 

    สําหรับการเปนนายหนาประกันวินาศภัยกฎหมายเปดโอกาสใหบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลขอรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยได โดยบุคคลธรรมดาจะตองไม

เปนตัวแทนประกันวินาศภัย หรือเปนกรรมการ ผูจัดการ พนักงาน หรือลูกจางของบริษัทใด และ

จะตองมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 7 7

78และสําหรับนิติบุคคลอาจขอรับใบอนุญาตเปนนายหนา

ประกันวินาศภัยไดตอเม่ือนิติบุคคลนั้นมีสํานักงานใหญในประเทศไทยกิจการดังกลาวอยูในขอบ

วัตถุประสงคของนิติบุคคลนั้นนิติบุคคลนั้นมีพนักงานหรือลูกจางท่ีไดรับใบอนุญาตเปนนายหนา

                                                           
71 มาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
72 มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
73 มาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
74 มาตรา 50/2 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
75 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
76 มาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
77 มาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
78 มาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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ประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้เปนผูทําการแทนนิติบุคคลดังกลาว และนิติบุคคลนั้นตองไมเคย

ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัยในระยะเวลาหาปกอนวันขอรับใบอนุญาต 

    ท้ังนี้ นายทะเบียนมีอํานาจในการเพิกถอนใบอนุญาตเปนตัวแทน

ประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเปนนายหนาประกันวินาศภัย หากเม่ือปรากฏแกนายทะเบียนวา

ตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหนาประกันวินาศภัย78

79กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้

หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนหรือคณะกรรมการประกาศกําหนด

ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 64 หรือมาตรา 67 แลวแตกรณี หรือดําเนินงานทําใหเกิดหรืออาจทําใหเกิด

ความเสียหายแกผูเอาประกันภัย ผูรับประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือประชาชน 

  5.1.2.14 นักคณิตศาสตรประกันภัย 

    บุคคลผูจะเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยจะตองไดรับใบอนุญาตจาก

นายทะเบียน โดยการขออนุญาตและการอนุญาตเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด 7 9

80 รวมถึงจะตองไมมีลักษณะตองหาม 8 0

81และมีคุณสมบัติตามท่ี

กฎหมายกําหนด 8 1

82ท้ังนี้ นักคณิตศาสตรประกันภัยจะตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพท่ี

คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา82

83 

    นักคณิตศาสตรประกันภัยมีหนาท่ีตองจัดทํารายงานหรือเอกสารท่ี

เก่ียวของกับรายงานการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัย หรือรายงานการวิเคราะหทาง

คณิตศาสตรอ่ืนๆ ตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนประกาศกําหนด83

84 

    นายทะเบียนมีอํานาจสั่ ง พักหรือสั่ ง เ พิกถอนใบอนุญาตเปนนัก

คณิตศาสตรประกันภัยได กรณีการสั่งพักใบอนุญาตเปนนักคณิตศาสตรประกันภัยจะตองปรากฏวา

นักคณิตศาสตรประกันภัยไมปฏิบัติตามมาตรา 83/6 และ 83/7 หรือรับรองรายงานการคํานวณความ

รับผิดตามกรมธรรมประกันภัยโดยขาดความระมัดระวัง 8 4

85 สวนการเพิกถอนใบอนุญาตเปนนัก

คณิตศาสตรประกันภัยนั้นจะตองปรากฏวานักคณิตศาสตรประกันภัยขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตมาแลวกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง

                                                           
79 มาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
80 มาตรา 78/2 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
81 มาตรา 78/4 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
82 มาตรา 78/3 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
83 มาตรา 78/7 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
84 มาตรา 78/6 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
85 มาตรา 78/8 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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ตามมาตรา 78/8 ซํ้าอีก 8 5

86 ในการนี้ผูถูกสั่งพักใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอ

คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง และใหคณะกรรมการอุทธรณพิจารณาให

แลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตไดรับอุทธรณ โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด 86

87 

  5.1.2.15 กองทุนประกันวินาศภัย 

    กอง ทุนประกันวินาศภั ย มีฐ านะ เปนนิติบุ คคลจัดตั้ ง ข้ึน โดย มี

วัตถุประสงคเพ่ือคุมครองเจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับการชําระหนี้ท่ีเกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีท่ี

บริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และเพ่ือพัฒนาธุรกิจ

ประกันวินาศภัยใหม่ันคงและมีเสถียรภาพ 8 7

88บริษัทมีหนาท่ีนําสงเงินเขากองทุนตามอัตราท่ีกฎหมาย

กําหนด 8 8

89 และเงินกองทุนดังกลาวจะถูกใชจายเพ่ือกิจการท่ีกฎหมายกําหนด เชน เปนคาใชจายใน

การพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยใหมีความม่ันคงและเสถียรภาพ ท้ังนี้ตองไมเกินวงเงินท่ีไดรับตาม

กฎหมายเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการจัด

กิจการของกองทุน ท้ังนี้ไมเกินอัตราท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนดและใหความชวยเหลือ

เจาหนี้ซ่ึงมีสิทธิไดรับการชําระหนี้ท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยในกรณีบริษัทลมละลายหรือถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเปนตน 

  5.1.2.16 บทกําหนดโทษ 

    พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดมีการกําหนดบทลงโทษสําหรับบริษัทประกัน

วินาศภัยและบุคคลใดๆ ซ่ึงฝาฝนบทบัญญัติตามท่ีไดกําหนดไว8990 

 

5.2 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจตะกาฟุล 

 

 5.2.1 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

   การประกอบธุรกิจประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุลในประเทศ

ไทยปจจุบันยังไมมีกฎหมายเฉพาะในการกํากับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจดังกลาว  

                                                           
86 มาตรา 78/9 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
87 มาตรา 78/10 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
88 มาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
89 มาตรา 80/3 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
90 มาตรา 89-117/2 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 
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การประกอบธุรกิจตะกาฟุลจึงดําเนินการในรูปแบบของหนาตางใหบริการ อาศัยโครงสรางพ้ืนฐาน

ของบริษัทประกันภัยสากลโดยดําเนินกิจการภายใตพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 และมีสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปนผูกํากับดูแลธุรกิจตะกาฟุลตาม

กฎหมายปจจุบันซ่ึงเปนกฎหมายเดียวกันกับกฎหมายการประกันภัยสากล  

 5.2.2 สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน 

   ปจจุบันประเทศไทยมีการประกอบธุรกิจตะกาฟุลในรูปแบบของหนาตาง

ใหบริการซ่ึงอาศัยโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทประกันภัยสากล โดยไมปรากฏบทบัญญัติของกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจตะกาฟุลกฎหมายท่ีมีความเก่ียวของกับการประกันภัยประเภท

ดังกลาวมากท่ีสุด ไดแก พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีกําหนดข้ึนโดยมี

เจตนารมณเพ่ือครอบคลุมการกํากับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสากล ท้ังในสวน

ของการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยใหมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดหลักเกณฑดานตางๆ 

เก่ียวกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยใหมีความคลองตัวและสามารถอํานวย

ประโยชนใหแกผูเอาประกันภัยไดอยางเต็มท่ี 

   ธุรกิจตะกาฟุลปจจุบันไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง บริษัทประกันภัยแตละ

แหงมีการเสนอผลิตภัณฑตะกาฟุลท่ีหลากหลายเพ่ือเปนทางเลือกใหแกผูบริโภคท้ังท่ีนับถือศาสนา

อิสลามและนับถือศาสนาอ่ืนๆ ซ่ึงธุรกิจตะกาฟุลเปนธุรกิจท่ีใหบริการตามหลักชะรีอะฮมีรูปแบบใน

การดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะและแตกตางจากการประกันภัยสากลท่ีตองคํานึงถึงความถูกตองตาม

หลักการของศาสนาอิสลามเปนสําคัญ จึงตองการการกํากับดูแลและสงเสริมในลักษณะท่ีแตกตางจาก

การประกันภัยท่ัวไปในบางกรณี และการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจตะกาฟุลยิ่งทวีความสําคัญมาก

ข้ึนเนื่องมาจากรูปแบบการประกอบธุรกิจตะกาฟุลของประเทศไทยเปนการดําเนินงานในแบบ

หนาตางการใหบริการ ดังนั้นการนําเอาพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือ

มุงเนนในการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสากลมาใชกับธุรกิจตะกาฟุลจึงทําใหเกิด

ขอพิจารณาดังตอไปนี้ 

  5.2.2.1 การขออนุญาตประกอบธุรกิจตะกาฟุล 

    การใหใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจมีบทบาทสําคัญในการเสริมสราง

ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของภาคประกันภัย ขอกําหนดท่ีมีความเขมงวดในการอนุมัติการอนุญาต

ประกอบธุรกิจแกบริษัทประกันภัยเปนสิ่งจําเปนเพ่ือคุมครองผูบริโภค เกณฑในการใหใบอนุญาตท่ี
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เก่ียวของและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจควรจะนํามาใชบังคับอยางตอเนื่อง บทบาทของหนวยงาน

กํากับดูแล คือการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาบริษัทประกันภัยมีความสามารถในการ

ดําเนินการตามภาระผูกพันท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหสิทธิประโยชนของผูเอาประกันภัยไดรับความคุมครอง

อยางเพียงพอ ซ่ึงกาวแรกในการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวคือข้ันตอนการใหใบอนุญาตในการ

ประกอบธุรกิจดังนั้น นิติบุคคลท่ีประสงคจะประกอบธุรกิจประกันภัยจะตองไดรับการอนุญาตกอน 

โดยขอกําหนดและข้ันตอนในการใหใบอนุญาตจะตองมีความชัดเจน มีวัตถุประสงคชัดเจน และ

เปดเผยตอสาธารณชน90

91 

    ในแงมุมของการเขาสูการประกอบธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย 

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหผูท่ีตองการจะประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยหรือประกัน

ชีวิตจะตองตั้งข้ึนในรูปของบริษัทมหาชนจํากัดและจะตองไดรับการอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังเสียกอนจึงจะสามารถประกอบธุรกิจประกันภัยได 9 192 การกําหนดประเภทของบริษัท

และวิธีการเขาสูธุรกิจในลักษณะดังกลาวมีวัตถุประสงคในการเสริมสรางความม่ันคงและความเขมแข็ง

ใหกับธุรกิจประกันภัย อีกท้ังเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของธุรกิจ โดยมุงใหมีการกํากับดูแลและการ

ตรวจสอบจากผูถือหุนของแตละบริษัท รวมถึงการตรวจสอบความพรอมในการประกอบธุรกิจกอนท่ี

จะมีการอนุมัติใหประกอบธุรกิจ แตอยางไรก็ดีในกรณีบุคคลท่ีตองการจะประกอบธุรกิจประกันภัย

จะตองขออนุญาตจากรัฐมนตรีนั้น อาจกลาวไดวาธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยมีขอจํากัดในการเขา

สูธุรกิจ (Barrier to Entry)92

93 

    ตะกาฟุลถือเปนทางเลือกของการประกันภัยรูปแบบหนึ่งท่ีไมปรากฏ

บทบัญญัติของกฎหมายในการกํากับดูแลโดยเฉพาะ ประกอบกับการมีขอจํากัดในการเขาสูธุรกิจทําให

การประกอบธุรกิจตะกาฟุลอยางเต็มรูปแบบ (Full Fledged) ไมสามารถท่ีจะกระทําไดเปนการ

                                                           
91 ICP4 “Licensing - A legal entity which intends to engage in insurance 

activities must be licensed before it can operate within a jurisdiction. The 

requirements and procedures for licensing must be clear, objective and public, and 

be consistently applied.” 
92 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ

มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิตภัย พ.ศ. 2535 
93 อํานาจ วงศพินิจวโรดม, “ความม่ันคงของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย,” 

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536), น.20. 
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เฉพาะ93

94 ธุรกิจตะกาฟุลในประเทศไทยจึงอยูในลักษณะของหนึ่งบริษัทสองระบบ โดยอาศัยโครงสราง

พ้ืนฐานของบริษัทประกันภัยสากลและไมมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดใหผูประกอบธุรกิจจะตอง

ดําเนินการขอรับใบอนุญาตจากบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของใหมแตอยางใดเพียงแตหากบริษัทใด

ตองการท่ีจะออกผลิตภัณฑตะกาฟุลมาเพ่ือใหบริการแกประชาชนก็จะตองขอความเห็นชอบแบบ 

ขอความ และอัตราเงินสมทบ ตามท่ีกําหนดไวในประกาศนายทะเบียนและคําสั่งนายทะเบียนท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงถือเปนการกํากับดูแลแตเฉพาะในแงของผลิตภัณฑเทานั้น 

    นอกจากนี้  ปจจุบันสหกรณ มีการนํ าเสนอผลิตภัณฑ ท่ี ใชชื่ อว า 

“ตะกาฟุล” โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการเขารวมเปนสมาชิกและการจัดแบงเงิน

สมทบเขารวมโครงการ รวมท้ังสิทธิของสมาชิกท่ีมีสิทธิไดรับความชวยเหลือท่ีแตกตางกันออกไปตาม

นโยบายแตละสหกรณ อยางไรก็ดี วัตถุประสงคหลักในการใหบริการของแตละสหกรณยอมเปนไป

เพ่ือชวยเหลือสมาชิกท่ีเดือดรอน เสียหายจากอุบัติภัยหรือชวยเหลือตามท่ีกําหนด หรือชวยเหลือตาม

วัตถุประสงคท่ีไมขัดหลักศาสนาตามหลักการพ้ืนฐานของการดําเนินงานในรูปแบบของสหกรณตาม

นิยามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 494

95 ท้ังนี้แมตะกาฟุลจะอาศัยหลักการ

ของความชวยเหลือซ่ึงกันเปนพ้ืนฐานในการดําเนินธุรกิจเชนเดียวกันกับสหกรณ แตตะกาฟุลถือเปน

ทางเลือกของการประกันภัยรูปแบบหนึ่งและไมใชการประกันภัยในรูปแบบสหการ (Mutual 

Insurance)95

96 เนื่องจากในธุรกิจตะกาฟุลผูรับความเสี่ยงในเรื่องของคาใชจาย (Expense Risk) ความ

เสี่ยงในการบริหารงาน (Operation Risk) และความเสี่ยงในดานการลงทุนในสวนของกองทุนผู

ประกอบธุรกิจ (Investment Risk for the Operator’s Fund) ไดแกผูประกอบธุรกิจ ในขณะท่ีหาก

เปนการประกันภัยแบบสหการความเสี่ยงดังกลาวท้ังหมดเปนของผูเอาประกันภัย 9 6

97 ยิ่งไปกวานั้นยังมี

                                                           
94 ชฎิล โรจนานนท และคณะ, “แนวทางพัฒนาธุรกิจประกันภัยอิสลามในประเทศไทย

,” ใน สรุปรายงานการวิจัย ชุดโครงการวิจัย ไทย-โลกมุสลิม, (กรุงเทพมหานคร : มารคเอ็มพรินติ้ง, 

2556), น.59. 
95 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 บัญญัติวา ในพระราชบัญญัตินี้ 

“สหกรณ” หมายความวา คณะบุคคลซ่ึงรวมกันดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม 

โดยชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
96 Simon Archer, Rifaat Ahmed Abdel Karim and Volker Nienhaus, Takaful 

Islamic Insurance Concepts and Regulatory Issues, (Singapore : SNP Security Printing 

Pte.Ltd., 2009), P.70. 
97 Serap O. Gonulal, Takaful and Mutual Insurance Alternative 

Approaches to Managing Risks, (Washington, DC : The World Bank, 2013), P.29. 
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รูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวซ่ึงเม่ือพิจารณาสาระสําคัญของหลักการและ

แนวความคิดของสหกรณ เห็นวารูปแบบการดําเนินงานของสหกรณไมสอดคลองกับรูปแบบการ

ดําเนินงานของธุรกิจตะกาฟุลในปจจุบันเนื่องจากบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 

มาตรา 3398 กําหนดใหสหกรณทุกประเภทในประเทศไทยจะตองมีการดํารงทุนในรูปของหุน (Share) 

ซ่ึงแตละหุนมีมูลคาเทาๆ กัน และสมาชิกสหกรณแตละคนจะตองถือหุนอยางนอยหนึ่งหุนและไมเกิน

หนึ่งในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด กรณีดังกลาวจะมีความแตกตางจากรูปแบบการดําเนินธุรกิจตะ

กาฟุลเนื่องจากผูเขารวมโครงการตะกาฟุลจะไมไดเปนผูถือหุนในบริษัทตะกาฟุลเงินท่ีนํามาจายคา

สินไหมทดแทนมาจากเงินสมทบเขารวมกองทุนตะกาฟุลในรูปแบบของการบริจาคไมไดดํารงอยูใน

รูปแบบของหุน ทุนในการบริหารจัดการมาจากสวนของผูถือหุนซ่ึงมีสิทธิไดรับตามรูปแบบการดําเนิน

ธุรกิจ ดังนั้น ผูเขารวมโครงการตะกาฟุลแตละรายจึงไมถูกกําหนดใหมีการถือหุน กรณีดังกลาวแสดง

ใหเห็นวาการดําเนินงานในรูปแบบสหกรณไมใชการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุล

ตามลักษณะการประกอบธุรกิจในปจจุบัน ซ่ึงกรณีดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความจําเปนท่ีจะตองมี

กฎหมายกําหนดใหการประกอบธุรกิจจะตองไดรับอนุญาตเพ่ือกําหนดสถานะของธุรกิจตะกาฟุลใหมี

ความชัดเจน 

    เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับการประกอบธุรกิจตะกาฟุลในประเทศ

มาเลเซีย เห็นวา พระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 กําหนดใหการประกอบธุรกิจตะกาฟุลของ

ประเทศมาเลเซียเปนการประกอบธุรกิจอยางเต็มรูปแบบบุคคลท่ีมีความประสงคจะประกอบธุรกิจ 

ตะกาฟุลจะตองกระทําการในรูปแบบของบริษัทท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ.196599

หรือในรูปแบบของสมาคมท่ีจดทะเบียนจัดตั้งภายใตพระราชบัญญัติความรวมมือทางสังคม 9 9

100 และ 

ผูประกอบธุรกิจจะตองทําคํารองตอผูอํานวยการตะกาฟุลเพ่ือดําเนินการข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบ

ธุรกิจตะกาฟุลโดยผูอํานวยการตะกาฟุลมีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไข รวมถึงการพิจารณาเพ่ิมเติม

หรือแกไขเง่ือนไขท่ีมีอยูกอนไดตามความเหมาะสม 1 0 0

101 แตสําหรับประเทศปากีสถานระเบียบตะกาฟุล 

                                                           
98 มาตรา 33 (3) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 บัญญัติวา สหกรณจะตั้งข้ึน

ไดโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้และตองมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการ

สหกรณและตองมีทุนซ่ึงแบงเปนหุนมีมูลคาเทาๆ กัน และสมาชิกแตละคนจะตองถือหุนอยางนอย

หนึ่งหุน แตไมเกินหนึ่งในหาของหุนท่ีชําระแลวท้ังหมด 
99 Section 4 (1) (a) of the Takaful Act 1984 
100 Section 4 (1) (b) of the Takaful Act 1984 
101 Section 8 (1) of the Takaful Act 1984 
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ค.ศ. 2012 กําหนดใหการประกอบธุรกิจตะกาฟุลเปนไปไดในสองรูปแบบ ไดแก การประกอบธุรกิจ

อยางเต็มรูปแบบและการประกอบธุรกิจโดยการเปดชองทางบริการผานทางบริษัทประกันภัยสากล

บุคคลท่ีประสงคจะประกอบธุรกิจตะกาฟุลไมวาจะอยูในรูปแบบใดจะตองไดรับอนุญาตใหกระทําการ

ดังกลาวจากคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยปากีสถานเสียกอน 1 0 1

102 โดยใหบุคคล

ดังกลาวจัดทําเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือยื่นขออนุญาตตอคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย102103 สําหรับการขออนุญาตเพ่ือเปนผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลในรูปแบบของการเปดหนาตาง

บริการก็มีหลักการและวิธีปฏิบัติเชนเดียวกันกับการขออนุญาตเพ่ือเปนผูประกอบธุรกิจอยางเต็ม

รูปแบบ103

104 

    การขออนุญาตในการประกอบธุร กิจตะกาฟุลเปนประเด็น ท่ี มี

ความสําคัญและควรไดรับการพิจารณา การกําหนดบทบัญญัติและหลักเกณฑในการขออนุญาตเพ่ือ

ประกอบธุรกิจตะกาฟุลยอมเปนไปเพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลท้ังในสวนของความสอดคลองตาม

กฎหมายท่ีใชบังคับกับการประกันภัยปจจุบันและโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความสอดคลองกับหลัก 

ชะรีอะฮตามศาสนาอิสลาม เพ่ือใหวัตถุประสงคและการดําเนินงานในทุกภาคสวนเปนไปโดย

สอดคลองกับหลักชะรีอะฮการกํากับดูแลความถูกตองตามชะรีอะฮซ่ึงเปนกฎหมายทางศาสนาจึงมี

ความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้ ความถูกตองตามหลักศาสนาก็มิใชเพียงแตในแงของ

รูปแบบและขอความตามสัญญาเทานั้น แตยังหมายรวมถึงการดําเนินธุรกิจในทุกๆ สวนดวย การ

กํากับดูแลความถูกตองทางศาสนาถือเปนองคประกอบสําคัญท่ีสงเสริมปจจัยทางดานความเชื่ออันถือ

เปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจตะกาฟุลและการกําหนดใหผู ท่ีประสงคจะประกอบธุรกิจ 

ตะกาฟุลจะตองไดรับใบอนุญาตก็เปนไปเพ่ือท่ีจะพิจารณาถึงศักยภาพและความพรอมในการประกอบ

ธุรกิจตะกาฟุลกอนท่ีจะมีการเปดดําเนินกิจการจริงท้ังในดานของบุคลากรและการจัดการ รวมถึงยัง

เปนการจัดระเบียบกําหนดขอกําหนด เง่ือนไข และสถานะทางธุรกิจของตะกาฟุลในประเทศไทยใหมี

ความชัดเจน ซ่ึงจะอํานวยใหผูประกอบธุรกิจทราบถึงขอกําหนด เง่ือนไข และหลักเกณฑในการ

ประกอบธุรกิจของตนเองอยางชัดเจน สําหรับในดานบุคลากรจะตองพิจารณาถึงความความพรอม 

ความสามารถ ประสบการณ และความรูของบุคลากรทางดานตะกาฟุล หมายความรวมถึงหลักการ

ศาสนาและหลักการเงินอิสลามดวยและในดานของความพรอมทางดานการจัดการ ไดแก การจัดการ

ทางดานการเงิน การลงทุน เปนตน ก็จะตองเปนไปโดยสอดคลองกับหลักชะรีอะฮทุกประการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประกอบธุรกิจตะกาฟุลในรูปแบบของการเปดชองทางการใหบริการผานทาง

                                                           
102 Article 3 of the Takaful Order 2012 
103 Article 5 (1) of the Takaful Order 2012 
104 Article 6 of the Takaful Order 2012 
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บริษัทประกันภัยสากล ซ่ึงผูประกอบธุรกิจจะตองดําเนินการทุกประการเพ่ือใหม่ันใจวาการประกอบ

ธุรกิจของตนไมมีสวนท่ีเก่ียวของหรือผสมรวมกับการประกันภัยสากลซ่ึงเปนฮะรอมตองหามตาม

ศาสนาอิสลาม ท้ังนี้ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาอนุญาตใหประกอบธุรกิจตะกาฟุล ใน

เอกสารคําขออนุญาตจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการกําหนดใหบุคคลผูประสงคจะประกอบธุรกิจ 

ตะกาฟุลแสดงรายละเอียดซ่ึงเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญและเปนการเฉพาะเจาะจงสําหรับการ

ดําเนินตะกาฟุลบางประการ เชนรูปแบบของผลิตภัณฑ รูปแบบของการดําเนินงาน แนวทางการ

ลงทุน วิธีการแบงแยกเงินทุนและกฎเกณฑเก่ียวกับการบัญชี เปนตน 

  5.2.2.2 การกํากับดูแลรูปแบบของสัญญาตะกาฟุล 

    สืบเนื่องจากธุรกิจตะกาฟุลยังอยูในชวงเริ่มตน สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงดําเนินมาตรการท่ีคอนขางผอนปรน การกํากับดูแล

ในดานของผลิตภัณฑนับเปนบทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยในการกํากับดูแลธุรกิจตะกาฟุล 1 0 4

105 ในการนี้ไดมีการออกประกาศนาย

ทะเบียนและคําสั่งนายทะเบียนเพ่ือใชในการกํากับดูแล โดยสามารถแบงออกไดเปนสองสวน ไดแก 

  สวนแรก คือ การกํากับดูแลแบบและขอความการจายผลประโยชนตาม

สัญญาตะกาฟุลนายทะเบียนอาศัยอํานาจตามมาตรา 29 และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติประกัน

ชีวิต พ.ศ.2535 ออกประกาศนายทะเบียนดวยกันท้ังสิ้นสามฉบับ ไดแก หลักเกณฑการใหความ

เห็นชอบแบบและขอความการจายประโยชนตามสัญญาตะกาฟุลและอัตราเงินสมทบแบบสะสมทรัพย

และแบบชั่วระยะเวลา สําหรับรายยอย (ไมโครตะกาฟุล) พ.ศ.2554 หลักเกณฑการใหความเห็นชอบ

แบบและขอความการจายประโยชนตามสัญญาตะกาฟุลและอัตราเงินสมทบตะกาฟุลท่ีชําระเงิน

สมทบตะกาฟุลรายงวด พ.ศ.2557 และหลักเกณฑการใหความเห็นชอบแบบและขอความการจาย

ประโยชนตามสัญญาตะกาฟุลและอัตราเงินสมทบตะกาฟุลท่ีชําระเงินสมทบตะกาฟุลครั้งเดียว พ.ศ.

2557 โดยมีสาระสําคัญในการกําหนดหลักเกณฑการใหความเห็นชอบแบบและขอความการจาย

ผลประโยชนตามสัญญาตะกาฟุลและการกําหนดอัตราเงินสมทบตะกาฟุลไวในทายประกาศ และ

กําหนดใหบริษัทตองยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและขอความการจายผลประโยชนและอัตราเงิน

สมทบของสัญญาตะกาฟุลตามรูปแบบของผลิตภัณฑตอนายทะเบียนเสียกอนจึงจะสามารถออกใชได

ซ่ึงหากเปนสัญญาตะกาฟุลแบบสะสมทรัพยและแบบชั่วระยะเวลาสําหรับรายยอย (ไมโครตะกาฟุล) 

จะถือวาไดรับความเห็นชอบเม่ือนายทะเบียนอนุญาต แตสําหรับสัญญาตะกาฟุลท่ีชําระเงินสมทบ 

ตะกาฟุลรายงวดแบบสะสมทรัพย แบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา และสัญญาตะกาฟุลท่ีชําระเงิน

สมทบตะกาฟุลครั้งเดียวแบบสะสมทรัพย แบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา และแบบคุมครองสินเชื่อ 

                                                           
105 ชฎิล โรจนานนท และคณะ, อางแลวเชิงอรรถท่ี 94, น.49. 
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หากองคประกอบและเนื้อหาของแบบและขอความการจายประโยชนตามสัญญาตะกาฟุลและอัตรา

เงินสมทบเปนไปตามหลักเกณฑทายประกาศ ใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนนับแต

วันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประทับตรารับเรื่อง

ขอรับความเห็นชอบและชําระคาธรรมเนียมเรียบรอย อีกท้ังยังเปดโอกาสใหบริษัทท่ีประสงคจะใช

แบบและขอความการจายประโยชนตามสัญญาตะกาฟุลและอัตราเงินสมทบแตกตางจากหลักเกณฑ

ทายประกาศสามารถขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนได และเม่ือนายทะเบียนไดใหความ

เห็นชอบแลวบริษัทจึงสามารถนําออกใชได โดยในการยื่นขอรับความเห็นชอบนั้น บริษัทจะตองจัดให

มีเอกสารประกอบตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงหนึ่งในเอกสารประกอบดังกลาว ไดแก หนังสือรับรอง

การดําเนินการและการลงทุนท่ีชัดเจนโดยตองชี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตาม

หลักศาสนาอิสลามใหชัดเจน พรอมรับรองความถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีคณะกรรมการ

ชะรีอะฮเปนผูลงนามรับรอง 

 สวนท่ีสอง การกํากับดูแลแบบและขอความสัญญาตะกาฟุลนาย

ทะเบียนอาศัยอํานาจตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 ออกประกาศนาย

ทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบแบบและขอความสัญญาตะกาฟุล ประเภทสามัญแบบ

สะสมทรัพย แบบชั่วระยะเวลา และแบบตลอดชีพ ท่ีชําระเงินสมทบตะกาฟุลรายงวด แบบและ

ขอความสัญญาตะกาฟุล ประเภทสามัญแบบสะสมทรัพย และแบบตลอดชีพ ท่ีชําระเงินสมทบ 

ตะกาฟุลครั้งเดียว และแบบและขอความสัญญาตะกาฟุลประเภทกลุมแบบคุมครองสินเชื่อตะกาฟุล 

ท่ีชําระเงินสมทบตะกาฟุลครั้งเดียว พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดข้ันตอนและใหเกิดความ

คลองตัวในการพิจารณาใหความเห็นชอบแบบและขอความสัญญาตะกาฟุลมีความสะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน จึงไดกําหนดใหบริษัทท่ีนําแบบและขอความกรมธรรมประกันชีวิตตามคําสั่งนายทะเบียนท่ี 

15/2546 เรื่องการใหความเห็นชอบแบบและขอความกรมธรรมประกันชีวิต ประเภทสามัญ ฉบับ

มาตรฐาน ลงวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.2546 คําสั่งนายทะเบียนเลขท่ี 31/2554 เรื่อง การใหความ

เห็นชอบแบบและขอความกรมธรรมประกันชีวิตประเภทกลุม แบบคุมครองสินเชื่อ ท่ีชําระเบี้ย

ประกันภัยครั้งเดียว ฉบับมาตรฐาน ลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2554 และคําสั่งนายทะเบียนเลขท่ี 

32/2554 เรื่อง การใหความเห็นชอบแบบและขอความกรมธรรมประกันชีวิต ประเภทสามัญ แบบ

สะสมทรัพยและแบบตลอดชีพท่ีชําระคาเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ฉบับมาตรฐาน ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 

พ.ศ.2554 มาปรับลดหรือแกไขถอยคําใหเปนสัญญาตะกาฟุล ใหบริษัททําหนังสือรับรองขอความ

ดังกลาววาถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม โดยใหมีคณะกรรมการชะรีอะฮเปนผูลงนามรับรองมายื่น

ขอรับความเห็นชอบและใหถือวาบริษัทไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนนับแตวันท่ีนายทะเบียน

ประทับตรารับเรื่องขอรับความเห็นชอบและชําระคาธรรมเนียมเรียบรอย และหากบริษัทใดประสงคท่ี

จะใชแบบและขอความสัญญาตะกาฟุลท่ีแตกตางจากท่ีนายทะเบียนกําหนด บริษัทจะตองขอรับความ
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เห็นชอบจากนายทะเบียนและเม่ือนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบแลวบริษัทจึงจะสามารถนําออก

ใชได และนายทะเบียนยังไดมีคําสั่งนายทะเบียนท่ี 40/2554 กําหนดแบบ ขอความ และอัตราเงิน

สมทบสําหรับสัญญาตะกาฟุลอุบัติเหตุสําหรับรายยอย (ไมโครตะกาฟุล) คําสั่งนายทะเบียนท่ี 

41/2554 กําหนดใหใชแบบและขอความสัญญาเพ่ิมเติมตะกาฟุลสุขภาพชดเชยรายวัน สําหรับราย

ยอย (ไมโครตะกาฟุล) และคําสั่งนายทะเบียนท่ี 42/2554 กําหนดใหใชแบบและขอความสัญญา

เพ่ิมเติม ตะกาฟุลแบบสะสมทรัพย และแบบชั่วระยะเวลาสําหรับรายยอย (ไมโครตะกาฟุล)  

บทบัญญัติในการกํากับดูแลท้ังสองสวนท่ีกลาวมาขางตน นับเปน

กฎเกณฑในการกํากับดูแลในสวนของรูปแบบและขอความของกรมธรรมตะกาฟุลท่ีผูประกอบธุรกิจ

ออกใหแกผูเขารวมโครงการท่ีเปนรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิประโยชนของ

ผูเขารวมโครงการตามกฎหมายท่ีบังคับใชในปจจุบัน แตบทบัญญัติดังกลาวยังปรากฏขอพิจารณาใน

เรื่องอํานาจของบุคคลท่ีมีสิทธิรับรองความถูกตองตามหลักศาสนาอิสลามในการดําเนินการและการ

ลงทุนและหลักเกณฑท่ีเปนมาตรฐานในการพิจารณาความถูกตองทางศาสนาอิสลามเนื่องจากประเทศ

ไทยไมมีบทบัญญัติทางกฎหมายในการรับรองสถานะของคณะกรรมการชะรีอะฮในระดับองคกร

บริษัท คณะกรรมการชะรีอะฮในบริษัทประกันภัยปจจุบันจึงมาจากการแตงตั้งตามนโยบายของแตละ

บริษัทโดยไมมีขอกําหนดคุณสมบัติและความสามารถ ยิ่งไปกวานั้นยังไมปรากฏวามีคณะกรรมการ 

ชะรีอะฮในระดับประเทศท่ีทําหนาท่ีในการกําหนดหลักเกณฑการดําเนินธุรกิจและนโยบายการลงทุน

ท่ีเปนมาตรฐานกลางของประเทศ จึงทําใหเกิดขอพิจารณาถึงความถูกตองของการรับรองและความ

เหมาะสมของคณะกรรมการชะริอะฮผูพิจารณารับรองท้ังในสวนของการรับรองการดําเนินงานและ

การลงทุนซ่ึงใชเปนเอกสารประกอบการขอรับความเห็นชอบแบบและขอความการจายผลประโยชน

และอัตราเงินสมทบของสัญญาตะกาฟุลและสวนของการทําหนังสือรับรองความถูกตองตามหลัก

ศาสนาอิสลามของแบบและขอความตามกรมธรรมประกันชีวิตท่ีไดนํามาปรับลดหรือแกไขถอยคําให

เปนสัญญาตะกาฟุลดวย 

ในแงของแบบและขอความของสัญญาตะกาฟุลแบบสะสมทรัพยและ

แบบชั่วระยะเวลาสําหรับรายยอย (ไมโครตะกาฟุล)ตามคําสั่งนายทะเบียนท่ี 42/2554 และสัญญาตะ

กาฟุลอุบัติเหตุสําหรับรายยอย (ไมโครตะกาฟุล) ตามคําสั่งนายทะเบียนท่ี 40/2554 ไดมีบทบัญญัติ

กําหนดนิยามของคําวา “วะกาละหบิ้ลอัจร” หมายถึง หลักการมอบอํานาจพรอมมีคาบริหารจัดการ 

นอกจากนี้ในสวนของตารางสัญญาตะกาฟุลแบบสะสมทรัพยและแบบชั่วระยะเวลาสําหรับรายยอย 

(ไมโครตะกาฟุล) ยังไดระบุขอความวา“สัญญาตะกาฟุลใชอัตราคาดําเนินการรอยละ…..ตอป ในการ

คํานวณเงินสมทบตะกาฟุล” อันเปนการกําหนดคาตอบแทนในการบริหารจัดการเงินสมทบเขารวม

โครงการของผูเขารวมโครงการ ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสัญญาวะกาละหกรณีนี้จึงอาจกลาวไดวา

สัญญาตะกาฟุลในประเภทดังกลาวสามารถดําเนินการไดในรูปแบบของวะกาละหเทานั้นและ
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นอกเหนือจากประเภทของกรมธรรมตามคําสั่งนายทะเบียนดังกลาวแลว กฎหมายอนุญาตใหบริษัทท่ี

ประสงคจะขอความเห็นชอบแบบและขอความสัญญาสัญญาตะกาฟุลประเภทสามัญแบบสะสมทรัพย

แบบชั่วระยะเวลาและแบบตลอดชีพท่ีชําระเงินสมทบตะกาฟุลรายงวด สัญญาตะกาฟุลประเภท

สามัญแบบสะสมทรัพยและแบบตลอดชีพท่ีชําระเงินสมทบตะกาฟุลครั้งเดียว และสัญญาตะกาฟุล

ประเภทกลุมแบบคุมครองสินเชื่อตะกาฟุลท่ีชําระเงินสมทบตะกาฟุลครั้งเดียวนําเอาแบบและขอความ

ตามกรมธรรมประกันชีวิตตามสัญญาประกันภัยสากลตามท่ีนายทะเบียนกําหนดมาปรับลดหรือแกไข

ถอยคําใหเปนสัญญาตะกาฟุลเพ่ือขอความเห็นชอบได จึงพิจารณาไดวาบริษัทไมสามารถท่ีจะเพ่ิมเติม

ถอยคําใหเปนสัญญาตะกาฟุล ทําใหผูประกอบธุรกิจไมสามารถท่ีจะระบุเพ่ิมเติมขอความในแงของ

รูปแบบการจัดการการเงินตามรูปแบบการดําเนินธุรกิจอันถือเปนสาระสําคัญของตะกาฟุลไดแต

กฎหมายเปดชองใหบริษัทท่ีมีความประสงคจะใชแบบและขอความของสัญญาท่ีแตกตางจากท่ีได

กําหนดสามารถขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนได ท้ังนี้ แมกระบวนการในการขอความ

เห็นชอบดังกลาวจะเปนการเปดโอกาสใหนายทะเบียนไดพิจารณาถึงความถูกตองและเหมาะสมของ

แบบและขอความตามสัญญาตะกาฟุลตอรูปแบบการดําเนินธุรกิจและความถูกตองตามหลักศาสนา 

แตก็ยังไมปรากฏคณะกรรมการชะรีอะฮในระดับประเทศท่ีทําหนาท่ีพิจารณาประเด็นทางศาสนาและ

กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานในการพิจารณาแตอยางใดและนอกจากการขอความเห็นชอบแบบและ

ขอความของสัญญาตะกาฟุลประเภทดังกลาวแลว ก็ไมปรากฏบทบัญญัติท่ีกําหนดแบบและขอความ

ของสัญญาตะกาฟุลประเภทอ่ืนใดอีก 

 อยางไรก็ดีสําหรับแบบและขอความท่ีจะนํามาใชกับสัญญาตะกาฟุลนั้น

ควรท่ีจะมีความสอดคลองกับรูปแบบในการประกอบธุรกิจตะกาฟุลของแตละบริษัท โดยรูปแบบใน

การดําเนินธุรกิจตะกาฟุลท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย ไดแก วะกาละห (Wakalah Model) 

มุฏอเราะบะฮ (Mudharabah Model) หรือแบบผสม (Mix Model) เนื่องจากรูปแบบการดําเนิน

ธุรกิจดังกลาวเก่ียวของโดยตรงกับการกําหนดนิติสัมพันธระหวางผูเขารวมโครงการและผูประกอบ

ธุรกิจ 1 0 5

106 ซ่ึงถือเปนสาระสําคัญในการกําหนดบทบาทหนาท่ีและการควบคุมการดําเนินธุรกิจ แตจาก

                                                           
106 Article 18.1 of the Guidelines on Takaful Operational Framework 

“Takaful operators shall establish an operational model that outlines the key 

policies, procedures, controls and the management’s responsibilities in carrying out 

the takaful operations. The operational model shall be based on contracts preferred 

by the takaful operator and approved by the Shariah Committee. In setting out the 

policies and procedures, takaful operators must ensure that the principles outlined in 
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การท่ีประเทศไทยไมมีบทบัญญัติทางกฎหมายกําหนดใหผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลตองขอใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจ จึงไมมีการกําหนดรูปแบบในการประกอบธุรกิจตะกาฟุลของของแตละบริษัทอยาง

ชัดเจน อีกท้ังแบบและขอความท่ีจะนํามาใชกับสัญญาตะกาฟุลควรจะตองไดรับการอนุมัติและรับรอง

ความถูกตองทางศาสนาจากท่ีปรึกษาชะรีอะฮในระดับองคกรตามแนวทางและหลักเกณฑท่ีกําหนด

เปนมาตรฐานกลางของประเทศใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทและผูประกอบ

ธุรกิจควรท่ีจะตองเปดเผยรูปแบบในการดําเนินธุรกิจใหผูเขารวมโครงการทราบอยางชัดเจนใน

กรมธรรมประกันภัย 1 0 6

107 ท้ังนี้ ความถูกตองของสัญญาตะกาฟุลเปนเพียงสวนหนึ่ง ซ่ึงยังไมเพียง

พอท่ีจะบอกวาการดําเนินธุรกิจตะกาฟุลนั้นถูกตองตามชะรีอะฮ 

  5.2.2.3 การควบคุมดูแลความม่ันคงทางการเงิน 

    การกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยใหมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคงเพียง

พอท่ีจะสามารถรับภาระหนี้สินท่ีมีอยูไดทุกขณะอยางทันทวงที (Solvency) เปนบทบาทหลักของ

รัฐบาลประเทศตางๆ ในการคุมครองผูเอาประกันภัย มาตรการในการกํากับดูแลความม่ันคงทางการ

เงินของบริษัทประกันภัยจึงเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางความเชื่อถือและรองรับ

ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยางมีนัยยะสําคัญ 

    จากรูปแบบในการดําเนินธุรกิจและรูปแบบการจัดการทางการเงินเปนท่ี

สามารถสังเกตไดอยางชัดเจนวาในการประกอบธุรกิจตะกาฟุลจะตองมีการแยกกองทุนสําหรับ

ผูเขารวมโครงการและกองทุนสําหรับผูถือหุนตางหากออกจากกันอยางชัดเจนเพ่ือเปนการจําแนก

ขอบเขตของสิทธิและหนาท่ีระหวางผูเขารวมโครงการกับผูประกอบธุรกิจ ทําใหการดําเนินธุรกิจมี

ความโปรงใสและเปนการจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติตะกาฟุล 

ค.ศ.1984 ของประเทศมาเลเซียกําหนดใหผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลท่ีไดจดทะเบียนประกอบธุรกิจ

จะตองจัดตั้งและดํารงไวซ่ึงกองทุนตะกาฟุล 1 0 7

108 ซ่ึงสินทรัพยในกองทุนตะกาฟุลจะตองแยกตางหาก

ออกจากสินทรัพยอ่ืนๆ ของผูประกอบธุรกิจ 1 0 8

109 และในประเทศปากีสถาน ระเบียบตะกาฟุล 

ค.ศ.2012 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลท่ัวไปจะตองจัดตั้งกองทุนผูเขารวมโครงการแยกออก

                                                                                                                                                                      
the contracts are appropriately operationalised. The operational model of the takaful 

operator shall define itsrelationship and fiduciary duties with the participants” 
107 Section 9.3.1 of the Takaful Operational Guidelines (IRA) “The Takaful 

Operator will disclose the operating model(s) adopted for use within the participants’ 

policy documentation” 
108 Section 16 (1) of the Takaful Act 1984  
109 Section17 (1) of the Takaful Act 1984 
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จากกองทุนผูประกอบธุรกิจ 1 0 9

110 เงินบริจาคเขารวมโครงการตะกาฟุลท่ัวไปจะถูกบันทึกเปนเครดิตใน

กองทุนผูเขารวมโครงการ โดยแยกตางหากออกจากสินทรัพย ความรับผิด รายได และคาใชจายตางๆ 

ท่ีเกิดข้ึนจากผูประกอบธุรกิจ กลาวคือ แยกระหวางสวนของกองทุนผูเขารวมโครงการและกองทุน 

ผูประกอบธุรกิจ110

111 และในกรณีของธุรกิจตะกาฟุลเพ่ือครอบครัว กฎหมายกําหนดใหผูประกอบธุรกิจ

จัดตั้งกองทุนตามกฎหมายอยางนอยหนึ่งกองทุนและแบงแยกออกเปนกองทุนยอย ประกอบดวย 

กองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุล กองทุนเพ่ือการลงทุนของผูเขารวมโครงการ และกองทุนยอยของ

ผูประกอบธุรกิจ 1 1 1

112 ท้ังนี้ จากการแบงแยกกองทุนระหวางผูเขารวมโครงการและผูถือหุนออกจากกัน

นับเปนสิ่งท่ีกําหนดกรอบปฏิบัติในการแบงแยกระบบบัญชีและการจัดทํารายงานตางๆ ออกจากกัน

ดวย ยิ่งไปกวานั้นนอกจากการแบงแยกระบบบัญชีและการจัดทํารายงานตางๆตามการแบงแยก

กองทุนแลว การท่ีรูปแบบการประกอบธุรกิจตะกาฟุลของประเทศไทยอยูในลักษณะของหนาตาง

บริการจําเปนท่ีจะตองมีการแยกระบบบัญชีและการจัดทํารายงานตางๆ ออกจากการประกันภัยสากล

ดวย และหากพิจารณาระเบียบตะกาฟุล ค.ศ. 2012 ของประเทศปากีสถานซ่ึงอนุญาตใหประกอบ

ธุรกิจตะกาฟุลแบบหนาตางการใหบริการในลักษณะเดียวกันกับประเทศไทย พบวามีการกําหนดใหผู

ประกอบธุรกิจตะกาฟุลในรูปแบบหนาตางใหบริการจะตองจัดทํารายงานสินทรัพย ความรับผิด 

รายได และคาใชจาย ของการประกอบธุรกิจตะกาฟุลตางหากจากการประกันภัยสากล 112

113 

    เปนท่ีแจงชัดวากองทุนตะกาฟุลจะตองถูกแบงแยกออกจากกองทุน 

ผูประกอบธุรกิจตะกาฟุล หรืออาจกลาวไดวากองทุนตะกาฟุลจะเปนของผู เขารวมโครงการ  

ผูประกอบธุรกิจทําหนาท่ีเพียงแคบริหารจัดการในฐานะตัวแทนตามรูปแบบวะกาละหหรือในฐานะ

ของมุฏอริบตามรูปแบบมุฏอเราะบะฮ ซ่ึงในทุกรูปแบบการดําเนินธุรกิจผูประกอบธุรกิจจะไมมีสิทธิใน

กองทุนตะกาฟุลไมวาจะเปนธุรกิจตะกาฟุลเพ่ือครอบครัวหรือธุรกิจตะกาฟุลท่ัวไป สิทธิในความเปน

เจาของกองทุนตะกาฟุลจะไมโอนไปยังผูประกอบธุรกิจ ดังนั้นในกรณีท่ีผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลเกิด

ประสบปญหาในทางการเงิน กรณีดังกลาวจะไมกระทบตอสินทรัพยตางๆ ในกองทุนตะกาฟุล เจาหนี้

ของผูประกอบธุรกิจไมมีสิทธิท่ีจะเขาถึงทรัพยสินท่ีอยูในกองทุนดังกลาวไดและจากแนวคิดของ 

ตะกาฟุลสื่อใหเห็นวาคาสินไหมทดแทนความเสียหายจะถูกจายออกจากเงินบริจาคท่ีผูเขารวม

โครงการไดจายเพ่ือเขารวมโครงการในกองทุนตะกาฟุลเทานั้น โดยไมเก่ียวของกับเงินในสวนของ

                                                           
110 Article 9 (f) of the Takaful Order 2012 
111 Article 16 (6) of the Takaful Order 2012 
112 Article 9 (e) of the Takaful Order 2012 
113 Article 11 (b) of the Takaful Order 2012 
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กองทุนผูประกอบธุรกิจ 1 1 3

114 กรณีดังกลาวอาจทําใหเกิดขอพิจารณาในเรื่องความเพียงพอของ

เงินกองทุนและความสามารถในการชําระหนี้ธนาคารเนการาแหงประเทศมาเลเซียไดอาศัยอํานาจ

ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 กําหนดกรอบปฏิบัติในการดํารงเงินกองทุน

ตามระดับความเสี่ยงของธุรกิจตะกาฟุล (Risk-Based Capital Framework For Takaful 

Operator) โดยมีวัตถุประสงคในการกําหนดใหผูประกอบธุรกิจดํารงไวซ่ึงเงินกองทุนในระดับท่ี

เพียงพอตอความเสี่ยงในการดําเนินงานของผูประกอบธุรกิจตะกาฟุล 1 1 4

115 และมีทรัพยสินเพียงพอเปน

คาใชจายในการดําเนินธุรกิจรวมถึงการใหเงินกูโดยปราศจากดอกเบี้ย หรือท่ีเรียกวา การต (Qard-e-

hansa)116 แกกองทุนตะกาฟุลในกรณีท่ีเกิดปญหาการขาดดุลซ่ึงมีความเปนไปไดวาในการประกอบ

ธุรกิจในระยะแรกเริ่มหรือในกรณีท่ีมีภัยพิบัติขนาดใหญเกิดข้ึนอันสงผลใหเกิดความเสียหายพรอมกัน 

เงินในกองทุนผูเขารวมโครงการอาจไมเพียงพอตอการชําระคาสินไหมทดแทนและเงินสํารองตาม

กฎหมายก็ยังคงมีจํานวนไมเพียงพอนอกจากนั้นพระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 ยังกําหนดให 

ผูประกอบธุรกิจจะตองมีสินทรัพยท่ีฝากไวกับสมุหบัญชีแหงประเทศมาเลเซียเปนมูลคาไมนอยกวา

จํานวนเงินท่ีรัฐมนตรีไดกําหนดไว 1 1 6

117 และในกรณีท่ีมีการเลิกธุรกิจสินทรัพยดังกลาวใหถือเปน

ทรัพยสินของกองทุนตะกาฟุล 1 1 7

118 สําหรับประเทศปากีสถานเม่ือพิจารณาระเบียบตะกาฟุล 

ค.ศ.2012 ของประเทศปากีสถานพบวามีการกําหนดใหในกรณีท่ีสินทรัพยในกองทุนผูเขารวม

โครงการตะกาฟุล ซ่ึงรวมถึงเงินสํารองท่ีไดกําหนดไวตามระเบียบฉบับนี้ ไมเพียงพอท่ีจะครอบคลุม

ความรับผิดท่ีจะเกิดข้ึน ผูประกอบธุรกิจจะตองจัดใหมีการกูยืมเงินแกแงทุนผูเขารวมโครงการ 

ตะกาฟุลโดยปราศจากดอกเบ้ีย 1 1 8

119 และในอนาคตเม่ือมีเงินสวนเกินในกองทุนผูเขารวมโครงการ 

ตะกาฟุล เงินดังกลาวจะถูกจัดสรรมาคืนใหแกผูประกอบธุรกิจ 119

120 

    ในปจจุบันประเทศไทยมิไดมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการควบคุมดูแล

ความม่ันคงทางการเงินของธุรกิจตะกาฟุล และดวยเหตุท่ีธุรกิจตะกาฟุลของประเทศไทยอยูในรูปแบบ

ของการเปดชองบริการผานทางบริษัทประกันภัยสากล ทําใหการควบคุมดูแลความม่ันคงทางการเงิน

ของธุรกิจตะกาฟุลถูกกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในภาพรวมกับบริษัทประกันภัยภัยสากล ตาม

                                                           
114 Supra Note 98, P.20. 
115 Article 1.1 of the Risk-Based Capital Framework For Takaful Operator 
116 Article 1.2 of the Risk-Based Capital Framework For Takaful Operator 
117 Section 13 (1) of the Takaful Act 1984 
118 Section 16 (4) of the Takaful Act 1984 
119 Article 19 (1) of the Takaful Order 2012 
120 Article 19 (2) of the Takaful Order 2012 
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กฎหมายประกันภัยท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน ซ่ึงไมปรากฏบทบัญญัติในการกําหนดใหผูประกอบธุรกิจ

จะตองมีการแบงแยกกองทุนระหวางผูเขารวมโครงการกับผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลรวมถึงการ

แบงแยกระบบบัญชีและการจัดทํารายงานตางๆระหวางกองทุนก็เชนกัน และแมพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหบริษัทประกันภัยจัดทําสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท

ตามแบบและรายละเอียดท่ีนายทะเบียนกําหนด 1 2 0

121 พรอมท้ังใหจัดทําและยื่นงบการเงินเก่ียวกับผล

การดําเนินงานของบริษัท ไดแก งบการเงินไตรมาสท่ีผูสอบบัญชีไดสอบทานแลว งบการเงินสําหรับ

รอบปปฏิทินท่ีลวงมาท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว และรายงานประจําปแสดงการ

ดําเนินงานของบริษัท รวมท้ังรายงานประจําปการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรมประกันภัยท่ี

รับรองโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ตอคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 1 2 1

122 แตก็ไมปรากฏบทบัญญัติทางกฎหมายในเรื่องการแบงแยกระบบบัญชีและการจัดทํา

รายงานตางๆ ของตะกาฟุลออกจากการประกันภัยสากล และในประเด็นเรื่องความเพียงพอของ

เงินกองทุนและความสามารถในการชําระหนี้ ตามกฎหมายท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันไมปรากฏ

บทบัญญัติท่ีกําหนดใหผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลจะตองจัดใหมีการกูยืมเงินโดยปราศจากดอกเบี้ยหรือ

ท่ีเรียกวา การต (Qard-e-hansa) ตามหลักศาสนาอิสลาม 

  5.2.2.4 การลงทุน (Investment) 

    โดยท่ัวไปแลวบริษัทประกันภัยสามารถนําเอารายไดท่ีไดจากเบี้ย

ประกันภัยและรายไดในสวนของผูถือหุนไปใชในการลงทุนเพ่ือแสวงหาผลประโยชนเพ่ิมเติมได 

อยางไรก็ดีบริษัทประกันภัยไมสามารถทําการลงทุนไดอยางไรขอบเขต ท้ังนี้ เนื่องจากรัฐไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญในเรื่องสภาพคลองทางการเงินของบริษัทเพ่ือการชําระหนี้ท่ีผูกพันตามสัญญาประกันภัย 

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจึงไดมีการกําหนดประเภทของการลงทุนพรอมเง่ือนไขการลงทุนใหแก

บริษัทประกันภัยไดปฏิบัติตาม 1 2 2

123 โดยบริษัทจะทําการลงทุนไดเฉพาะตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี

รัฐมนตรีประกาศกําหนดไวเทานั้น ซ่ึงในปจจุบันหลักเกณฑและเง่ือนไขในการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน

                                                           
121 มาตรา 44 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม และมาตรา 40 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
122 มาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

และมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
123 มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

และมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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ของธุรกิจประกันชีวิตจะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2556 และ ประกาศ

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของ

บริษัทประกันชีวิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 และสําหรับหลักเกณฑและเง่ือนไขในการลงทุนประกอบ

ธุรกิจอ่ืนของธุรกิจประกันวินาศภัย จะเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2556 

และ ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบ

ธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 สําหรับธุรกิจตะกาฟุลในประเทศไทยนั้น

ถูกกํากับดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภายใต

กฎหมายฉบับเดียวกับการประกันภัยสากล ดังนั้นหลักเกณฑและเง่ือนไขในเรื่องของการลงทุนของ

ธุรกิจตะกาฟุลจะตองดําเนินการภายใตกรอบกติกาท่ีกําหนดไวเชนเดียวกันกับการประกันภัยสากล 

    สําหรับหลักเกณฑการลงทุนของผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลในประเทศ

มาเลเซียจะปรากฏอยูในแนวทางการจัดการการลงทุนของผูประกอบธุรกิจตะกาฟุล (Guidelines on 

Investment Management for Takaful Operators) ซ่ึงออกตามความในมาตรา 69124  

ของพระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 มีสาระสําคัญในการกําหนดใหผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลตาม

พระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984125 จะตองกําหนดใหมีนโยบายการลงทุนและนโยบายในการ

จัดการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมและเปนลายลักษณอักษร 125

126 รวมถึงกําหนดหลักเกณฑในดาน

การตรวจสอบและควบคุมการลงทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการกํากับดูแลความถูกตองตาม 

ชะรีอะฮในสวนของการลงทุนกําหนดใหผูประกอบธุรกิจจะตองกําหนดวิธีการอันเหมาะสมเพ่ือให

แนใจวาพอรทการลงทุนสอดคลองถูกตองตามชะรีอะฮและรายรับจากการลงทุนจะตองเปนฮาลาล 

รวมท้ังกําหนดใหคณะกรรมการชะรีอะฮมีบทบาทในการกํากับดูแลกรณีดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ

                                                           
124 Section 69 of the Takaful Act 1984 “The Director General or the 

Minister may, from time to time, issue such guidelines, circulars or notes as the 

Director General or the Minister may deem expedient or necessary for carrying into 

effect the objects of this Act” 
125 Article 1.6 of the Guidelines on Investment Management for Takaful 

Operators 
126 Article 2.1 of the Guidelines on Investment Management for Takaful 

Operators 
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126

127 และในประเทศปากีสถาน ระเบียบตะกาฟุล ค.ศ.2012 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตะกาฟุล ไมวา

จะเปนการประกอบธุรกิจตะกาฟุลอยางเต็มรูปแบบหรือประกอบธุรกิจตะกาฟุลแบบเปดหนาตาง

ใหบริการจะตองแนใจวาการลงทุนของแตละกองทุนตะกาฟุลจะตองไดรับการอนุญาตจากท่ีปรึกษา

ชะรีอะฮในองคกรเสียกอน 1 2 7

128นอกจากนั้นเอกสารแนบทายระเบียบตะกาฟุล ค.ศ.2012 ยังไดกําหนด

หลักเกณฑในการลงทุนของผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลไวแยกตามลักษณะของทรัพยและหลักทรัพยแต

ละประเภท เชนผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลสามารถท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยได โดยปรากฏเง่ือนไข

ในการใชสอยทรัพยสินหรือเจตนาในการใชสอยทรัพยสินจะตองสอดคลองกับหลักศาสนาอิสลามและ

ในกรณีท่ีมีคาปรับเกิดข้ึนจากการชําระราคาลาชา คาปรับดังกลาวจะตองถูกนําไปบริจาคสาธารณ

กุศลหรือการลงทุนในบริษัทรวมทุนผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลสามารถลงทุนในกองทุนของบริษัทรวม

ทุนได แตการลงทุนในหุนบุริมสิทธิและหุนกูท่ีไมถูกตองตามหลักชะรีอะฮไมไดรับอนุญาต สําหรับการ

ลงทุนในหุนสามัญสามารถกระทําไดภายใตคําแนะนําของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ โดยธุรกิจดังกลาวจะตอง

ไมตองหามตามชะรีอะฮ ซ่ึงการไดรับหุนหรือหุนกูของบริษัทท่ีใหบริการทางการเงินท่ัวไปหรือบริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจตองหามตามชะรีอะฮ เชน เครื่องดื่มแอลกอฮอล การพนัน และสถานท่ีทองเท่ียว

ก ล า ง คื น  เ ป น ต น  เ ป น สิ่ ง ท่ี ไ ม ไ ด รั บ อ นุ ญ า ต  ก า ร ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น ร ว ม  

ผูประกอบธุรกิจสามารถกระทําไดเม่ือไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยปากีสถาน ภายใตคําแนะนําของท่ีปรึกษาชะรีอะฮ เปนตนซ่ึงจะเห็นไดวาวัตถุประสงคท่ี

สําคัญในการกําหนดบทบัญญัติในเรื่องของการลงทุนของท้ังสองประเทศเปนไปเพ่ือปองกันมิใหผู

ประกอบธุรกิจตะกาฟุลลงทุนในสิ่งท่ีตองหามตามหลักศาสนาอิสลาม 

    หากพิจารณาในเรื่องการลงทุนของธุรกิจตะกาฟุลในประเทศไทย

ปจจุบันเห็นไดวาถูกกํากับดูแลภายใตกฎหมายฉบับเดียวกับการประกันภัยสากล โดยไมปรากฏวามี

ขอจํากัดท่ีเปนอุปสรรคตอการลงทุนแตอยางใดผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลสามารถท่ีจะนําเงินสมทบเขา

รวมโครงการไปลงทุนไดอยางเสรีท้ังในประเทศและนอกประเทศ แตนอกจากการลงทุนของธุรกิจ 

ตะกาฟุลจะตองเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เชนเดียวกับการประกันภัยสากลแลว ประเด็นท่ีมีความสําคัญคือการลงทุนของธุรกิจตะกาฟุลจะตอง

เปนไปโดยสอดคลองกับหลักชะรีอะฮดวย กลาวคือ ผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลจะตองทําการลงทุนใน

สินทรัพยท่ีถูกตองตามหลักศาสนาอิสลามซ่ึงจะสอดคลองกับหลักชะรีอะฮและตองหามลงทุนในธุรกิจ

ท่ีเปนฮะรอม เชน ผูประกอบธุรกิจจะไมสามารถลงทุนซ้ือหุนสามัญของธนาคารพาณิชย รวมถึงบริษัท

                                                           
127 Article 2.14 of the Guidelines on Investment Management for Takaful 

Operators 
128 Article 10 (g) of the Takaful Order 2012 
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เชาซ้ือ เนื่องจากเปนธุรกิจซ่ึงมีรายไดหลักจากการเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการกูยืมหรือในกรณีของการ

ซ้ือหุนในบริษัทประกันภัยก็เชนกัน ผูประกอบธุรกิจไมสามารถซ้ือหุนสามัญของบริษัทประกันภัย

สากลท่ีจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยได เนื่องจากธุรกิจประกันภัยสากลนั้นปรากฏรองรอยของ

ความไมแนนอนซ่ึงเปนฮะรอมตองหามตามหลักศาสนาอิสลาม แตการลงทุนโดยการฝากเงินใน

ธนาคารอิสลาม การลงทุนในพันธบัตรอิสลามหรือศุกูก (Sukuk) สามารถท่ีจะกระทําได เปนตน 

ดังนั้นแลวจะเห็นไดวาหลักเกณฑและเง่ือนไขของการลงทุนของธุรกิจตะกาฟุลมีลักษณะเพ่ิมเติมและ

แตกตางจากการประกันภัยสากลอยางมีนัยยะสําคัญแมวากฎหมายท่ีบังคับใชในปจจุบันจะไมเปน

อุปสรรคตอการลงทุน แตก็ยังคงไมเพียงพอและไมเหมาะสมตอการกํากับดูแลการลงทุนของธุรกิจ 

ตะกาฟุล ดังนั้นจึงควรกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขของการลงทุน ตลอดจนขอกําหนดจําเพาะ 

รายละเอียด ชนิด มาตรฐาน ประเภทของสินทรัพยและการลงทุนใหชัดเจน มีความเหมาะสมกับ

ลักษณะการประกอบธุรกิจและเปนการเฉพาะแยกตางหากออกจากธุรกิจประกันภัยสากล รวมท้ัง

กําหนดใหการลงทุนจะตองไดรับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการชะรีอะฮของบริษัท อัน

จะเปนประโยชนในการกํากับดูแลความถูกตองตามหลักชะรีอะฮ นอกจากนี้แลวดวยเหตุท่ีธุรกิจ 

ตะกาฟุลในประเทศไทยอยูในรูปแบบของการเปดชองใหบริการผานทางบริษัทประกันภัยสากล 

จึงควรมีขอกําหนดใหประกอบธุรกิจตะกาฟุลแยกพอรตการลงทุนตะกาฟุลของบริษัทออกตางหาก

จากพอรตการลงทุนของประกันภัยสากล เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและปองกันการรั่วไหลหรือ

การผสมปนเปกันของเงินลงทุน 1 2 8

129 รวมถึงดอกผลท่ีจะไดรับจากการลงทุนดังกลาว ซ่ึงจะตองนํามา

จัดสรรตามลักษณะของการดําเนินงานท่ีผูประกอบกิจการนํามาใชกับธุรกิจตะกาฟุลตอไป นอกจากนี้ 

นโยบายในการลงทุนของแตละบริษัทควรท่ีจะผานการตรวจสอบและไดรับความเห็นชอบจากท่ี

ปรึกษาชะรีอะฮภายในองคกรของตนเองและในการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการลงทุนของ

ธุรกิจตะกาฟุลในภาพรวมควรกําหนดใหเปนมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน โดยบุคคล กลุมบุคคล หรือ

หนวยงานท่ีมีความรูความสามารถในเรื่องของตะกาฟุล รวมถึงหลักศาสนาและหลักกฎหมายอิสลาม

อยางถองแท ดวยเหตุนี้จึงควรกําหนดใหคณะกรรมการชะรีอะฮในระดับประเทศเปนผูมีอํานาจในการ

กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขดังกลาว   

5.2.2.5 คณะกรรมการท่ีปรึกษาอิสลาม 

    การประกอบธุรกิจตะกาฟุลโดยหลักแลวจะตองไมมีความเก่ียวของกับ

ดอกเบี้ย (Riba) การพนัน (Maisir) และความคลุมเครือ (Ghara) และจะตองมีความสอดคลองกับ

                                                           
129 “IRA Takaful Operation Guidelines,” Accessed July 13, 2015, 

http://www.ira.go.ke/attachments/article/63/Takaful%20Operational%20Guidelines-

%20Draft%20V%202.0.pdf 
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หลักชะรีอะฮทางศาสนาอิสลาม ดังนั้นการประกอบธุรกิจตะกาฟุลไมวาจะเปนการประกอบธุรกิจ

อยางเต็มรูปแบบหรือการใหบริการในรูปแบบของการเปดชองทางใหบริการผานบริษัทประกันภัย

สากล มีความจําเปนท่ีจะตองมีบุคคลหรือคณะทํางานท่ีมีความรู ความเขาใจ รวมถึงมีประสบการณ

เก่ียวกับศาสนาอิสลามและตะกาฟุล เพ่ือคอยใหคําแนะนํา คําปรึกษา รวมถึงการวินิจฉัยผลิตภัณฑ

และการประกอบธุรกิจท่ีถูกตองตามหลักชะรีอะฮ 

    เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 ของประเทศมาเลเซีย

เห็นวามีการจําแนกคณะกรรมการท่ีปรึกษาศาสนาอิสลามออกไดเปนสองระดับ ไดแก คณะกรรมการ

ท่ีปรึกษาชะรีอะฮระดับชาติและคณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮระดับองคกรบริษัท ซ่ึงมีบทบาทและ

หนาท่ีแตกตางกัน 1 2 9

130 โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮระดับชาติ ตามพระราชบัญญัติตะกาฟุล 

ค.ศ.1984 หมายความถึง คณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติธนาคาร

กลางแหงประเทศมาเลเซีย ค.ศ.1958131 มีบทบาทและหนาท่ีในการกําหนดทิศทางและนโยบายการ

พัฒนาธุรกิจตะกาฟุลในภาพรวมและดําเนินการประสานงานกับธุรกิจตะกาฟุลในแวดวงเดียวกัน 

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน ใหคําปรึกษาแกบริษัทตะกาฟุลในการตีความและ

วินิจฉัยทางดานนิติศาสตรอิสลาม (ฟกซ) 1 3 1

132 ในสวนของการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหมีมาตรฐานในเชิง

ปฏิบัติเดียวกัน ซ่ึงรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑตะกาฟุลท่ีออกใหม การกําหนดแนวทางการลงทุนและ

การประกันภัยตอ ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินการถูกตองตามหลักชะรีอะฮผูประกอบธุรกิจตะกาฟุล 

ตัวแทน นายหนา หรือผูประเมินคาสินไหมทดแทน รวมถึงบรรดาสมาคมซ่ึงสมาชิกของสมาคม

ดังกลาว อาจขอคําแนะนําในดานชะรีอะฮอันเก่ียวแกการประกอบธุรกิจของตนจากคณะกรรมการท่ี

                                                           
130 ชฎิล โรจนานนท และคณะ, อางแลวเชิงอรรถท่ี 91, น.51. 
131 Section 53A (3) of the Takaful Act 1984 
132 Article 52 (1) of the Central Bank of Malaysia Act 2009 “(1) The 

Shariah Advisory Council shall have the following functions: 

(a) to ascertain the Islamic law on any financial matter and issue a ruling 

upon reference made to it in accordance with this Part;  

(b) to advise the Bank on any Shariah issue relating to Islamic financial 

business, the activities or transactions of the Bank; 50 Laws of Malaysia ACT 701 

(c) to provide advice to any Islamic financial institution or any other 

person as may be provided under any written law; and  

(d) such other functions as may be determined by the Bank.” 
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ปรึกษาชะรีอะฮแหงชาติได 1 3 2133 นอกเหนือจากนี้แลวคณะกรรมการดังกลาวยังมีหนาท่ีในการคัดกรอง

และรับรองบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมในการทําหนาท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางศาสนาอิสลามใน

ระดับองคกรบริษัทดวย 1 3 3

134 ในขณะท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางศาสนาอิสลามระดับองคกรบริษัทมี

บทบาทและหนาท่ีในการนําเอานโยบายและแนวทางท่ีไดจากการวินิจฉัยทางนิติศาสตรอิสลามของ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮระดับชาติมาปฏิบัติ โดยจะตองมีความถูกตองตามหลักชะรีอะฮและ

เปนมาตรฐานเดียวกัน และมีหนาท่ีในการชวยกลั่นกรองการตีความดานนิติศาสตรอิสลาม (ฟกซ) ใน

ระดับลูกคารายยอย 1 3 4

135 และในประเทศปากีสถานเองก็เชนกัน ระเบียบตะกาฟุล ค.ศ.2012 จําแนก

คณะกรรมการท่ีปรึกษาศาสนาอิสลามออกไดเปนสองระดับ โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮ

กลางในระดับประเทศจะไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประเทศ

ปากีสถาน มีบทบาทและหนาท่ีในการใหคําแนะนําเก่ียวกับเง่ือนไขในการลงทุนและความเสี่ยงซ่ึง

กําหนดโดยคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 1 3 5

136 และกฎหมายไดกําหนดใหผูประกอบ

ธุรกิจตะกาฟุลแตละรายจะตองทําการแตงตั้งท่ีปรึกษาชะรีอะฮประจําองคกร ซ่ึงการแตงตั้งจะตอง

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประเทศปากีสถานเสียกอน 1 3 6

137 

และบุคคลดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติและประสบการณตามท่ีกฎหมายไดกําหนดไว พรอมท้ังมี

บทบาทและหนาท่ีในการอนุมัติผลิตภัณฑ อนุมัตินโยบายกองทุนผูเขารวมโครงการ อนุมัตินโยบาย

การลงทุน และอนุมัติการประกันภัยตอหรือตะกาฟุลตอ 1 3 7

138 เพ่ือใหเปนไปโดยถูกตองตามชะรีอะฮ

นอกจากนั้นกฎหมายยังเปดโอกาสใหคณะกรรมการกลางชะรีอะฮหรือในกรณีท่ีท่ีปรึกษาชะรีอะฮรอง

ขอทําการจัดการประชุมรวมกับบรรดาท่ีปรึกษาชะรีอะฮของแตละผูประกอบธุรกิจเพ่ือเปนเวทีในการ

พัฒนาธุรกิจตะกาฟุลตอไป138

139 

    สําหรับการประกอบธุรกิจตะกาฟุลในประเทศไทย ไมปรากฏบทบัญญัติ

กฎหมายในการกําหนดใหผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลจะตองแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮใน

ระดับองคกรและไมปรากฏบทบัญญัติกฎหมายในการจัดตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮใน

ระดับประเทศ และในทางปฏิบัติปจจุบัน ผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลมีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ี

                                                           
133 Article 53A (1) (2) of the Takaful Act 1984 
134 ชฎิล โรจนานนท และคณะ, อางแลวเชิงอรรถท่ี 94, น.51. 
135 เพ่ิงอาง,น.51. 
136 Article 24 of the Takaful Order 2012 
137 Article 25 (2) of the Takaful Order 2012 
138 Article 25 (1) of the Takaful Order 2012 
139 Article 26 of the Takaful Order 2012 
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ปรึกษาทางศาสนาอิสลามในระดับองคกรบริษัทซ่ึงทําหนาท่ีเทียบเทากับคณะกรรมการชะรีอะฮใน

ระดับชาติในการกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจและวินิจฉัยนิติศาสตรอิสลามซ่ึงกรณีดังกลาวปรากฏ

ขอจํากัดและอุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจตะกาฟุลบางประการดังตอไปนี้ 

(1) การใหบริการตะกาฟุลไมเปนมาตรฐานเดียวกัน139

140 

    คณะกรรมการท่ีปรึกษาทางศาสนาอิสลามในระดับองคกรบริษัทจะ

ปฏิบัติหนาท่ีภายใตขอบเขตและนโยบายการดําเนินงานท่ีบริษัทของตนเปนผูกําหนดเทานั้น โดยไม

ปรากฏองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลใดท่ีมีหนาท่ีในการกําหนดหลักเกณฑ นโยบาย และเง่ือนไข

ทางชะรีอะฮเพ่ือใหเปนมาตรฐานกลางในการประกอบธุรกิจแตประการใด จึงทําใหการดําเนินธุรกิจ

ขาดความเปนมาตรฐานเดียวกันและขาดการประสานงานรวมกันระหวางองคกรบริษัทท่ีอยูในแวดวง

เดียวกัน 

(2) ธุรกิจตะกาฟุลขาดการยอมรับและความนาเช่ือถือ  

แมวาการใหบริการตะกาฟุลในแตละองคกรบริษัทปจจุบันจะมีท่ีปรึกษา

ทางศาสนาอิสลามในระดับองคกรบริษัทซ่ึงทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจและ

วินิจฉัยนิติศาสตรอิสลาม รวมถึงการกํากับดูแลและสงเสริมการใหบริการและผลิตภัณฑตางๆ ให

ถูกตองตามชะรีอะฮอยูแลว แตหากพิจารณาถึงการคัดสรรบุคคลเขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการ

ดังกลาวขององคกรบริษัท ท้ังในแงของคุณสมบัติและลักษณะตองหาม พบวาในปจจุบันมิไดมี

ขอกําหนดหรือนโยบายในเรื่องดังกลาวท่ีเปนมาตรฐานกลาง บริษัทแตละแหงสามารถท่ีจะพิจารณา

แตงต้ังไดดวยตนเอง โดยปราศจากการคัดสรรและการรับรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา

ชะรีอะฮระดับชาติ ซ่ึงกรณีดังกลาวจะสงผลกระทบโดยตรงตอความโปรงใส การยอมรับ และความ

นาเชื่อถือในการบริการและผลิตภัณฑตะกาฟุลจากกลุมชาวมุสลิม 

  5.2.2.6 การเลิกประกอบธุรกิจ 

    กระบวนการเลิกกิจการและการออกจากตลาดของธุรกิจประกันภัย

จําเปนจะตองมีการกําหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมาย โดยสิทธิเรียกรองลําดับแรกตามกฎหมายควร

เปนการคุมครองสิทธิของผูถือกรมธรรมและผูรับประโยชนอ่ืนตามกรมธรรม ซ่ึงกระบวนการนี้มี

เปาหมายเพ่ือปกปองผลประโยชนของผูถือกรมธรรม ดวยเหตุท่ีประเทศไทยไมมีบทบัญญัติในทาง

กฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจตะกาฟุล ผูประกอบธุรกิจจึงสามารถท่ีจะหยุดประกอบธุรกิจ 

ตะกาฟุลไดเลยทันที โดยไมปรากฏเง่ือนไขและหลักเกณฑในการปฏิบัติแตอยางใด 

                                                           
140 ชฎิล โรจนานนท และคณะ, อางแลวเชิงอรรถท่ี 94, น.52. 
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    เม่ือพิจารณาการเลิกประกอบธุรกิจตะกาฟุลของประเทศมาเลเซียพบวา 

พระราชบัญญัติตะกาฟุลของประเทศมาเลเซีย ค.ศ.1984 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจท่ีประสงคจะเลิก

ประกอบธุรกิจตะกาฟุลสามารถกระทําไดภายใตบทบัญญัติในเรื่องการเลิกบริษัทตามท่ีบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ.1965 (Companies Act 1965) 1 4 0

141 สําหรับกรณีของการเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนั้น ผูอํานวยการท่ัวไปมีอํานาจในการพิจารณาเพิกถอนการจดทะเบียนผู

ประกอบธุรกิจ ในการเพิกถอนนั้นจะตองปรากฏเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 1 4 1

142 เชน ผูประกอบ

ธุรกิจมีวัตถุประสงคหรือการดําเนินงานท่ีมีองคประกอบซ่ึงไมไดรับการอนุมัติตามชะรีอะฮ หรือกรณีท่ี

ผูประกอบธุรกิจไมไดเริ่มดําเนินธุรกิจภายใน 12 เดือน นับแตไดมีการจดทะเบียน หรือกรณีท่ีผู

ประกอบธุรกิจถูกตัดสินวากระทําความผิดตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติตะกาฟุลของประเทศ

มาเลเซีย ค.ศ.1984 เปนตน และเม่ือมีคําสั่งเพิกถอน ผูประกอบธุรกิจจะตองยุติการดําเนินธุรกิจ

ดังกลาว และสําหรับการเลิกประกอบธุรกิจของผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลในประเทศปากีสถาน ตาม

ระเบียบตะกาฟุล ค.ศ.2012 ปรากฏเพียงบทบัญญัติในเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

ซ่ึงใชบังคับกับผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลท้ังแบบเต็มรูปแบบและผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลแบบหนาตาง

การใหบริการ โดยคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอาจทําการเพิกถอนการอนุญาต

ประกอบธุรกิจได หากเปนกรณีท่ีเชื่อไดวามีเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด 1 4 2

143 เชน ผูประกอบธุรกิจ

ดําเนินธุรกิจโดยไมผานการอนุมัติจากท่ีปรึกษาชะรีอะฮ ผูประกอบธุรกิจไมเริ่มประกอบธุรกิจภายใน 

12 เดือน นับแตวันท่ีไดรับอนุญาตหรือผูประกอบกิจการลมเหลวในการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับ

ความสามารถในการชําระหนี้ของตะกาฟุลเพ่ือครอบครัว เปนตน เม่ือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจแลว ผูประกอบธุรกิจจะตองยุติการดําเนินธุรกิจดังกลาวท้ังนี้ ไมปรากฏบทบัญญัติเก่ียวกับการ

เลิกประกอบธุรกิจตะกาฟุลโดยความประสงคของผูประกอบธุรกิจในระเบียบตะกาฟุล ค.ศ.2012และ

เนื่องจากประเทศปากีสถานอนุญาตใหมีการประกอบธุรกิจตะกาฟุลแบบเปดชองทางการใหบริการ

ผานทางบริษัทประกันภัยสากล จึงตองพิจารณาการเลิกประกอบธุรกิจประกันภัยสากลดวย ตาม

พระราชบัญญัติประกันภัย ค.ศ.2000 กําหนดใหการเลิกบริษัทประกันภัยอาจกระทําไดท้ังโดยความ

ประสงคของผูประกอบธุรกิจเองหรือการเลิกโดยคําสั่งของศาลสําหรับการเลิกบริษัทประกันภัยโดย

ความประสงคของผูประกอบธุรกิจเอง กฎหมายกําหนดใหสามารถกระทําได โดยผูประกอบธุรกิจ

จะตองทําการโอนหรือดําเนินการตามขอกําหนดท่ีไดจัดทําข้ึนในการจัดการภาระผูกพันท่ีเกิดข้ึน

                                                           
141 Section 48 of the Takaful Act 1984 
142 Section 11 of the Takaful Act 1984 
143 Section 11 of the Takaful Order 2012 
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ภายใตสัญญาประกันภัยพรอมท้ังเพิกถอนการจดทะเบียนประกอบธุรกิจเสียกอน 1 4 3

144 ผูประกอบธุรกิจ

จึงจะสามารถชําระบัญชีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ.1984หรือศาลอาจมีคําสั่งใหเลิก

ประกอบธุรกิจประกันภัยได หากเปนท่ีเชื่อไดวาคําสั่งดังกลาวจะเปนไปเพ่ือผลประโยชนของผูเอา

ประกันภัย ซ่ึงกรณีดังกลาวจะสงผลใหผูประกอบธุรกิจจะตองยุติการเขาทําสัญญาประกันภัยใหม 

และกําหนดใหสัญญาประกันวินาศภัยท่ียังคงมีผลใชบังคับอยู ณ วันท่ีศาลมีคําสั่งใหเลิกประกอบธุรกิจ 

สิ้นผลในวันท่ีมีคําสั่งดังกลาวหรือวันท่ีศาลจะไดกําหนดไว144145 และใหมีการชําระบัญชี  

  ดวยเหตุท่ีประเทศไทยไมปรากฏบทบัญญัติทางกฎหมายในเรื่องของการเลิก

ประกอบธุรกิจตะกาฟุล ผูประกอบธุรกิจจึงสามารถท่ีจะหยุดใหบริการตะกาฟุลไดเลย แตยังคงตองมี

ภาระผูกพันตามสัญญาตะกาฟุลท่ียังคงมีผลใชบังคับอยู ซ่ึงกรณีดังกลาวยังคงไมเพียงพอในการ

คุมครองสิทธิของผูเขารวมโครงการ นอกจากนั้นยังปรากฏขอพิจารณาวาการประกอบธุรกิจตะกาฟุล

สามารถท่ีจะดําเนินไปไดโดยราบรื่นตราบเทาท่ีบริษัทประกันภัยสากลยังคงประกอบธุรกิจอยูตามปกติ 

แตหากธุรกิจประกันภัยสากลซ่ึงอาศัยโครงสรางพ้ืนฐานอยูนั้นเลิกประกอบธุรกิจหากเปนไปโดยความ

ประสงคของผูถือหุนเองอาจไมมีผลกระทบตอตะกาฟุลมากนัก เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหอํานาจ

คณะกรรมการในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาใหบริษัทตองดําเนินการ

จัดการทรัพยสินและหนี้สิน ท้ังในสวนท่ีเก่ียวของกับกิจการประกันภัยประเภทดังกลาวและกิจการ

อ่ืนๆ ท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด กรณีดังกลาวคณะกรรมการอาจกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดการทรัพยสินและหนี้สินของการใหบริการตะกาฟุลแยก

                                                           
144 Article144 of the Insurance Ordinance 2000 “Voluntary winding up.- 

Notwithstanding anything contained in the Companies Ordinance, 1984 (XLVII of 

1984), an insurance company shall not be wound up voluntarily unless it has first 

transferred or otherwise made provision for the settlement of its liabilities incurred 

under insurance contracts, and its registration has been revoked.” 
145 Article143 (3) (4) of the Insurance Ordinance 2000  

“(3) An insurance company in respect of which a winding up order is 

made shall immediately cease to enter into new contracts of insurance, whether in 

life or non-life insurance.”  

 (4) All contracts of non-life insurance issued by an insurer which are in 

force at the date of an order for the winding up of the insurer, shall stand cancelled 

as at the date of the order or at such later date as may be specified in the order.” 
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146 เพ่ือมิใหเงินท่ีเปนฮะรอมถูกนับรวมผสมปนเปกับสวนท่ีเปน

ฮาลาล อันอาจกอใหเกิดขอกังขาถึงความถูกตองของกระบวนการตามหลักศาสนาอิสลาม และสงผล

ตอความเชื่อม่ันได ในขณะท่ีการเลิกประกอบธุรกิจจากการถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยดวยเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด 1 4 6

147 เม่ือมีการเพิกถอนแลวใหบริษัทนั้นเลิกกันนับแต

วันท่ีถูกเพิกถอนและใหมีการชําระบัญชี ซ่ึงการชําระบัญชีจะเปนการสะสางงานของบริษัทท่ีเลิก

กิจการและยังคงคางอยูใหเสร็จสิ้นไป และนับแตวันท่ีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ประกันภัยใหนายทะเบียนสงมอบหลักทรัพยประกันท่ีบริษัทวางไวและเงินสํารองท่ีวางไวกับนาย

ทะเบียนใหแกผูชําระบัญชีภายในสามสิบวัน147

148 รวมท้ังเก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพยสินท่ีบริษัทมี

สิทธิจะไดรับจากบุคคลอ่ืนหรือขายทรัพยสินของบริษัท148

149 แมวากฎหมายจะกําหนดใหคณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปนผูแตงตั้งผูชําระบัญชี แตในการชําระบัญชีจะตองมี

การนับรวมทรัพยสิน หนี้สิน และภาระผูกพันท้ังหมดของบริษัท ซ่ึงอาจทําใหเกิดการผสมรวมของสิ่งท่ี

เปนฮาลาลและฮะรอม อันอาจกอใหเกิดขอกังขาถึงความถูกตองของกระบวนการตามหลักศาสนา

อิสลาม และสงผลตอความเชื่อม่ันของผูเขารวมโครงการตอการใหบริการไดท้ังนี้ ระเบียบตะกาฟุล 

ค.ศ.2012 ก็ไมปรากฏแนวทางการแกไขในกรณีดังกลาวเชนกัน 

  5.2.2.7 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจตะกาฟุล 

    การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยนับเปนกระบวนการท่ี

สําคัญในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย เนื่องจากธุรกิจประกันภัยเปนธุรกิจท่ีสงผล

กระทบตอประชาชนและเศรษฐกิจเปนวงกวาง แตก็มิใชวาผูมีอํานาจจะสามารถเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจไดตามอําเภอใจ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจจะตองปรากฏเหตุอยางหนึ่ง

อยางใดตามท่ีกฎหมายกําหนด เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 ของประเทศ

มาเลเซีย ไดกําหนดใหผูอํานวยการท่ัวไปมีอํานาจในการพิจารณาเพิกถอนการจดทะเบียนของ 

ผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลหากเปนท่ีเชื่อไดวาการดําเนินธุรกิจมีองคประกอบท่ีไมไดรับอนุมัติตาม 

                                                           
146 มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

และมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
147 มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

และมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
148 มาตรา 66/2 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ

มาตรา 61/2 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
149 มาตรา 160 (2) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
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150 และในประเทศปากีสถานภายใตระเบียบตะกาฟุล ค.ศ.2002 กําหนดใหคณะกรรมการ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศปากีสถานมีอํานาจในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจไดหากผูประกอบธุรกิจดําเนินธุรกิจของตนโดยไมผานการอนุมัติจากท่ีปรึกษาชะรีอะฮ 1 5 0151 ไมวา

จะเปนการประกอบธุรกิจในลักษณะใด 

    ในดานของประเทศไทย เนื่องจากการประกอบธุรกิจตะกาฟุลไมปรากฏ

บทบัญญัติในทางกฎหมายท่ีกําหนดใหผูประกอบธุรกิจจะตองดําเนินการขอใบอนุญาตเพ่ือประกอบ

ธุรกิจ ดังนั้นจึงไมมีประเด็นในเรื่องท่ีจะตองมีการเพิกถอนใบอนุญาต และดวยเหตุท่ีในปจจุบันการ

ประกอบธุรกิจตะกาฟุลอยูภายใตกฎหมายประกันภัยสากล ตามมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูมีอํานาจในการเพิก

ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเม่ือปรากฏวาบริษัท 

1. มีหนี้สินเกินกวาทรัพยสินหรือมีฐานะทางการเงินไมม่ันคงอันอาจเกิด

ความเสียหายแกประชาชนหรือประชาชน 

2. ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือกฎกระทรวง 

เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนด หรือประกาศท่ีออกและกําหนดตามความในพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน 

หรือไมปฏิบัติตามคําสั่ งของรัฐมนตรี  นายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนา ท่ี ซ่ึงสั่ งการตาม

พระราชบัญญัติดังกลาว ท้ังนี้ ในเม่ืออาจทําใหเกิดความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน 

3. หยุดประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยไมมีเหตุอันสมควร 

4. ประวิงการจายคาสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยท่ี

ตองจายหรือคืนโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือจายหรือคืนไปโดยไมสุจริต 

5. ถาประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยตอไปจะทําใหเกิด

ความเสียหายแกผูเอาประกันภัยหรือประชาชน 

ซ่ึงไมปรากฏเหตุของการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจอันเนื่องมากจากการดําเนินธุรกิจท่ีมี

วัตถุประสงคหรือการดําเนินงานตองหามตามชะรีอะฮเชนกัน จึงมีขอนาพิจารณาวาธุรกิจตะกาฟุล

เปนการประกันภัยทางเลือกรูปแบบหนึ่งท่ีไดรับการอนุมัติตามหลักศาสนาอิสลาม กลาวคือ ตะกาฟุล

เปนธุรกิจประกันภัยฮาลาล ซ่ึงความถูกตองตามชะรีอะฮทางศาสนาอิสลามเปนสิ่งสําคัญมีผลทําให

การประกันภัยในลักษณะดังกลาวสามารถท่ีจะยอมรับไดตามทัศนะของอิสลามความถูกตองตาม 

                                                           
150 Section 11 (1) (a) of the Takaful Act 1984 
151 Article 12 (1) (a) of the Takaful Rules 2012 



154 

 

ชะรีอะฮจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีผูประกอบธุรกิจแตละรายจะตองยึดถือและปฏิบัติใหสอดคลอง ยิ่งไปกวา

นั้นดวยรูปแบบการประกอบธุรกิจตะกาฟุลในประเทศไทยท่ีดําเนินการในรูปแบบของหนาตาง

ใหบริการอาศัยโครงสรางพ้ืนฐานของบริษัทประกันภัยสากล จึงมีความเปนไปไดวาการดําเนินธุรกิจใน

สวนท่ีเปนการประกันภัยสากลซ่ึงเปนฮารอมอาจผสมปนเปกับการดําเนินธุรกิจตะกาฟุลในสวนท่ีเปน

ฮาลาลอันจะสงผลใหการดําเนินธุรกิจไมถูกตองตามชะรีอะฮการเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบ

ธุรกิจจึงนับเปนมาตรการในทางกฎหมายท่ีนอกจากจะใชในการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจตาม

กฎหมายปจจุบันแลว ยังเปนการใชในการกํากับดูแลความถูกตองทางศาสนาซ่ึงเปนสาระสําคัญของ

การประกอบธุรกิจตะกาฟุล   

   

5.3 กฎหมายและรางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการรับรองฮาลาล 

 

 ชาวมุสลิมมีความศรัทธาวา “ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺนบีมุฮัมหมัดเปนผูสื่อ 

(รซูล) ของอัลลอฮฺ” และมุสลิมมีความเชื่ออยางม่ันใจวาอัลลอฮฺคือผูสรางมนุษยและสรรพสิ่งใน

จักรวาล ดังนั้นคําบัญชาของอัลลอฮฺ (อัลกุรอาน) คําสอนและแบบอยางของทานนบีมุฮัมหมัด       

(ซุนนะฮ) จึงเปนเรื่องท่ีมุสลิมจะตองปฏิบัติตามดวยความจริงใจและจริงจัง กลาวคือ ปฏิบัติในสิ่งท่ี

อนุมัติ (ฮาลาล) และไมปฏิบัติในสิ่งท่ีเปนขอหาม (ฮะรอม) ดวยความเต็มใจและยินดี โดยฮาลาลและ

ฮะรอมมิไดหมายความถึงแตเพียงในเรื่องของอาหารเทานั้น แตผลิตภัณฑฮาลาลครอบคลุมถึงการ

ดําเนินชีวิตในทุกดาน สินคาหลากชนิด รวมไปถึงขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนงาน

บริการตางๆ อาทิ ธนาคาร โรงพยาบาล โรงแรม เปนตน ผูบริโภคสินคาฮาลาลไมไดจํากัดเฉพาะแต

ชาวมุสลิมเทานั้น ท้ังนี้ สินคาหรือบริการท่ีไดรับตรารับรองความเปนฮาลาลนั้นหมายความวา เปน

สินคาหรือการบริการท่ีถูกตองตามหลักการทางศาสนา สามารถท่ีจะเชื่อถือไดและถูกตองตามหลัก

สุขอนามัย  

 

 5.3.1 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 

   การรับรองฮาลาลของประเทศไทยอยูภายใตระเบียบคณะกรรมการกลาง

อิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 มาตรา 18 (5) (9) 1 5 1

152 มีวัตถุประสงค

                                                           
152 มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540  

“คณะกรรมการอิสลามมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
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เพ่ือใหการบริหารกิจการฮาลาลของประเทศไทยเปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ พรอมท้ัง

กําหนดมาตรการและวิธีการดําเนินตรวจสอบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑฮาลาลและการใช

เครื่องหมายรับรองฮาลาลของคณะกรรมการอิสลามแหงประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้  

  5.3.1.1 การรับรองระบบงานฮาลาลและควบคุมมาตรฐานฮาลาล 

    ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 กําหนดใหคณะกรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีอํานาจในการแตงตั้ง 

“คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาล”เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดและประกาศใชมาตรฐานผลิตภัณฑ 

ฮาลาลของประเทศไทยใหถูกตองตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามและมาตรฐานสากลท่ีไมขัดหรือ

แยงกับบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม รับรองระบบงานฮาลาลแกหนวยงานตรวจสอบรับรอง

ผลิตภัณฑและดําเนินการเฝาระวัง ตรวจติดตามคุณภาพของการบริการ 1 5 2

153 โดยจะตองมีคุณสมบัติ

และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนด 1 5 3

154 และมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑฮาลาลและการใหบริการฮาลาลของประเทศใหเปนไปโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงศาสนา

อิสลาม กําหนดนโยบายแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาล พิจารณา

ใหการรับรองระบบงานฮาลาลแกหนวยงานตรวจรับรองฮาลาล กําหนดนโยบายควบคุมมาตรฐานของ

หนวยงานตรวจรับรองฮาลาลใหคงไวซ่ึงมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ อยางไรก็ดีการดําเนินการ

ดังกลาวตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยนอกจากนั้นแลว

คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาลมีอํานาจในการพิจารณาเรื่องรองเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑและ

การใหบริการท่ีไดรับการรับรองฮาลาลเพ่ือกําหนดมาตรการแกไขปญหาและเสนอใหคณะกรรมการ

กลางอิสลามดําเนินการแกไขเยียวยาตอไป154

155 

 

                                                                                                                                                                      
(5) ออกระเบียบวิธีการดําเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารของคณะกรรมการ

อิสลามประจําจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด 

(9) ออกประกาศและใหคํารับรองเก่ียวกับกิจการศาสนาอิสลาม ” 
153 ขอ 8 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
154 ขอ 9 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
155 ขอ 13 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
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  5.3.1.2 หนวยงานตรวจรับรองฮาลาลและอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรอง

ฮาลาล 

    ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 กําหนดใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเปนหนวยงานตรวจและ

รับรองฮาลาลแกผลิตภัณฑหรือการใหบริการฮาลาลของผูประกอบการภายในจังหวัดนั้น ในการนี้ให

คณะกรรมการกลางอิสลามประจําจังหวัดแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายกิจการฮาลาลของจังหวัดเพ่ือ

ทําหนาท่ีเปนหนวยงานตรวจสอบผลิตภัณฑและมีอํานาจหนาท่ีตามขอ15156 นอกจากนั้นยัง

กําหนดใหผูประกอบการท่ีประสงคจะใหมีการตรวจและรับรองฮาลาลสําหรับผลิตภัณฑใหดําเนินการ

ยื่นคําขอแกคณะกรรมการตามแบบพรอมเอกสารท่ีกฎหมายกําหนด 1 5 6

157 คณะกรรมการจะทําการ

พิจารณาคําขอและเอกสารหลักฐานท่ียื่นมาวามีรายการถูกตองครบถวนสมบูรณหรือไม หากเอกสาร

ไมสมบูรณคณะกรรมการมีอํานาจเรียกเอกสารเพ่ิมเติม 1 5 7

158 คณะผูตรวจสอบผลิตภัณฑฮาลาลจะ

ดําเนินการตรวจสอบท้ังวัตถุดิบ สวนผสม กระบวนการผลิต รวมไปถึงสถานท่ีผลิต สถานท่ีจัด

จําหนาย และการขนสง 1 5 8

159 หลังจากดําเนินการตรวจสอบเปนท่ีเรียบรอย คณะตรวจสอบผลิตภัณฑ 

ฮาลาลจะทํารายงานการตรวจสอบพรอมความเห็นเสนอตอคณะกรรมการออกหนังสือรับรองแก

ผูประกอบการ และกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาผูประกอบการดําเนินการถูกตองตาม

บทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามและตามเกณฑมาตรฐานขอกําหนด คณะกรรมการจะดําเนินการออก

หนังสือรับรองใหแกผูประกอบการ 159

160 และในกรณีผูประกอบการประสงคจะขอใชเครื่องหมายรับรอง

ฮาลาลใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดหรืออนุคณะกรรมการกิจการฮาลาลยื่นเอกสารรายงาน

การตรวจสอบและรายละเอียดการตรวจสอบแกคณะกรรมการอิสลามแหงประเทศไทยและกรณีท่ี

คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาผูประกอบการดําเนินการถูกตองตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามและ

                                                           
156 ขอ 14 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
157 ขอ 18 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
158 ขอ 20 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
159 ขอ 21 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
160 ขอ 22 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
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ตามเกณฑมาตรฐานขอกําหนด คณะกรรมการจะออกใบอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลแก

ผลิตภัณฑหรือการใหบริการนั้น160

161 

  5.3.1.3 สถาบันมาตรฐานฮาลาลแหงประเทศไทย 

    ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 กําหนดใหมีมาตรฐานฮาลาลแหงประเทศไทย ทําหนาท่ีในดานวิชาการและ

การสงเสริมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินกิจการฮาลาลโดยมีผูปฏิบัติงานเต็มเวลา 1 6 1

162 โดยมีหนาท่ี

รับผิดชอบในการ ศึกษาวิจั ย  วางระบบการมาตรฐาน เ พ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาล

ภาคอุตสาหกรรมและการบริการตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม เพ่ือใหเปนท่ีเชื่อถือและยอมรับ

ของผูผลิต ผูบริโภค และองคกรภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ พัฒนาบุคคลากรใหมีความรู ความ

เขาใจ ทักษะ และความสามารถในการรับรอง สงเสริม สนับสนุนการผลิต การตลาด การสงออก

ผลิตภัณฑและการบริการตามมาตรฐานฮาลาล ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ตลอดจนหนวยงานตางๆ ในการสรางความเชื่อม่ันเก่ียวกับการวางระบบและกระบวนการในการตรวจ

รับรองฮาลาลขององคกรศาสนาอิสลามในประเทศไทยบนบรรทัดฐานมาตรฐานฮาลาลสากล รวมท้ัง

ประสานงานกับองคกรฮาลาลระหวางประเทศและองคกรรับรองมาตรฐานฮาลาลประเทศตางๆ เพ่ือ

เสริมสรางความเชื่อถือและการยอมรับจากผูท่ีเก่ียวของ ประชาสัมพันธเก่ียวกับกิจการฮาลาล และ

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย162

163 

  5.3.1.4 คณะกรรมการตรวจผ ลิตภัณฑฮาลาลและคณะกรรมการ

ประนีประนอม 

เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลผูประกอบการระเบียบคณะกรรมการ

กลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 กําหนดใหคณะกรรมการ

ควบคุมมาตรฐานฮาลาลเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจผลิตภัณฑฮาลาลคณะหนึ่งตอคณะกรรมการ

กลางอิสลามแหงประเทศไทย เพ่ือทําหนาท่ีในการติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรอง 

ฮาลาลในทองตลาดและสืบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ 

                                                           
161 ขอ 23 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
162 ขอ 24 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
163 ขอ 25 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
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รวมท้ังกรณีมีการละเมิดใชเครื่องหมายรับรอง 1 6 3

164 และกําหนดใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหง

ประเทศไทยตั้งแตงคณะกรรมการประนีประนอมคณะหนึ่ง 1 6 4

165 เม่ือผูละเมิดเครื่องหมายรับรองฮาลาล

มีความประสงคจะเจรจาประนีประนอมหรือระงับขอพิพาท คณะกรรมการประนีประนอมเปนผูมี

อํานาจเจรจาประนีประนอมและระงับขอพิพาท165

166 

  5.3.1.5 ผูประกอบการ 

  ผูประกอบการท่ีประสงคจะขอรับรองผลิตภัณฑฮาลาลและขอใช

เครื่องหมายรับรองฮาลาลจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหง

ประเทศไทยวาดวยการดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 ตัวอยางเชน ผูบริหารระดับสูงจะตองเขารวม

ประชุมในการตรวจประเมินเพ่ือใหการรับรอง 1 6 6

167 ผูประกอบการท่ีประสงคจะขอรับรองฮาลาลตอง

จัดทําระบบมาตรฐานฮาลาลกอนดําเนินการยื่นคําขอใหมีการตรวจรับรองฮาลาลแกผลิตภัณฑและ

การใหบริการ 1 6 7

168 และผูประกอบการตองทบทวนระบบงานบริหารคุณภาพฮาลาลรวมกับท่ีปรึกษา

เพ่ือใหม่ันใจวายังมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ168

169 เปนตน 

  5.3.1.6 ประเภทของการรับรอง 

    การขอรับรองฮาลาลและการขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลใหใชกับ

กิจการประเภทดังกลาวตอไปนี้169170 

1. ผลิตภัณฑอุปโภค  

                                                           
164 ขอ 26 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
165 ขอ 29 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
166 ขอ 30 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
167 ขอ 31 (3) แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการ

ดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
168 ขอ 31 (5) แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการ

ดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
169 ขอ 31 (8) แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการ

ดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
170 ขอ 32 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
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2. ผลิตภัณฑบริโภค 

3. การเชือดสัตวการชําแหละ และการแปรรูป 

4. การบริการอาหาร เครื่องดื่ม ครัวฮาลาล 

5. ผลิตภัณฑฮาลาล ผลิตภัณฑสําเร็จรูป วัตถุดิบ สวนผสม และ/หรือ

เนื้อสัตวฮาลาลนําเขาจากตางประเทศ 

6. การขนสงและการโลจิสติก (Logistic) 

7. เวชภัณฑและเครื่องสําอางค 

8. บรรจุภัณฑ 

9. เอกสารเพ่ือการสงออก 

10. ประเภทอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 

  5.3.1.7 การขอรับรองฮาลาลและการขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

    ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 กําหนดใหผูประกอบการท่ีประสงคจะขอรับรองผลิตภัณฑฮาลาลจะตองมี

ความรู ความเขาใจกระบวนการผลิตและ/หรือการใหบริการตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 1 7 0

171 โดย

ผูประกอบการซ่ึงมีกิจการตามท่ีระบุไวในขอ 5.3.1.6 ตั้งโรงงาน หรือสถานท่ีผลิต หรือใหบริการใน

เขตจังหวัดใด ใหยื่นคําขอรับรองฮาลาล และ/หรือขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลตอคณะกรรมการ

กลางอิสลามแหงประเทศไทย171

172 ผูประกอบการท่ีขอรับรองฮาลาลและ/หรือขอใชเครื่องหมายรับรอง 

ฮาลาลตองควบคุมดูแลกระบวนการผลิตใหถูกตองตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามโดยเครงครัดและ

ตองอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบกระบวนการผลิตแกคณะผูตรวจสอบผลิตภัณฑฮาลาลทุก

ข้ันตอน ทุกกรณี และตองดําเนินการตามท่ีคณะผูตรวจสอบผลิตภัณฑฮาลาลแนะนํา 1 7 2

173 และ

ผูประกอบการจะตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน ผูประกอบการจะตองจัดพ้ืนท่ีในการผลิต

                                                           
171 ขอ 33 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
172 ขอ 34 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
173 ขอ 36 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558. 
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ผลิตภัณฑฮาลาลแยกออกจากผลิตภัณฑไมฮาลาลอยางชัดเจน 1 7 3

174 การผลิตสิ่งบริโภคตองมาจาก

วัตถุดิบท่ีบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลามอนุมัติใหใชประโยชนได 1 7 4 175 และการเก็บรักษา การขนสงและ

การนําออกจําหนายจะตองไมปะปนกับสิ่งตองหามตามบทบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 1 7 5

176 เปนตน ท้ังนี้ 

หากเปนผูประกอบการโรงเชือดสัตวและผูประกอบการการบริการอาหาร เครื่องดื่ม ครัวฮาลาลราน

อาหารฮาลาล กฎหมายกําหนดหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติเพ่ิมเติมสําหรับผูประกอบการประเภทดังกลาว

ดวย    

  5.3.1.8 หนังสือรับรองฮาลาล 

    เม่ือคณะกรรมการรับรองฮาลาลแลวและสํานักงานคณะกรรมการมี

หนังสือแจงผลการรับรองใหผูขอทราบและผูขอตองทําสัญญายอมรับปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับรอง

ตามสัญญาทายระเบียบนี้และลงนามในสัญญาพรอมชําระคาธรรมเนียมรับรอง จึงออกหนังสือรับรอง

ใหแกผูขอหนังสือรับรอง ซ่ึงหนังสือรับรองและหนังสือสําคัญใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลมีกําหนด

อายุการรับรองไมเกิน 2 ป 1 7 6

177 การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลถือเปน 

เอกสิทธิของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 1 7 7

178 และใหสํานักงานคณะกรรมการกลาง

อิสลามแหงประเทศไทยออกหนังสือสําคัญใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล 1 7 8

179 โดยมีประธาน

                                                           
174 ขอ 37 (1) แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการ

ดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
175 ขอ 37 (4) แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการ

ดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
176 ขอ 37 (6) แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการ

ดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
177 ขอ 42 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
178 ขอ 43 วรรคแรก แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวย

การดําเนินกิจการ 

ฮาลาล พ.ศ.2558 
179 ขอ 45 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
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คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยหรือผูท่ีคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย

มอบหมายเปนผูลงนาม179

180 

5.3.1.9 การควบคุมมาตรฐานฮาลาล 

    เพ่ือเปนการควบคุมมาตรฐานฮาลาลระเบียบคณะกรรมการกลาง

อิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 กําหนดใหผูประกอบการตองจัด

ใหมีท่ีปรึกษาฮาลาลประจําสถานประกอบการและจายคาตอบแทนตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการ

กําหนด และหากเปนผูประกอบการโรงเชือดสัตวตองมีท่ีปรึกษาพิเศษประจําสถานประกอบการและ 

ผูควบคุมการเชือดสัตวและจายคาตอบแทนตามขอบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนด 1 8 0

181โดยใหท่ีปรึกษา

ฮาลาลประจําสถานประกอบการมีหนาท่ีตรวจสอบการผลิตหรือการใชบริการตามขอบขายของ

ผูประกอบการท่ีมีการขอรับรองฮาลาลใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด รวมท้ังให

คําปรึกษาแกผูประกอบการ แลวรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ีตอคณะกรรมการเพ่ือทราบการ

ดําเนินงานของสถานประกอบการอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และใหท่ีปรึกษาฮาลาลประจําสถาน

ประกอบการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 1 8 1

182 นอกจากนี้ยังกําหนดใหผูประกอบการท่ี

ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลตองใชหรือแสดงเครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตภัณฑ

หรือสถานท่ีตามตําแหนงท่ีคณะกรรมการกําหนด และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนดอยางเครงครัด 1 8 2

183 และหามมิใหผูใดนอกจากผู

ไดรับใบรับรองฮาลาลหรือหนังสือสําคัญใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลตามระเบียบนี้ใชใบรับรอง 

ฮาลาลหรือหนังสือสําคัญใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล 1 8 3

184 และในกรณีท่ีผูประกอบการทําการใดขัด

                                                           
180 ขอ 46 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
181 ขอ 47 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
182 ขอ 48 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
183 ขอ 52 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
184 ขอ 53 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
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ตอระเบียบ สัญญา และ/หรือขอบังคับท่ีเก่ียวของ คณะกรรมการมีอํานาจในการยกเลิกการรับรอง 

ฮาลาล184

185 

  5.3.1.10 การรองคัดคาน 

ผูขอใหรับรองผลิตภัณฑฮาลาลมีสิทธิยื่นคํารองคัดคานการไมรับรองตอ

คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงผลการพิจารณาและใหฝายกิจการฮาลาล

ดําเนินการตรวจสอบรับรองใหม หากผลการพิจารณาไมรับรอง ใหนําความตามมาตรา 55 มาใช

บังคับโดยอนุโลม และหากเปนกรณีถูกยกเลิกการรับรองใหผูประกอบการยื่นคํารองคัดคานตอ

คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งยกเลิก คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือ

เปนท่ีสุด185

186 

  5.3.1.11 มาตรการลงโทษ 

    ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 กําหนดมาตรการลงโทษสําหรับผูท่ีไดรับการรับรองฮาลาลและ/หรือผูท่ี

ไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล เม่ือถูกยกเลิกการรับรองฮาลาลและ/หรือใหใช

เครื่องหมายรับรองฮาลาลหลังจากมีการวินิจฉัยถึงท่ีสุดแลว จะไมมีสิทธิขอใหรับรองและขอใช

เครื่องหมายรับรองฮาลาลใหมอีกเปนเวลาอยางนอยหนึ่งป 1 8 6187 และหากกรณีท่ีผูประกอบการกระทํา

การใดขัดตอระเบียบ สัญญา หรือขอบังคับท่ีเก่ียวของซํ้าอีกหลังจากการรับรองหรือใหใชเครื่องหมาย

รับรองฮาลาลใหม คณะกรรมการจะไมรับพิจารณาการรับรองฮาลาลตลอดไป 1 8 7

188 และในกรณีท่ี

ผูประกอบการรายใดยื่นคําขอใหตรวจรับรองฮาลาลโดยขอความหรือเอกสารท่ีเปนเท็จหรือปลอม 1 8 8

189 

หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดปลอม ลอกเลียนแบบหนังสือรับรองฮาลาลหรือหนังสือสําคัญใหใช

เครื่องหมายรับรองฮาลาล รวมถึงการใชหนังสือรับรองฮาลาลหรือหนังสือใหใชเครื่องหมายรับรอง 

                                                           
185 ขอ 55 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
186 ขอ 56 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
187 ขอ 60 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
188 ขอ 61 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
189 ขอ 62 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
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ฮาลาลท่ีหมดอายุการรับรอง18 9

190 หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใดปลอม ลอกเลียนแบบเครื่องหมายรับรอง

ฮาลาล หากเม่ือคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวาเปนความจริง 1 9 0

191 คณะกรรมการอาจ

ดําเนินคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ นอกจากนั้น หากผูสอบผลิตภัณฑฮาลาลผูใดทํารายงานการ

ตรวจสอบสถานประกอบการหรือสถานใหบริการท่ีเปนเท็จ ใหคณะกรรมการพิจารณาถอดถอนจาก

หนาท่ี 1 9 1

192 และหากกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ผูตรวจสอบผลิตภัณฑฮาลาล ท่ีปรึกษา 

ฮาลาลประจําสถานประกอบการ ท่ีปรึกษาพิเศษประจําสถานประกอบการ ผูควบคุมการเชือดสัตว 

ผูตรวจการผลิตภัณฑฮาลาล ฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กําหนดหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบทําใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือ 

ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ใหกรรมการพิจารณาถอดถอนจากหนาท่ี 1 9 2

193 เชนเดียวกันกับกรณี

ของผูประกอบการ หากผูประกอบการรายใดไมไดดําเนินการใหเปนไปตามคูมือหรือแนวทางการผลิต

ผลิตภัณฑหรือการใหบริการฮาลาลท่ีไดรับความเห็นชอบแลวฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด อาจถูกยกเลิกการรับรอง 1 9 3

194 และหากผูประกอบการ

หรือผูใหบริการใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตามระเบียบนี้ คณะกรรมการอาจยกเลิกการรับรองคําขอและไมคืนคาธรรมเนียมการ

ขอรับรอง194

195 

    กรณีผูขาย จํ าหนาย หรือใหบริการโดยหลอกลวงดวยการใช

เครื่องหมาย ขอความ รูปภาพ การแตงกายหรือการแสดงตนอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหผูบริโภค

หลงเชื่อวาเปนผลิตภัณฑหรือการใหบริการตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย

                                                           
190 ขอ 65 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
191 ขอ 66 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
192 ขอ 63 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
193 ขอ 64 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
194 ขอ 67 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
195 ขอ 68 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
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วาดวยการดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 คณะกรรมการอาจดําเนินคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของได

ตามสมควร195

196 และนอกจากนั้นแลว หากผูใดกระทําความผิดตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลาม

แหงประเทศไทยวาดวยการดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 ภายในสถานประกอบการของ

ผูประกอบการรายใดหรือสถานท่ีใหบริการรายใดและการกระทํานั้นเปนไปเพ่ือประโยชนของ

ผูประกอบการหรือผูใหบริการดังกลาวใหสันนิษฐานไวกอนวาผูประกอบการหรือผูใหบริการรายนั้น

เปนผูกระทํารวมดวย เวนแตพิสูจนไดวาตนไมสามารถคาดหมายไดวาบุคคลนั้นจะกระทําความผิดแม

ใชความระมัดระวังตามสมควรแลว 196

197 

 5.3.2 รางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาลพ.ศ.… 

   รางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… เปนรางพระราชบัญญัติ

ท่ีมีบทบัญญัติมุงจะควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ และ/หรือการใหบริการ 1 9 7

198 ใหเปนไปไดอยางถูกตอง 

โดยไมขัดแยงกับบทบัญญัติศาสนาอิสลาม รวมท้ังยังมุงหมายท่ีจะสนับสนุนและคุมครองผูบริโภคและ

ผูรับบริการใหไดบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีกระบวนการในการผลิตถูกตองตามหลักของศาสนา และไดรับ

บริการท่ีมีความถูกตองไมขัดแยงกับหลักการของศาสนา อีกท้ังเพ่ือเสริมสรางมาตรฐานและแนว

ทางการพัฒนากลไกการรับรองมาตรฐานฮาลาลใหมีความนาเชื่อถือและเปนท่ียอมรับของผูบริโภคซ่ึง

จะทําใหกิจการรวมท้ังผลิตภัณฑฮาลาลตางๆ ของประเทศไทยบูรณาการไปสูทิศทางท่ีเหมาะสม เปน

ท่ียอมรับของผูบริโภค ทําใหอุตสาหกรรมและการใหบริการฮาลาลของไทยมีความแข็งแกรงและ

สามารถแขงขันในตลาดระดับสากล โดยรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… มี

สาระสําคัญดังนี้ 

  5.3.2.1 บทท่ัวไป 

    รางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… บัญญัติเก่ียวกับ

ประเภทของการควบคุมซ่ึงไดแก การผลิตผลิตภัณฑและการบริการ เพ่ือใหมีการปฏิบัติใหถูกตอง

หรือไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลามโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะควบคุมการผลิต

ผลิตภัณฑหรือการใหบริการตามท่ีกฎหมายกําหนด ใหเปนไปโดยถูกตองหรือไมขัดแยงกับบทบัญญัติ

ศาสนาอิสลาม รวมท้ังมุงหมายในการคุมครองผูบริโภคชาวมุสลิมเปนสําคัญ 1 9 8

199ซ่ึงการพิจารณาหรือ

                                                           
196 ขอ 69 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
197 ขอ 70 แหงระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 
198 มาตรา 4 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
199 มาตรา 6 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
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ดําเนินการเพ่ือใหการรับรองฮาลาลเปนไปตามรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี้จะตองคํานึงถึง

ปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการผลิตหรือการใหบริการท้ังหมดตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ  

การจัดเตรียมกระบวนการผลิตไปตลอดจนถึงการขนสง การใชและการเสนอเครื่องหมายหรือฉลาก 

รวมถึงการนําเสนอและการจัดจําหนายแกผูบริโภค ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยาง

ถูกตองหรือไมขัดแยงกับบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 1 9 9

200 พรอมท้ังกําหนดบทบัญญัติท่ีใหความคุมครอง

ผูบริโภคหรือผูใชบริการจากการใหบริการท่ีไดการรับรองฮาลาล ใหมีสิทธิท่ีจะไดรับการบริโภคอุปโภค

ฮาลาลอยางแทจริง สิทธิในการรับทราบขอมูลตางๆ จากผูผลิตและผูใหบริการ สิทธิท่ีจะไดรับการ

ชดเชยความเสียหาย รวมถึงสิทธิในการคุมครองขอมูลขาวสารสวนตัวในกรณีท่ีมีการรองเรียนเก่ียวกับ

การรับรองฮาลาลของผลิตภัณฑหรือการใหบริการอยางใดๆ และสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองขอมูล

ขาวสารสวนตัว ในกรณีท่ีไดมีการรองเรียนเก่ียวกับการรับรองฮาลาลของผลิตภัณฑหรือการใหบริการ

ใดๆ วามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้หรือเปนไปโดยไมสอดคลองกับ

บัญญัติศาสนาอิสลาม200

201 

  5.3.2.2 การรับรองระบบงานฮาลาลและควบคุมมาตรฐานระบบงานฮาลาล 

    รางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ... กําหนดใหมี

คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาลทําหนาท่ีรับรองระบบงานฮาลาลและควบคุมมาตรฐาน

ระบบงานฮาลาลของประเทศไทย 2 0 1

202 มีหนาท่ีหลักในการพิจารณาใหการรับรองระบบงานฮาลาลแก

องคกรตรวจและรับรองฮาลาล ประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑและการใหบริการฮาลาลของ

ประเทศเปนไปอยางถูกตองตามหลักศาสนากําหนดมาตรฐานและแนวทางในการตรวจรับรอง

ผลิตภัณฑและการใหบริการตามประเภทตางๆ และหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีรางดังกลาวไดกําหนดไว 2 0 2203 ใน

การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการมีอํานาจเรียกผูประกอบการ เจาหนาท่ี หรือผูท่ี

เก่ียวของมาชี้แจงใหถอยคําหรือสงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวไดตามท่ี

เห็นสมควร203

204 และในกรณีท่ีมีปญหาหรือขอสงสัยวาวัตถุดิบ สวนประกอบหรือสิ่งใดท่ีเปนฮาลาลหรือ

ไม หรือการดําเนินการใดเปนไปโดยถูกตองหรือขัดแยงกับบัญญัติศาสนาอิสลามหรือไม ให

คณะกรรมการสงปญหาหรือขอสงสัยดังกลาวไปใหคณะผูทรงคุณวุฒิทําการวินิจฉัย เม่ือคณะ

                                                           
200 มาตรา 7 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
201 มาตรา 8 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
202 มาตรา 9 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
203 มาตรา 14 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
204 มาตรา 15 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
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ผูทรงคุณวุฒิทําการวินิจฉัยในเรื่องใดแลว คณะกรรมการหรือผูท่ีเก่ียวของตองปฏิบัติตามอยาง

เครงครัด204

205 

  5.3.2.3 องคกรตรวจและรับรองฮาลาลและการอนุญาตใหใชเครื่องหมาย

รับรองฮาลาล 

    รางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ... กําหนดใหองคกร

ตรวจและรับรองฮาลาลตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาลแหงชาติตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีประกาศกําหนด และใหคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาลแหงชาติเปน

องคกรตรวจและรับรองฮาลาลแกผลิตภัณฑหรือการใหบริการของผูประกอบการภายในจังหวัดนั้นๆ

2 0 5

206 องคกรตรวจและรับรองฮาลาล มีหนาท่ีหลักในการตรวจรับรองฮาลาลแกผลิตภัณฑหรือการ

ใหบริการตามมาตรฐานและแนวทางการตรวจรับรองผลิตภัณฑหรือการใหบริการตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด ควบคุมผูประกอบการใหปฏิบัติไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีไดรับการ

รับรองตามหลักศาสนาโดยเครงครัด ควบคุมการใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลใหเปนไปตามท่ีกําหนด 

และใหขอมูลขาวสารและความรูแกผูบริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการท่ีไดรับรองฮาลาลเพ่ือให

เกิดความม่ันใจในการอุปโภคบริโภคอยางแทจริง เปนตน206

207 

    ผูประกอบการท่ีประสงคจะใหมีการตรวจและรับรองฮาลาลสามารถยื่น

คําขอตอองคกรตรวจและรับรองฮาลาล 2 0 7

208 พรอมแนบเอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนด 2 0 8

209 โดย

คณะกรรมการดังกลาวจะพิจารณาคําขอและเอกสารท่ีเก่ียวของวามีรายละเอียดถูกตองครบถวน

หรือไม หากไมครบถวนก็สามารถท่ีจะเรียกเอกสารเพ่ิมเติมได 2 0 9

210 และหากเอกสารนั้นครบถวน

สมบูรณคณะกรรมการจะดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ วัตถุดิบสวนผสม กระบวนการผลิต 

อุปกรณ สถานท่ีผลิต รวมท้ังสถานท่ีจัดจําหนาย การบรรจุ และการขนสง 2 1 0

211 โดยคณะผูตรวจรับรอง

ฮาลาลจะจัดทํารายงานการตรวจสอบพรอมท้ังเสนอความเห็นตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด

หรือคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยหรือองคกรตรวจและรับรองฮาลาลแลวแตกรณีเพ่ือ

พิจารณาตอไป หากสถานประกอบการดําเนินการผลิตผลิตภัณฑหรือมีการใหบริการท่ีเปนไปตาม

                                                           
205 มาตรา 16 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
206 มาตรา 17 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
207 มาตรา 19 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
208 มาตรา 20 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
209 มาตรา 21 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
210 มาตรา 22 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
211 มาตรา 24 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
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มาตรฐานฮาลาล คณะกรรมการจะออกใบรับรองฮาลาลใหแกผูประกอบการรายดังกลาว 2 1 1

212 ซ่ึง

ใบรับรองนั้นแบงออกตามประเภทของการรับรอง ไดแก ใบรับรองสําหรับผลิตภัณฑท่ีใชในการบริโภค

อุปโภค ใบรับรองการใหบริการ ใบรับรองการเชือดสัตว และใบรับรองการสงออก 2 1 2

213 และในกรณีของ

การขออนุญาตใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลแกผลิตภัณฑหรือการใหบริการใด ผูประกอบการสามารถ

ยื่นคําขอตอคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยพรอมใบรับรองฮาลาล เม่ือคณะกรรมการได

พิจารณาคําขอและเห็นวาเปนไปโดยถูกตองตามมาตรฐานฮาลาล คณะกรรมการจะออกใบอนุญาตให

ใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลแกผลิตภัณฑและการใหบริการดังกลาว 2 1 3

214 ท้ังนี้ การอนุญาตหรือไม

อนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลถือเปนเอกสิทธิ์ของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ

ไทย 2 1 4

215 และผูประกอบการท่ีไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล ตองใชหรือแสดง

เครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตภัณฑหรือสถานท่ีตามตําแหนงท่ีกําหนด 2 1 5

216 อีกท้ังหามมิใหผูใด

นอกจากผูไดรับใบรับรองฮาลาลหรือใบอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลใชใบรับรองฮาลาลหรือ

เครื่องหมายรับรองฮาลาล216

217 

5.3.2.4 คณะท่ีปรึกษาระบบงานฮาลาล 

    คณะกรรมการมีอํานาจในการประกาศกําหนดชนิด ประเภท และขนาด

ของโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีจะตองจัดใหมีคณะท่ีปรึกษาระบบงานฮาลาล เพ่ือดําเนินการ

วางแผนและปรับปรุงสถานท่ีหรือระบบการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการใหเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด รวมท้ังชวยจัดทํารางคูมือหรือแนวทางการผลิตผลิตภัณฑหรือการ

ใหบริการฮาลาล กอนท่ีจะดําเนินการยื่นคําขอใหมีการตรวจและรับรองฮาลาลแกผลิตภัณฑหรือการ

ใหบริการของโรงงานหรือสถานประกอบการนั้น โดยคณะท่ีปรึกษาระบบงานฮาลาลจะตองเปนผูท่ี

ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการใหเปนคณะท่ีปรึกษาระบบงานฮาลาล และใหมีสิทธิไดรับ

คาตอบแทนตามอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด217

218 พรอมกันนี้หามมิใหบุคคลใดประกอบกิจการ

เปนคณะท่ีปรึกษาระบบงานฮาลาลเวนแตไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ 2 1 8

219โดยผูท่ีประสงคจะยื่น

                                                           
212 มาตรา 25 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
213 มาตรา 26 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
214 มาตรา 27 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
215 มาตรา 28 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
216 มาตรา 29 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
217 มาตรา 30 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
218 มาตรา 31 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
219 มาตรา 32 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
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คําขอเปนคณะท่ีปรึกษาระบบงานฮาลาลจะตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 2 1 9

220พรอมวางหลักประกัน 

เพ่ือใชเปนหลักประกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการดําเนินงานของคณะท่ีปรึกษาระบบฮาลาล220

221 

  5.3.2.5 การควบคุมและกํากับดูแล 

    ผูประกอบการท่ีไดรับใบรับรองฮาลาล หรือใบอนุญาตใหใชเครื่องหมาย

รับรองฮาลาลตองแตงตั้งท่ีปรึกษาฮาลาลประจําโรงงานหรือสถานประกอบการหรือพนักงานพิเศษ

ตามขอเสนอของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 

หรือองคกรตรวจและรับรองฮาลาลท่ีมีเขตความรับผิดชอบ แลวแตกรณี ท้ังนี้ เปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด และใหท่ีปรึกษาฮาลาลประจําโรงงานหรือสถานประกอบการและ

พนักงานพิเศษไดรับคาตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด อีกท้ังผูท่ีเปนท่ีปรึกษาฮาลาลประจํา

โรงงานหรือสถานประกอบการจะตองมิใชผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตรวจรับรองฮาลาล หรือผูตรวจการ

ฮาลาล 2 2 1

222 มีหนาท่ีตรวจสอบการผลิตหรือการใหบริการเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ

กําหนด รวมท้ังใหคําปรึกษาแกโรงงานหรือสถานประกอบการ แลวรายงานผลการปฏิบัติงานตอ

คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย หรือองคกร

ตรวจและรับรองฮาลาลท่ีมีเขตความรับผิดชอบแลวแตกรณี 2 2 2

223 และในกรณีท่ีผูประกอบการเปน

โรงงานหรือสถานประกอบการท่ีตองมีการเชือดสัตว  ผูประกอบการจะตองจัดใหมีผูเชือดสัตวตาม

จํานวนท่ีเหมาะสมกับขนาดการผลิตประจําโรงงานหรือสถานประกอบการนั้นตามขอเสนอของ

คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยหรือองคกรตรวจ

และรับรองฮาลาลท่ีมีเขตความรับผิดชอบ  เพ่ือทําหนาท่ีเชือดสัตวและควบคุมการเชือดสัตว

ตลอดเวลา223

224 ซ่ึงท่ีปรึกษาฮาลาลประจําโรงงานหรือสถานประกอบการและผูเชือดสัตวท่ีจะไดรับการ

แตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีในโรงงานหรือสถานประกอบการ ตองเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตและผานการ

ฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการกําหนด รวมท้ังตองปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามแนวทางและ

มาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 2 2 4

225 และหามมิใหผูใดประกอบกิจการตรวจรับรองฮาลาลหรือ

                                                           
220 มาตรา 33 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
221 มาตรา 34 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
222 มาตรา 38 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
223 มาตรา 39 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
224 มาตรา 41 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
225 มาตรา 42 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
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เปนผูตรวจรับรองฮาลาล หรือท่ีปรึกษาฮาลาลประจําโรงงานหรือสถานประกอบการ หรือผูเชือดสัตว 

หรือผูตรวจการฮาลาลเวนแตไดรับอนุญาตตามรางพระราชบัญญัตินี้225226 

    เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลผูประกอบการ ใหรัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการแตงตั้งผูตรวจการฮาลาลจํานวนหนึ่งตามความเหมาะสม พรอมท้ังกําหนด

เขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของผูตรวจการฮาลาลแตละคณะเพ่ือทําหนาท่ีติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑท่ี

ไดรับการรับรองฮาลาลท่ีจําหนายในทองตลาดและสืบสวนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับการฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ของผูประกอบการ รวมท้ังกรณีมีการละเมิดการใชเครื่องหมาย

รับรองฮาลาล เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการและใหผูตรวจการฮาลาลท่ีไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง

เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 2 2 6

227 มีอํานาจในการสุมตัวอยางผลิตภัณฑของ

ผูประกอบการ หรือสั่งใหผูประกอบการจัดสงตัวอยางผลิตภัณฑในปริมาณท่ีสมควรเพ่ือนํามา

ตรวจสอบทางหองปฏิบัติการเขาไปในโรงงานหรือสถานประกอบการของผูประกอบการเพ่ือตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ ข้ันตอนการผลิต เครื่องมืออุปกรณหรือเอกสารท่ีเก่ียวของกับการผลิตผลิตภัณฑหรือการ

ใหบริการท่ีไดรับการรับรองฮาลาล เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามราง

พระราชบัญญัตินี้ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ วัตถุ เครื่องมือ อุปกรณ เอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของกับ

การกระทําความผิด เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามรางพระราชบัญญัตินี้ และสั่ง

ใหผูประกอบการ หรือเจาหนาท่ี หรือผูท่ีเก่ียวของมาชี้แจงใหถอยคํา หรือสงเอกสารหลักฐานท่ี

เก่ียวของตามท่ีเห็นสมควร 2 2 7

228 ท้ังนี้ กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ  การคืน การริบสิ่งของท่ียึดหรืออายัด โดยใหนําหลักเกณฑและวิธีการตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม228

229 

  5.3.2.6 สํานักงานมาตรฐานฮาลาลแหงชาติ 

    รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดกําหนดใหจัดตั้งสํานักงานมาตรฐาน 

ฮาลาลแหงชาติซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคลโดยมีวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

เชน ศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑและการใหบริการฮาลาลของประเทศ ดําเนินการจัดทํา

คูมือ มาตรฐานหรือแนวทางในการตรวจรับรองผลิตภัณฑและการใหบริการตามชนิดและประเภท

ตางๆ และดําเนินการจัดทําคูมือมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีของคณะท่ีปรึกษาระบบงาน

ฮาลาล  ผูตรวจรับรองฮาลาล  ท่ีปรึกษาฮาลาลประจําโรงงานหรือสถานประกอบการ ผูตรวจการ 

                                                           
226 มาตรา 44 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
227 มาตรา 45 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
228 มาตรา 46 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
229 มาตรา 48 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
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ฮาลาลและผูเชือดสัตว229230 ใหสํานักงานเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนและกิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหง

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม 

และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 2 3 0

231 และใหจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรฮาลาลข้ึนภายในสํานักงาน

เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีจัดการศึกษาอบรม พัฒนาบุคลากรและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับกิจการ 

ฮาลาล231

232 

  5.3.2.7 กองทุนพัฒนามาตรฐานฮาลาล 

  รางพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหมีกองทุนพัฒนามาตรฐานฮาลาล

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการและ

สํานักงานการสงเสริมการสงออกและการจัดการตลาดผลิตภัณฑฮาลาลตลอดจนคาใชจายในการ

พัฒนาองคกร ระบบงาน และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับกิจการฮาลาล 232

233 

  5.3.2.8 การคุมครองผูบริโภคและบทลงโทษ 

    ในสวนของการคุมครองผูบริโภครางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการ

ฮาลาล พ.ศ. ... มีการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑฮาลาล 

โดยจัดตั้งองคกรคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑฮาลาล 2 3 3

234 กําหนดใหมีอํานาจในการเปนผูแทนในคดีท่ีมี

การฟองรองเพ่ือเรียกรองคาเสียหาย โดยมิใหองคกรดังกลาวถอนฟองไดเอง เวนแตศาลจะอนุญาตให

ถอนฟอง 2 3 4

235 อีกท้ังไดบัญญัติมาตรการทางปกครองและบทลงโทษแกผูกระทําผิดกฎหมายหรือ

ผูประกอบการท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือเง่ือนไขท่ีไดกําหนดไว โดยในกรณีท่ีมีการ

ตรวจสอบพบวามีวัตถุดิบหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ หรือการใหบริการของผูประกอบการรายใด

เปนสิ่งท่ีไมฮาลาล หรือมีกระบวนการผลิตท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานฮาลาลท่ีกําหนด ใหคณะกรรมการ

มีอํานาจสั่งหามจําหนายผลิตภัณฑหรือปดการใหบริการดังกลาว และใหผูประกอบการรายนั้นแกไข

ใหถูกตองหรือเรียกคืนผลิตภัณฑดังกลาวภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และหากปรากฏวาผูประกอบการ

จงใจฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งท่ีคณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการสามารถพิจารณา และมี

คําสั่งลงโทษปรับทางปกครองได และ/หรือพักใช หรือเพิกถอนการรับรองฮาลาล รวมท้ังใบอนุญาตให

                                                           
230 มาตรา 49 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
231 มาตรา 51 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
232 มาตรา 50 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
233 มาตรา 67 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
234 มาตรา 77 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
235 มาตรา 81 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
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ใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลในผลิตภัณฑหนึ่งผลิตภัณฑใดหรือท้ังหมด ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความ

รายแรงแหงพฤติการณท่ีกระทําผิด  

    สํ าหรั บการลง โทษผู ก ระ ทํ าความผิ ด เ ก่ี ยว กับฮาลาลนั้ น ร า ง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดโทษแกผูกระทําความผิดเก่ียวกับฮาลาลไมวาผูนั้นจะเปนบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยมีการกําหนดโทษในสวนของผูประกอบการ องคกรหรือพนักงานเจาหนาท่ี

ตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ผูตรวจรับรองฮาลาล คณะท่ีปรึกษาระบบงานฮาลาล ท่ีปรึกษา 

ฮาลาลประจําโรงงานหรือสถานประกอบการ ผูเชือดสัตว เปนตน โดยบทลงโทษท่ีกําหนดนั้นมีท้ังโทษ

ปรับและโทษจําคุก สําหรับบุคคลท่ัวไปไมวาจะเปนผูประกอบการหรือไมก็ตามหากกระทําความผิด

โดยการปลอมใบรับรองหรือเครื่องหมายฮาลาลหรือเลียนแบบใบรับรองหรือเครื่องหมายฮาลาลก็ตอง

ระวางโทษเชนเดียวกัน ซ่ึงในกรณีนี้รวมถึงผูนําเขามาในราชอาณาจักรซ่ึงเครื่องหมายรับรองฮาลาลท่ี

ปลอมหรือเลียนแบบและการใหบริการหรือเสนอใหบริการซ่ึงเครื่องหมายรับรองฮาลาลท่ีปลอมหรือ

เลียนแบบดวย235

236 

 5.3.3 การรับรองฮาลาลกับธุรกิจตะกาฟุลในประเทศไทย 

  5.3.3.1 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการ

ดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 

    ประเด็นในเรื่องของ “ฮาลาล” เปนประเด็นท่ีมีความนาสนใจอยางมาก

ในปจจุบัน เพราะผูบริโภคในยุคสมัยปจจุบันไดปรับเปลี่ยนทัศนคติตอผลิตภัณฑและการบริการ 

ฮาลาลวาไมไดเปนสิ่งท่ีใชบริโภคเฉพาะแตประชากรท่ีเปนมุสลิมเทานั้น แตการเลือกผลิตภัณฑท่ีมี

เครื่องหมายรับรองฮาลาล หมายถึงการไดเลือกสินคา อาหาร หรือบริการท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และถูกตองตามศาสนาอิสลาม และการรับรองฮาลาลก็เปนสิ่งท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับ

ผูบริโภคและผูใชบริการได ซ่ึงการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุลเปนการประกันภัย

รูปแบบหนึ่งท่ีการใหบริการและผลิตภัณฑจะตองถูกตองตามชะรีอะฮซ่ึงเปนหลักการทางศาสนา

อิสลาม โดยมีพ้ืนฐานของความรวมมือและความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ตะกาฟุลจึงเปนการ

ประกันภัยซ่ึงไดรับอนุมัติใหสามารถท่ีจะกระทําได กลาวคือ เปนการประกันภัยฮาลาล ซ่ึง

นอกเหนือจากการพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกันภัยท่ีบังคับใชในปจจุบันแลว กฎหมาย

ท่ีเก่ียวของกับการบริหารกิจการฮาลาลก็เปนสิ่งท่ีจะตองทําการพิจารณาเพ่ือใหผูเขารวมโครงการ

                                                           
236 มาตรา 86 แหงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.… 
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สามารถเชื่อถือและม่ันใจไดวาธุรกิจตะกาฟุลดังกลาวถูกตองตามหลักศาสนาอิสลามและไดรับการ

รับรองจากหนวยงานอิสลามอยางแทจริง 

    เม่ือพิจารณาระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวา

ดวยการดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 เห็นวาระเบียบดังกลาวไดกําหนดนิยามของคําวา “กิจการ

ฮาลาล” ใหหมายความถึง การดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหการรับรองระบบงานฮาลาล 

การควบคุมมาตรฐานฮาลาล การตรวจและการรับรองฮาลาล รวมถึงการอนุญาต การยกเลิกใหใช

เครื่องหมายรับรองฮาลาลแกผลิตภัณฑ การประชาสัมพันธ หรือการใหบริการอยางใดตามท่ี

คณะกรรมการกําหนดท้ังนี้ คําวา “การบริการ” ไดแก การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใด หรือการ

ใหใช หรือใหประโยชนในทรัพยสินหรือกิจการใด โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอ่ืน 

ซ่ึงธุรกิจตะกาฟุลถือเปนธุรกิจการบริการประเภทหนึ่งภายใตนิยามของระเบียบฉบับนี้ แตอยางไรก็ดี

จะตองพิจารณาวาธุรกิจตะกาฟุลถือเปนการใหบริการอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการกลาง

อิสลามแหงประเทศไทยไดกําหนดไวหรือไม และเม่ือพิจารณาถึงประเภทของการขอรับรอง 

ฮาลาลและการขอใชเครื่องหมายรับรองตามระเบียบฉบับนี้ พบวาการขอรับรองฮาลาลและการขอใช

เครื่องหมายรับรองฮาลาลสามารถท่ีจะใชไดกับกิจการบางประเภทท่ีไดกําหนดไวเทานั้น โดยกิจการท่ี

ระเบียบฉบับนี้ไดกําหนดไว ไดแก ผลิตภัณฑอุปโภค ผลิตภัณฑบริโภค การเชือดสัตว การชําแหละ 

การแปรรูป การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล ผลิตภัณฑฮาลาล ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

วัตถุดิบ สวนผสม และ/หรือเนื้อสัตวฮาลาลนําเขาจากตางประเทศ การขนสงและ/หรือโลจิสติค 

เวชภัณฑและเครื่องสําอางค บรรจุภัณฑ เอกสารเพ่ือการสงออก และกิจการประเภทอ่ืนใดท่ี

คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบซ่ึงจะเห็นไดวาระเบียบดังกลาวไมไดมี

การบัญญัติถึงการธุรกิจตะกาฟุลแตอยางใด 

    ดังนั้นแลวแมระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวา

ดวยการดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 จะมีบทบัญญัติท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการบริหารกิจการ 

ฮาลาลเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ พรอมท้ังกําหนดมาตรการและวิธีดําเนินการ

ตรวจสอบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑฮาลาลและการใชเครื่องหมายฮาลาล เพ่ือสรางความม่ันใจ

และความเชื่อถือใหกับผูบริโภคถึงความถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม แตธุรกิจตะกาฟุลใน

ประเทศไทยปจจุบันมิไดเปนหนึ่งในประเภทของกิจการท่ีสามารถดําเนินการการขอรับรอง 

ฮาลาลและการขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลไดตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหง

ประเทศไทยวาดวยการดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 ซ่ึงบังคับใชในปจจุบัน 
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  5.3.3.2 รางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ….. 

    อยางท่ีไดกลาวมาแลววาประเด็นในเรื่องของ “ฮาลาล” เปนประเด็นท่ีมี

ความนาสนใจอยางมากในปจจุบันและการรับรองฮาลาลก็เปนสิ่งท่ีสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับ

ผูบริโภคและผูใชบริการได รางพระราชบัญญัติฮาลาลฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการมุงท่ีจะควบคุมการ

ผลิตผลิตภัณฑหรือการใหบริการท่ีกําหนด ใหเปนไปโดยถูกตองไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติของ

ศาสนาอิสลาม รวมท้ังมุงหมายท่ีจะคุมครองผูบริโภคชาวมุสลิมเปนสําคัญ โดยมีการจัดตั้งองคกรเพ่ือ

ทําหนาท่ีและรับผิดชอบในเรื่องของการรับรองระบบงานฮาลาล การตรวจสอบรับรองและกําหนด

มาตรฐานเก่ียวกับการรับรองฮาลาลข้ึนเปนการเฉพาะ เพ่ือทําใหการดําเนินงานมีความเปนเอกภาพ  

มีการแยกองคกรรับรองระบบงานฮาลาลและองคกรตรวจรับรองฮาลาลใหชัดเจน มีความเปนอิสระ 

ในการบริหารงานและตรวจสอบ มีระบบการควบคุมมาตรฐานท่ีดี มีประสิทธิภาพ และได

มาตรฐานสากล รวมท้ังมีการกําหนดมาตรการลงโทษผูกระทําผิดกฎหมายหรือผูประกอบการท่ีฝาฝน

หรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดท้ังมาตรการทางปกครองและทางอาญาซ่ึง

ถือเปนรางพระราชบัญญัติท่ีเปนประโยชนตอการสรางความเชื่อม่ันในกิจการฮาลาลของประเทศไทย

อยางเปนระบบและมีมาตรฐาน รวมถึงการใหบริการตะกาฟุล ซ่ึงถือเปนหนึ่งในกิจการฮาลาลดวย 

 อยางไรก็ดีเม่ือพิจารณาถึงรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล 

พ.ศ….. เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดนิยามของคําวา “กิจการฮาลาล”หมายถึง  

การดําเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหคํารับรองระบบงานฮาลาล การควบคุมมาตรฐานฮาลาล การ

ตรวจและการรับรองฮาลาล รวมถึงการอนุญาตใหใชเครื่องหมายฮาลาลแกผลิตภัณฑ หรือการ

ใหบริการอยางใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ซ่ึงมีนิยามท่ีแคบกวาท่ีกําหนดไวตามระเบียบ

คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558ท้ังนี้ คําวา 

“การใหบริการ” หมายความวา การรับจัดทําการงาน การใหสิทธิใด หรือการใหใช หรือใหประโยชน

ในทรัพยสินหรือกิจการใด โดยเรียกคาตอบแทนเปนเงินหรือผลประโยชนอ่ืนแตไมรวมถึงการจาง

แรงงานซ่ึงจะเห็นไดวาตะกาฟุลถือเปนธุรกิจการบริการประเภทหนึ่งภายใตนิยามของราง

พระราชบัญญัติฉบับนี้แตอยางไรก็ดีจะตองพิจารณาวาธุรกิจตะกาฟุลถือเปนการใหบริการอยางใด

อยางหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยไดกําหนดไวหรือไมและสําหรับการออก

ใบรับรองฮาลาลและการขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลรางพระราชบัญญัติบริหารกิจการฮาลาลฉบับ

นี้ไมไดมีการแบงประเภทของการขอรับรองฮาลาลและการขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลไว 

เฉกเชนเดียวกับท่ีบัญญัติไวในระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 ท้ังนี้ พบวาการขอรับรองฮาลาลและการขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาล

สามารถท่ีจะใชไดกับกิจการบางประเภทท่ีไดกําหนดไวเทานั้น โดยใบรับรองฮาลาลท่ีออกให

ผูประกอบการแบงออกสี่ประเภท ไดแก ผลิตภัณฑสําหรับการอุปโภคบริโภค การใหบริการ การเชือด
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สัตว และการสงออก ซ่ึงจะเห็นไดวาประเภทของกิจการตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมมีความ

หลากหลายเทากับท่ีบัญญัติไวในระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการ

ดําเนินกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 และรางพระราชบัญญัติดังกลาวไมไดมีการบัญญัติถึงการธุรกิจ 

ตะกาฟุลแตอยางใดอีกท้ังยังไมมีบทบัญญัติท่ีใหอํานาจคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยให

ความเห็นชอบในการกําหนดประเภทของกิจการดวย 

  ดังนั้นแลวแมรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ….. จะมี

บทบัญญัติท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการบริหารกิจการฮาลาลเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 

พรอมท้ังกําหนดมาตรการและวิธีดําเนินการตรวจสอบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑฮาลาลและการ

ใชเครื่องหมายฮาลาล เพ่ือสรางความม่ันใจและความเชื่อถือใหกับผูบริโภคถึงความถูกตองตาม

หลักการศาสนาอิสลาม แตธุรกิจตะกาฟุลในประเทศไทยปจจุบันมิไดเปนหนึ่งในประเภทของกิจการท่ี

สามารถดําเนินการการขอรับรองฮาลาลและการขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลไดตามราง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
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บทที่ 6 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

6.1 บทสรุป 

 

 จากผลการศึกษาในบทท่ีสองจะเห็นไดวาการประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือ 

ตะกาฟุลนั้นมีรูปแบบและวิธีการดําเนินธุรกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวและมีความแตกตางจากประกันภัย

สากลหลายประการ เนื่องจากตะกาฟุลไดผนวกรวมในเรื่องของวิธีปฏิบัติและความเชื่อในทางศาสนา

อิสลาม สงผลใหผลิตภัณฑและการดําเนินธุรกิจตะกาฟุลกลายเปนเรื่องท่ีมีความซับซอนและมีความ

ละเอียดออน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับชาวมุสลิม การไมของเก่ียวกับสิ่งท่ีตองหามตามชะรีอะฮเปน

หลักปฏิบัติท่ีมีความสําคัญตอชาวมุสลิม แมตะกาฟุลและการประกันภัยจะเปนไปเพ่ือการบรรเทา

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเหมือนกัน แตเม่ือเปนเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาในทางศาสนาแลว

ยอมมีอนุภาพมากกวาท่ีประจักษดวยสายตาเชนเดียวกับการประกอบธุรกิจประกันภัยท่ีผิดหลักการ

ทางศาสนาอิสลาม ความรายแรงไมไดอยู ท่ีการจะไมไดรับความคุมครองหรือการทําใหสูญเสีย

ทรัพยสินเงินทอง แตการลวงละเมิดในความเชื่อทางศาสนาท่ีฝงรากลึกในจิตใจของชาวมุสลิมถือเปน

การกระทําอันชั่วรายเกินกวาจะใหอภัย การเยียวยาทางดานทรัพยสินอาจไมมีความจําเปนสําหรับ

กรณีท่ีเกิดข้ึน เพราะหากเทียบกับความรูสึกท่ีสูญเสียไปโดยเฉพาะผูท่ีเครงครัดในศาสนาอิสลามยอม

เปนสิ่งท่ีไมสามารถทดแทนได และหากผูเขารวมโครงการตอบโตดวยมาตรการทางดานสังคมโดยการ

เผยแพรขอผิดหลักการดังกลาวก็จะเปนผลใหผูประกอบธุรกิจเสื่อมเสียชื่อเสียงและขาดความ

นาเชื่อถือ กระทบตอการเสนอผลิตภัณฑและบริการตอไปในอนาคต สรางความเสียหายใหแกผู

ประกอบธุรกิจ รวมท้ังภาพลักษณของประเทศในวงกวาง ดังนั้นแลวการดําเนินการใดๆ เพ่ือปองกัน

ไมใหเกิดปญหาดังกลาวยอมตองอาศัยมาตรการท่ีเครงครัดและตองมีการปฏิบัติอยางจริงจังเพ่ือให

สามารถจัดการไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงการบังคับใชกฎหมายนับเปนทางเลือกท่ีดีในการนํามาแกไข

ปญหาดังกลาว 

 แตอยางไรก็ดีกฎหมายท่ีนํามาใชบังคับนั้นจะตองเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ

ปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจากผลการศึกษาในบทท่ีสามจะเห็นไดวาในประเทศมาเลเซียและประเทศ

ปากีสถานใหความสําคัญในการบังคับใชกฎหมายซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะในการกํากับดูแลการ

ประกอบธุรกิจตะกาฟุล โดยในประเทศมาเลเซียและประเทศปากีสถานไดมีการบัญญัติกฎหมายข้ึนใน

ระดับพระราชบัญญัติ ไดแก พระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 (Takaful Act 1984) ของประเทศ

มาเลเซียและระเบียบตะกาฟุล ค.ศ.2012 (Takaful Order 2012) ของประเทศปากีสถานแม
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กฎหมายท้ังสองฉบับจะมีความคลายคลึงกันมากในภาพรวมแตก็ยังมีขอแตกตางกันในเรื่องของ

รูปแบบการประกอบธุรกิจซ่ึงประเทศปากีสถานมีความยืดหยุนในดานรูปแบบมากกวาเนื่องจาก

กฎหมายอนุญาตใหสามารถประกอบธุรกิจตะกาฟุลไดท้ังแบบการเปดหนาตางการใหบริการผานทาง

บริษัทประกันภัยสากลและการประกอบธุรกิจอยางเต็มรูปแบบ ซ่ึงกฎหมายไดบัญญัติหลักเกณฑใน

การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจในรูปแบบการเปดชองทางใหบริการผานทางบริษัทประกันภัยสากล

ท่ีมีความเขมขนมากกวาเพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจในสภาพการณดังกลาว 

 จากการท่ีประเทศมาเลเซียและประเทศปากีสถานซ่ึงเปนประเทศท่ีประชากรสวนมาก

เปนมุสลิม มีแนวคิดในการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจตะกาฟุลโดยบัญญัติเปนกฎหมายเฉพาะ

ตางหากออกจากกฎหมายประกันภัยสากล ยอมเปนกรณีท่ีแสดงใหเห็นวาตะกาฟุลมีลักษณะเฉพาะ

และแตกตางจากการประกันภัยสากลอยางมีนัยยะสําคัญ จึงตองการการกํากับดูแลท่ีเปนการเฉพาะ

และวิถีทางของการใชกฎหมายในการกํากับดูแลนาจะเปนชองทางท่ีสามารถแกไขปญหาดังกลาวได

อยางเปนรูปธรรมเพียงพอท่ีจะทําใหผู เขารวมโครงการไดรับการคุมครองภายใตกฎหมาย  

และเสริมสรางความรูสึกเชื่อม่ันในมาตรฐานและความถูกตองตามหลักศาสนาของการประกอบธุรกิจ

ตะกาฟุล ซ่ึงจะสงผลไปถึงภาพรวมของระบบธุรกิจ สามารถใชเปนจุดขายในเรื่องของมาตรฐานและ

ความเชื่อม่ันไดเปนอยางดี 

 การประกอบธุรกิจตะกาฟุลของประเทศไทยปรากฏในรูปแบบของหนาตางบริการ  

โดยอาศัยโครงสรางของบริษัทประกันภัยสากล ทําใหการดําเนินธุรกิจตะกาฟุลปจจุบันอยูในรูปแบบ

หนึ่งบริษัทสองระบบโดยไมมีกฎหมายในการกํากับดูแลธุรกิจตะกาฟุลบัญญัติไวเฉพาะเหมือนอยาง

ตางประเทศจึงถือเปนการประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายท่ีมีอยู ไดแก พระราชบัญญัติประกัน

ชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) สภาพปญหาเกิดข้ึนเนื่องมาจากการท่ีประเทศไทยไมมีกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

ประกอบธุรกิจตะกาฟุล จึงตองนําเอาพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ท่ีมีวัตถุประสงคในการกํากับดูแล

และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสากลมาใชบังคับกับตะกาฟุล แมวาตะกาฟุลจะเปนการ

ประกันภัยทางเลือกประเภทหนึ่งแตก็มีลักษณะท่ีแตกตางจากการประกันภัยท่ัวไป เนื่องจากมีหลัก

ศาสนาเขามาเก่ียวของ ซ่ึงกฎหมายปจจุบันมิไดมุงท่ีจะคุมครองในเรื่องดังกลาว สิ่งสําคัญท่ีจําเปน

จะตองพิจารณาสําหรับประเทศไทย คือ ความเหมาะสมของการนําเอากฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแล

ธุรกิจประกันภัยสากลมาใชกับธุรกิจตะกาฟุลซ่ึงปรากฏขอพิจารณาในบางประการ ดังนี้  
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 ประการแรก คือ การขออนุญาตประกอบธุรกิจตะกาฟุล สภาพกฎหมายในประเทศไทย

ปจจุบันไมเปดชองใหผูประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจตะกาฟุลอยางเต็มรูปแบบได และไม

ปรากฏบทบัญญัติท่ีกําหนดใหบริษัทประกันภัยสากลจะตองดําเนินการเพ่ือขอรับใบอนุญาตในการ

ประกอบธุรกิจตะกาฟุลดังนั้นผูประกอบธุรกิจประกันภัยสากลจึงสามารถท่ีจะใหบริการตะกาฟุลได

โดยไมจําเปนตองขอรับใบอนุญาตใหม ทําใหขาดการพิจารณาถึงความพรอมในการประกอบธุรกิจ

และขาดการกํากับดูแลตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจ  

 ประการท่ีสอง คือ การกํากับดูแลในดานรูปแบบของสัญญาตะกาฟุล ปจจุบันประเทศ

ไทยมีกฎหมายลําดับรองท่ีใชในการกํากับดูแลรูปแบบสัญญาตะกาฟุล ซ่ึงออกตามความในกฎหมาย

ประกันภัยสากลท่ีบังคับใชในปจจุบัน แตเปนเพียงการกํากับดูแลในแงของรูปแบบสัญญาไมครอบคลุม

ถึงการดําเนินธุรกิจในดานอ่ืนและปรากฏขอพิจารณาถึงสถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการ 

ชะรีอะฮในระดับองคกรและการไมมีหลักเกณฑมาตรฐานในการพิจารณารับรองความถูกตองตามหลัก

ศาสนาในการขอความเห็นชอบแบบและขอความตามสัญญา ท้ังยังไมปรากฏขอกําหนดรูปแบบของ

การดําเนินธุรกิจจึงมีผลตอการพิจารณากําหนดนิติสัมพันธระหวางผูประกอบธุรกิจและผูเขารวม

โครงการตามสัญญา ท้ังนี้ การท่ีประเทศไทยมีคําสั่งนายทะเบียนกําหนดแบบและขอความสัญญา 

ตะกาฟุลบางประเภท โดยมีนิยามและขอความอันเปนลักษณะเฉพาะของสัญญาวะกาละหยังคงไม

เพียงพอท่ีจะถือวาประเทศไทยอนุญาตใหประกอบธุรกิจตะกาฟุลไดเฉพาะรูปแบบดังกลาวเทานั้น 

 ประการท่ีสาม คือ การจัดการและการกํากับดูแลทางการเงินของธุรกิจตะกาฟุล 

ประเทศไทยไมปรากฏบทบัญญัติในทางกฎหมายท่ีกําหนดใหตองแบงแยกทรัพยสิน หนี้สิน ภาระ

ผูกพัน รวมท้ังระบบบัญชีของกิจการการใหบริการตะกาฟุลออกตางหากจากกิจการประกันภัยสากล 

และไมปรากฏบทบัญญัติในทางกฎหมายท่ีกําหนดใหผูประกอบธุรกิจจะตองจัดตั้งกองทุนผูเขารวม

โครงการตะกาฟุลและกองทุนผูประกอบธุรกิจ โดยแบงแยกสินทรัพยและภาระผูกพันตางๆ ออกจาก

กัน รวมถึงการแบงแยกระบบบัญชีและการจัดทํารายงานของแตละกองทุนออกจากกันดวย 

นอกจากนั้นยังไมปรากฏบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดใหผูประกอบธุรกิจจะตองใหการกูยืมเงินแก

กองทุนผูเขารวมโครงการโดยไมคิดดอกเบี้ยในกรณีท่ีเงินในกองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุลไม

เพียงพอในการชําระคาสินไหมทดแทนตามภาระผูกพัน 

 ประการท่ีสี่ คือ การลงทุนของธุรกิจตะกาฟุลปจจุบันเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข

เดียวกับการประกันภัยสากลโดยไมปรากฏวามีหลักเกณฑและเง่ือนไขในการลงทุนของผูประกอบ

ธุรกิจตะกาฟุลโดยเฉพาะ แมหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีบังคับใชในปจจุบันจะไมเปนอุปสรรคตอการ

ลงทุน แตก็ยังคงไมเพียงพอในการกํากับดูแลเง่ือนไขการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามซ่ึงถือเปน
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สาระสําคัญท่ีผูประกอบธุรกิจจะตองปฏิบัติใหสอดคลอง นอกจากนั้นแลวยังไมปรากฏขอกําหนดใน

การแยกพอรตการลงทุนระหวางการประกันภัยสากลและการประกันภัยตะกาฟุลออกจากกัน 

 ประการท่ีหา คือ บทบัญญัติของกฎหมายในปจจุบันไมปรากฏขอกําหนดใหผูประกอบ

ธุรกิจตะกาฟุลจะตองจัดตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮในบริษัท ท้ังนี้ แมในปจจุบันบริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจตะกาฟุลจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮในองคกรของตน แตการ

แตงตั้งและการดําเนินงานของคณะกรรมการดังกลาวจะเปนไปตามนโยบายการดําเนินธุรกิจของ 

แตละบริษัท ไมมีมาตรฐานกลางในการกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑในการดําเนินงาน ท้ังยังไม

ปรากฏวามีคณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮในระดับชาติท่ีทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายการดําเนิน

ธุรกิจและวินิจฉัยนิติศาสตรอิสลามอันเปนมาตรฐานกลางเพ่ือเปนหลักเกณฑในการปฏิบัติของท่ี

ปรึกษาชะรีอะฮในระดับบริษัทและเปนการสรางความเชื่อม่ันใหผูเขารวมโครงการ  

 ประการท่ีหก คือ การประกอบธุรกิจตะกาฟุลในประเทศไทยอยูในรูปแบบของการเปด

หนาตางใหบริการโดยไมจําเปนจะตองมีการขออนุญาตเพ่ือประกอบธุรกิจ ดังนั้นหากผูประกอบธุรกิจ

ตะกาฟุลประสงคท่ีจะยุติการประกอบธุรกิจก็สามารถท่ีจะกระทําไดเลย โดยไมปรากฏบทบัญญัติ

กฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขใหผูประกอบธุรกิจจะตองปฏิบัติเพ่ือการเลิกประกอบธุรกิจ

ดังกลาว ซ่ึงสงผลกระทบตอการคุมครองสิทธิของผูเขารวมโครงการและเนื่องดวยรูปแบบของการ

ประกอบธุรกิจของประเทศไทย หากเกิดกรณีท่ีบริษัทประกันภัยสากลถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการ

ประกอบธุรกิจ จะมีการชําระบัญชี ซ่ึงจะนับรวมทรัพยสิน หนี้สิน และภาระผูกพันท้ังหมดเขาดวยกัน 

ซ่ึงจะทําใหเกิดการผสมปนเปกันของเงินท่ีเปนฮาลาลและฮะรอมกอใหเกิดขอกังขาถึงความถูกตอง

และความโปรงใสของกระบวนการตามหลักศาสนาอิสลามและสงผลตอความเชื่อม่ัน 

 ประการสุดทาย คือ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจตะกาฟุล กฎหมายซ่ึงบังคับ

ใชในปจจุบันไมปรากฏบทบัญญัติทางกฎหมายท่ีกําหนดใหมีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

ตะกาฟุลจากเหตุของการดําเนินธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคหรือการดําเนินงานตองหามตามชะรีอะฮอันถือ

เปนหัวใจสําคัญของการประกอบธุรกิจเนื่องมาจากประเทศไทยไมปรากฏบทบัญญัติในการกําหนดให

ผูประกอบธุรกิจตะกาฟุลจะตองขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  

 นอกจากนี้จากการศึกษากฎหมายในสวนของการบริหารกิจการฮาลาลพบวาระเบียบ

คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 ไมปรากฏ

บทบัญญัติในการกําหนดสิทธิของผูบริโภคอยางชัดเจน และในแงของการคุมครองสิทธิของผูบริโภค  

ก็ไมปรากฏบทบัญญัติในการจัดตั้งองคกรหรือหนวยงานดังกลาว จะปรากฏก็แตเพียงมาตรการทาง

ปกครองท่ีใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีอํานาจดําเนินคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ซ่ึงบทบัญญัติในรางพระราชบัญญัติฮาลาล พ.ศ….. มีบทบัญญัติในการกําหนดสิทธิของผูบริโภคและ
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การจัดตั้งองคกรหรือหนวยงานเพ่ือคุมครองผูบริโภค รวมท้ังมีการกําหนดบทลงโทษในทางอาญา

เพ่ิมเติมดวย ท้ังนี้ ปญหาหลัก คือ กฎหมายและรางกฎหมายดังกลาวไมมีขอกําหนดในกฎหมายให 

ตะกาฟุลเปนหนึ่งในประเภทของกิจการท่ีสามารถขอรับรองฮาลาลและขอใชเครื่องหมายรับรอง 

ฮาลาลได แมธุรกิจตะกาฟุลถือเปนธุรกิจการบริการประเภทหนึ่งภายใตบทนิยามของระเบียบ

คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 แตธุรกิจ 

ตะกาฟุลไมไดถูกบัญญัติใหเปนหนึ่งในประเภทของการประกอบธุรกิจฮาลาลท่ีจะสามารถขอรับรอง 

ฮาลาลและขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลและแมกฎหมายจะเปดชองใหคณะกรรมการกลางอิสลาม

แหงประเทศไทยประกาศกําหนดใหธุรกิจตะกาฟุลเปนประเภทของการประกอบธุรกิจฮาลาลท่ีจะ

สามารถขอรับรองฮาลาลและขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลได แตในปจจุบันก็ยังไมมีประกาศ

กําหนดในเรื่องดังกลาวออกมาและสําหรับรางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ….. พบวา

ตะกาฟุลถือเปนธุรกิจการบริการประเภทหนึ่งภายใตขอบขายของบทนิยามแตการขอรับรอง 

ฮาลาลและการขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลสามารถท่ีจะใชไดกับกิจการบางประเภทท่ีไดกําหนดไว

เทานั้น ซ่ึงธุรกิจตะกาฟุลไมไดเปนหนึ่งในกิจการท่ีกําหนดไวและไมปรากฏบทบัญญัติในทางกฎหมาย

ท่ีใหอํานาจคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบในการกําหนดประเภทของ

กิจการดวย 

 จากการศึกษาสภาพปญหาดังกลาวเห็นวาประเทศไทยไมมีบทบัญญัติทางกฎหมายท่ี

เก่ียวกับการประกอบธุรกิจตะกาฟุล ท้ังในดานของกฎหมายประกันภัยและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

การรับรองมาตรฐานฮาลาลและการนําเอากฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยสากลใน

ปจจุบันมาใชในการกํากับดูแลธุรกิจตะกาฟุลนั้นไมเหมาะสมกับสภาพธุรกิจตะกาฟุลอันจะสงผล

กระทบตอความเชื่อซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอธุรกิจตะกาฟุล ไมเอ้ือตอการสรางระบบการเงิน

อิสลามท่ีม่ันคงในประเทศไทย และเปนขอจํากัดในทางภาพลักษณอันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาธุรกิจ

ตะกาฟุลของประเทศไทยเพ่ือแขงขันในเวทีระดับอาเซียนและระดับโลก 

 ท้ังนี้ ปญหาท่ีเกิดจากการไมมีบทบัญญัติกฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลธุรกิจทางการ

เงินอิสลามไมไดเกิดข้ึนกับธุรกิจตะกาฟุลเปนธุรกิจแรก ปญหาดังกลาวเคยเกิดข้ึนกับการประกอบ

ธุรกิจธนาคารอิสลามในประเทศไทย ชาวไทยมุสลิม องคกรมุสลิม นักวิชาการ นักธุรกิจ และผูนําทาง

ศาสนาอิสลามไดรวมกันเผยแพรความรูและความเขาใจเก่ียวกับการประกอบธุรกิจธนาคารอิสลาม

เพ่ือใหธนาคารอิสลามสามารถจัดตั้งข้ึนไดอยางเปนเอกเทศและมีการกํากับดูแลท่ีเหมาะสมตาม

กฎหมาย จนในท่ีสุดกระทรวงการคลังไดมีการยกรางกฎหมายเก่ียวกับธนาคารอิสลามแหงประเทศ

ไทยและผานรางดังกลาวเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเม่ือ พ.ศ.2545 รวมท้ังไดออกประกาศ

ธนาคารแหงประเทศไทยซ่ึงเปนกฎหมายลําดับรองในการอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบกิจการ
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การใหบริการทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ ท้ังนี้ แมการประกอบธุรกิจธนาคารอิสลามของประเทศ

ไทยจะไมเปนไปโดยเสรีและเกิดปญหาในทางฐานะทางการเงินจากสภาพการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน 

แตก็นับวาธุรกิจสถาบันการเงินอิสลามเปนธุรกิจท่ีไดรับการกําหนดและรับรองสถานะตามกฎหมายท่ี

ชัดเจน ซ่ึงผูเขียนเห็นวากรณีดังกลาวสามารถนํามาวิเคราะหเทียบเคียงกับสภาพปญหาและแนวทาง

ในการแกไขปญหาท่ีเกิดกับการประกอบธุรกิจตะกาฟุลและสามารถนําเอาความผิดพลาดในการ

ดําเนินธุรกิจท่ีเกิดข้ึนกับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมาเรียนรูเพ่ือเปนประสบการณในการดําเนิน

ธุรกิจตะกาฟุลไมใหประสบปญหาในลักษณะเชนเดียวกันในอนาคต 

 จากสถิติผลประกอบการโดยรวมของภูมิภาคอาเซียนในป ค.ศ.2009-2014 แสดงให

เห็นวาอาเซียนมีผลประกอบการตะกาฟุลอยูในลําดับท่ีสองของโลกรองจากซาอุดิอาระเบีย คิดเปน

มูลคารวมประมาณ 4,241 ลานดอลลารสหรัฐหรือประมาณรอยละ 30 ของทุกประเทศท่ัวโลก โดย

ประเทศมาเลเซียกินสวนแบงการตลาดถึงรอยละ 71 ประเทศอินโดนีเซียรอยละ 23 และประเทศ 

บูรไน สิงคโปร และไทยรวมกันรอยละ 61 ซ่ึงสถิติดังกลาวแสดงใหเห็นถึงสถานะและศักยภาพของ

ธุรกิจตะกาฟุลในระดับโลกและระดับภูมิภาค สงผลตอแนวโนมและทิศทางของธุรกิจตะกาฟุลของ

ประเทศไทย แมวาตลาดของกลุมผูเอาประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามในประเทศไทยจะยังอยูใน

วงจํากัดแตจากการรวมตัวกันของประชากรในกลุมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกวา 600 ลาน

คนและกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนดังกลาวนับถือศาสนาอิสลาม ตะกาฟุลนับเปนทางเลือกของการ

ประกันภัยท่ีจะเขามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและดึงดูดเม็ดเงินจากโลกมุสลิม

อยางไรก็ดี แมการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะสงผลใหตลาดในการดําเนินธุรกิจตะกาฟุลขยาย

วงกวางเพ่ิมมากข้ึน แตก็มิใชวาประชาชนในทุกภาคสวนของสังคมจะสามารถเขาถึงตะกาฟุลได 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประชากรท่ีมีรายไดนอยถึงปานกลาง โอกาสในการเขาถึงตะกาฟุลก็มีสัดสวนท่ี

นอยกวากลุมผูมีรายไดมาก ซ่ึงก็เปนไปตามธรรมชาติของการประกอบธุรกิจและเปนไปในทํานอง

เดียวกับการประกันภัยสากล ท้ังนี้ เปนความทาทายของหนวยงานท่ีเก่ียวของและบริษัทประกันภัยใน

การออกแบบผลิตภัณฑตะกาฟุลใหเหมาะสมและเปนท่ีแพรหลายในทุกกลุมระดับรายไดและ

เหมาะสมกับพฤติกรรมความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง 

                                           

 1 EY, “Global Takaful Insight 2014,” Accessed May 20, 2016, 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Global_Takaful_Insights_2014/$FILE/E

Y-global-takaful-insights-2014.pdf 
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 ดังนั้น หากประเทศไทยตองการท่ีจะพัฒนาธุรกิจตะกาฟุลใหมีศักยภาพในการแขงขันใน

เวทีระดับอาเซียนและระดับโลกได ผูเขียนเห็นวาประเทศไทยจําเปนท่ีจะตองมีบทบัญญัติในทาง

กฎหมายเพ่ือกํากับดูแลการประกอบธุรกิจตะกาฟุลใหมีความเหมาะสมและถูกตองตามหลักศาสนา

อิสลาม ซ่ึงนอกจากจะสงผลใหไดรับความนาเชื่อถือในกลุมตลาดของผูบริโภคท้ังท่ีเปนผูนับถือศาสนา

อิสลามและกลุมผูบริโภคท่ัวไปท่ีไมไดนับถือศาสนาอิสลามท้ังในประเทศไทยและสากลแลว การจัดทํา

กฎหมายเฉพาะยังเปนปจจัยท่ีมีสวนชวยในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากชวยทําให 

ผูประกอบธุรกิจไดทราบหลักเกณฑตางๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของตนและทําใหเกิดความม่ันใจใน

ความแนนอนของกฎเกณฑดังกลาว อีกท้ังยังเปนการกําหนดสถานะในทางธุรกิจของตะกาฟุลใน

ประเทศไทยใหมีความชัดเจนและเปนการปองกันการเกิดขอพิพาททางดานศาสนา ซ่ึงเปนสิ่งท่ีกระทบ

ตอจิตใจของชาวมุสลิมและเปนชนวนแหงปญหาในอนาคต และหากประเทศไทยมีการบัญญัติ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบธุรกิจตะกาฟุลโดยเฉพาะ ประเทศไทยจะนับเปนประเทศท่ีมิใช

มุสลิมประเทศแรกในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีบทบัญญัติดังกลาว ท้ังนี้ แมประเทศไทยจะ

มิไดเปนประเทศมุสลิมและในการดําเนินการดังกลาวจะตองใชงบประมาณในจัดการและใชระยะเวลา

ในการศึกษาเพ่ิมเติมพอสมควรกวาจะแลวเสร็จไดอยางเสร็จสมบูรณ แตเม่ือเทียบกับขอดีและ

ประโยชนในทางเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยจะไดรับจากการจัดทําบทบัญญัติในทางกฎหมายเก่ียวกับการ

ประกอบธุรกิจตะกาฟุลแลว ผูเขียนมีความเห็นวาเปนเรื่องท่ีคุมคามาก 

 

6.2 ขอเสนอแนะ 

 

 สืบเนื่องจากการศึกษาถึงสภาพปญหาและอุปสรรคของการประกอบธุรกิจตะกาฟุลใน

ประเทศไทยท่ีกลาวมาขางตน ผูเขียนมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ

ตะกาฟุล ดังนี้ 

 

 6.2.1  การปรับโครงสรางท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจตะกาฟุล 

   6.2.1.1  แนวทางแกไขปญหาในระยะส้ัน  

     เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการประกอบธุรกิจตะกาฟุลในปจจุบัน

ของประเทศไทยท่ียังคงอยูในระยะเริ่มตนและการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีเกิดข้ึน วิธีการท่ี

สามารถจะจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็วท่ีสุด ไดแก การกําหนดกฎหมาย

ในระดับรองโดยอาศัยกฎหมายแมท่ีเปดชองให เพ่ือสรางหลักเกณฑในการกํากับดูแลธุรกิจตะกาฟุลท่ี
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ดําเนินงานผานทางบริษัทประกันภัยสากล ซ่ึงอาจกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 28 แหง

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใหคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยเปนผูกําหนดเง่ือนไขอนุญาตใหบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิตประกอบ

กิจการการใหบริการตะกาฟุลตามหลักชะรีอะฮ โดยนําเอาประกาศธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส.

20/2551 เรื่อง การอนุญาตใหธนาคารพาณิชยประกอบกิจการการใหบริการทางการเงินตามหลัก 

ชะรีอะฮ (Shariah Banking Services) มาเปนตนแบบและปรับแกไขตามลักษณะและรูปแบบของ

การประกอบธุรกิจตะกาฟุล มีสาระสําคัญดังนี้ 

   (1) การขออนุญาตประกอบธุรกิจตะกาฟุล 

    กําหนดใหบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิตประกอบกิจการ

การใหบริการตะกาฟุลตามหลักชะรีอะฮไดตามประเภทของธุรกิจท่ีประกอบอยู ตอเม่ือไดรับการ

อนุญาตจากคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและในการพิจารณา

อนุญาตจะตองพิจารณาจากฐานะการดําเนินงานของบริษัทประกันภัยและความพรอมในการประกอบ

ธุรกิจดังกลาวและกําหนดใหบริษัทจะตองแสดงรูปแบบการดําเนินธุรกิจและแนวทางการลงทุน 

รวมท้ังสาระสําคัญอ่ืนๆ ในใบคําขออนุญาตดวย 

   (2) การกํากับดูแลรูปแบบของสัญญาตะกาฟุล 

    กําหนดใหรูปแบบของสัญญาจะตองสอดคลองกับรูปแบบการดําเนิน

ธุรกิจตะกาฟุลและไดรับการรับรองความถูกตองทางศาสนาจากคณะกรรมการชะรีอะฮในระดับ

องคกร  

   (3)  การควบคุมดูแลความม่ันคงทางการเงินของธุรกิจตะกาฟุล 

    กําหนดใหบริษัทประกันภัยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจตะกาฟุล

จะตองจัดตั้งกองทุนสําหรับผูเขารวมโครงการและกองทุนผูประกอบธุรกิจ โดยแยกสินทรัพยและ

ความรับผิดตางๆ ออกจากกัน พรอมท้ังแยกระบบบัญชีของกองทุนท้ังสองออกจากกันดวย และ

กําหนดใหแบงแยกทรัพยสิน หนี้สิน ภาระผูกพัน และระบบบัญชีของตะกาฟุลออกจากประกันภัย

สากล นอกจากนั้นกําหนดใหบริษัทตองจัดใหมีเงินกูยืมโดยปราศจากดอกเบี้ยหรือการต (Qard-e-

hansa) 
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   (4)  หลักเกณฑและเง่ือนไขสําหรับการลงทุนสําหรับธุรกิจตะกาฟุล 

    กําหนดใหคณะกรรมการกํากับและสง เสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขสําหรับการลงทุนของธุรกิจตะกาฟุลให

เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจภายใตคําแนะนําของท่ีปรึกษาชะรีอะอระดับประเทศ และ

แยกหลักเกณฑและเง่ือนไขดังกลาวตางหางออกจากการลงทุนของธุรกิจประกันภัยสากล พรอมท้ัง

กําหนดใหการลงทุนจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการชะรีอะฮในระดับองคกร 

   (5)  คณะกรรมการท่ีปรึกษาอิสลาม  

    กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮในระดับประเทศ

เพ่ือทําหนาท่ีในการการกําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาธุรกิจตะกาฟุลในภาพรวมของประเทศ 

รวมท้ังใหคําปรึกษาแกบริษัทตะกาฟุลในการตีความและวินิจฉัยทางดานนิติศาสตรอิสลาม (ฟกซ) 

และคัดกรองและรับรองบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมในการทําหนาท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาทาง

ศาสนาอิสลามในระดับองคกรบริษัทและกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮ

ประจําบริษัท เพ่ือทําหนาท่ีในการนําเอานโยบายและแนวทางท่ีไดจากการวินิจฉัยทางนิติศาสตร

อิสลามของคณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮระดับชาติมาปฏิบัติ รวมถึงการอนุมัติรับรองความถูกตอง

ตามศาสนาอิสลามของแบบและขอความสัญญาตะกาฟุล การลงทุน และการดําเนินการอ่ืนๆ รวมท้ังมี

หนาท่ีในการชวยกลั่นกรองการตีความดานนิติศาสตรอิสลาม (ฟกซ) ในระดับลูกคารายยอยดวย 

   (6)  การเลิกประกอบธุรกิจตะกาฟุล 

    กําหนดใหคณะกรรมการกํากับและสง เสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยมีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไขและหลักเกณฑของการเลิกประกอบธุรกิจตะกาฟุลท้ังใน

กรณีการเลิกประกอบธุรกิจโดยความประสงคของบริษัทเองหรือกรณีท่ีบริษัทประกันภัยสากลเลิก

ประกอบธุรกิจประกันภัย 

   (7) การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจตะกาฟุล 

    กําหนดเง่ือนไขในการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจตะกาฟุล ใน

กรณีท่ีผูมีอํานาจเชื่อวาการดําเนินธุรกิจมีวัตถุประสงคและ/หรือการดําเนินงานตองหามตามชะรีอะฮ 

 

 ท้ังนี้ ผูเขียนขอเสนอแนะรางประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยเรื่อง การอนุญาตใหบริษัทประกันภัยประกอบกิจการการใหบริการตะกาฟุลอันมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

เรื่อง การอนุญาตใหบริษัทประกันภัยประกอบกิจการการใหบริการตะกาฟุล 

 

1. เหตุผลในการออกประกาศ 

ปจจุบันธุรกิจประกันภัยไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง บริษัทประกันภัยแตละแหงมีการเสนอ

บริการทางการประกันภัยท่ีมีความหลากหลายเพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูเอาประกันภัย ซ่ึงธุรกิจ

ประกันภัยตามศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุลมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงจะตอง

ถูกตองและสอดคลองกับหลักชะรีอะฮและไมของเก่ียวกับสิ่งท่ีไมไดรับการอนุมัติตามชะรีอะฮ เพ่ือ

เปนแนวทางในการตอบสนองความตองการของผูเอาประกันภัยและเพ่ือเปนการสนับสนุนใหบริษัท

ประกันภัยมีความคลองตัวในการเสนอบริการตะกาฟุลใหแกผูเอาประกันภัยมากข้ึน คณะกรรมการ

กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงอนุญาตใหบริษัทประกันภัยท่ีมีความพรอมและ

ความสามารถในการใหบริการประกอบกิจการการใหบริการตะกาฟุลได 

 

2. อํานาจตามกฎหมาย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม อนุญาตใหบริษัท

ประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยประกอบกิจการการใหบริการตะกาฟุลไดตามขอกําหนดในประกาศนี้ 

 

3. ขอบเขตการใชบังคับ 

ประกาศฉบับนี้ ให ใช บั ง คับกับบริ ษัทประกันชีวิตหรือบริ ษัทประกันวินาศภัย ตาม

พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 

พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ทุกแหง 

 

4. เนื้อหา 

4.1 “กิจการการใหบริการตะกาฟุล” หมายความวา กิจการประกันภัยตามหลักชะรีอะฮ ซ่ึง

บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยสามารถใหบริการไดตามความหมายของการประกอบ

ธุรกิจประกันชีวิตหรือธุรกิจประกันวินาศภัยในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 
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4.2 อนุญาตใหบริษัทประกันชีวิตประกอบธุรกิจตะกาฟุลเพ่ือครอบครัว (Family Takaful) 

หรือบริษัทประกันวินาศภัยประกอบธุรกิจตะกาฟุลท่ัวไป (General Takaful) เปนแผนกหนึ่งแยก

ตางหากในสํานักงานบริษัทได เม่ือไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการการใหบริการตะกาฟุลจาก

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขท่ีนายทะเบียนจะประกาศกําหนดตอไป 

4.3 ในการพิจารณาอนญุาตจะพิจารณาจากฐานะการดําเนินงานของบริษัทประกนัชีวิต

หรือบริษัทประกันวินาศภัยและความพร้อมในการประกอบธุรกิจตะกาฟุล ทัง้ทางด้านบุคลากร

และการจดัการ และในคําขออนญุาตจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

4.3.1 ทุนในการดําเนินงานเบื้องตนและวิธีการจัดหา 

4.3.2 รูปแบบของการดําเนินธุรกิจ 

4.3.3 วิธีแบงแยกเงินทุนของธุรกิจตะกาฟุลออกตางหากจากธุรกิจประกันชีวิตหรือ

ธุรกิจประกันวินาศภัย 

4.3.4 ขอกําหนดในเรื่องการใชสายงานสนับสนุนตางๆ ของบริษัทประกันชีวิตหรือ

บริษัทประกันวินาศภัยเพ่ือประโยชนของกิจการการใหบริการตะกาฟุล 

4.3.5 หลักเกณฑเก่ียวกับการบัญชี การรับรูรายได คาใชจาย และการจัดทํางบ

การเงินและเอกสารประกอบของกิจการการใหบริการตะกาฟุล 

4.3.6 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานในแตละวัน เชน การจัดทําเอกสารหลักฐาน  

การลงบัญชี และการจัดเก็บขอมูล เปนตน 

4.4 ใหกิจการการใหบริการตะกาฟุลมีวัตถุประสงคและการดําเนินกิจการเพ่ือการประกอบ

ธุรกิจท่ีถูกตองตามหลักชะรีอะฮ 

4.5 กรมธรรมตะกาฟุลท่ีบริษัทออกใหแกผูเขารวมโครงการจะตองเปนไปตามแบบและ

ขอความท่ีนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบ รวมท้ังเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมตะกาฟุล

ดวยท้ังนี้ จะตองสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจท่ีไดขออนุญาตไวและจะตองไดรับการรับรอง

ความถูกตองตามหลักชะรีอะฮจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮดวย 

4.6 ในการประกอบกิจการใหบริการตะกาฟุล บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย

ตองจัดสรรเงินท่ีไดรับจากการขายหุนเพ่ิมทุนมาใชเปนเงินทุนในการดําเนินงานเบื้องตน และเงินทุน

ของกิจการนี้จะตองปราศจากดอกเบี้ย นอกจากนี้ กิจการการใหบริการตะกาฟุลจะกูยืมเงินจาก

สถาบันการเงินอ่ืนท่ีมิใชระบบปราศจากดอกเบี้ยไมได 

4.7 บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยตองแบงแยกทรัพยสิน หนี้สิน ภาระผูกพัน 

รวมท้ังระบบบัญชีของกิจการการใหบริการตะกาฟุลออกตางหากจากกิจการประกันภัยสากลเสมือน



186 

 

หนึ่งเปนคนละนิติบุคคลและใหจัดทํางบการเงินและรายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานของกิจการการ

ใหบริการตะกาฟุลออกตางหากจากกิจการประกันภัยสากล ท้ังนี้ ใหงบการเงินและรายงานเก่ียวกับ

ผลการดําเนินงานของกิจการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของรายงานของบริษัทประกันชีวิตหรือประกัน

วินาศภัยดวย 

4.8 บริษัทประกันวินาศภัยท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจตะกาฟุลท่ัวไปจะตองจัดตั้ง

กองทุนผูเขารวมโครงการตะกาฟุลและกองทุนผูประกอบกิจการอยางนอยหนึ่งกองทุนแยกตางหาก

ออกจากกัน ท้ังนี้ บริษัทจะตองจัดสรรเงินสํารองกองทุนผูเขารวมโครงการไวตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศกําหนด หรือบริษัทประกันชีวิตท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจตะกาฟุลเพ่ือครอบครัว

จะตองจัดตั้งกองทุนและกองทุนยอยสําหรับผูเขารวมโครงการ ผูประกอบกิจการ และเพ่ือการลงทุน

ของผูเขารวมกิจการ โดยสินทรัพยและภาระผูกพันของกองทุนผูเขารวมโครงการและกองทุนเพ่ือการ

ลงทุนของผูเขารวมโครงการจะตองแยกตางหากออกจากสินทรัพยและภาระผูกพันอ่ืน ท้ังนี้ บริษัท

จะตองจัดสรรเงินสํารองกองทุนผูเขารวมโครงการไวตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

4.9 ในกรณีท่ีเงินกองทุนผูเขารวมโครงการไมเพียงพอตอการชําระหนี้ตามภาระผูกพันท่ี

เกิดข้ึน เวนแตกรณีท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการดําเนินธุรกิจหรือเกิดจากการกระทําโดยเจตนาของ

บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยจะตองจัด

ใหมีการกูยืมเงินโดยปราศจากดอกเบี้ยหรือการต (Qard-e-hansa) ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด 

4.10 ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการลงทุนของ

กิจการตะกาฟุล ภายใตคําแนะนําของคณะท่ีปรึกษาตะกาฟุลแหงประเทศไทย 

4.11 แนวทางและนโยบายการลงทุนของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยท่ี

เก่ียวของกับกิจการการใหบริการตะกาฟุลจะตองถือปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีกําหนดภายใตประกาศ

ฉบับนี้ รวมท้ังท่ีเก่ียวของภายใตขอบเขตของพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และในการลงทุนจะตอง

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮ 

4.12 ใหคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแตงตั้งคณะท่ีปรึกษา

ข้ึนคณะหนึ่งเรียกวา “คณะท่ีปรึกษาตะกาฟุลแหงประเทศไทย” ซ่ึงจะตองเปนบุคคลผูมีความรูและ

ความสามารถทางดานศาสนาอิสลามและมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด

ประกอบดวยประธานท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษาอ่ืนไมเกินสี่คน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

4.12.1 กําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนากิจการตะกาฟุลในภาพรวมของ

ประเทศ 
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4.12.2 กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการดําเนินกิจการและการลงทุนตามหลัก

ศาสนาอิสลาม 

4.12.3 ใหคําปรึกษาแกบริษัทตะกาฟุลในการตีความและวินิจฉัยทางดานนิติศาสตร

อิสลาม (ฟกซ)   

4.12.4 รับรองบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมในการทําหนาท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

ชะรีอะฮ 

4.12.5 อํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

4.13 บริษัทประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยจะตองจัดใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาชะรีอะฮ 

ซ่ึงจะตองเปนบุคคลผูมีความรูและความสามารถทางดานศาสนาอิสลามและมีคุณสมบัติตามท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด จํานวนอยางนอย 2 คน โดยจะตองไดรับการอนุมัติจากคณะท่ีปรึกษา

ตะกาฟุลแหงประเทศไทยเสียกอน โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

4.13.1 ใหคําแนะนําแกบริษัทเก่ียวกับหลักการของศาสนาอิสลามท่ีเก่ียวของกับ 

ตะกาฟุล 

4.13.2 นําเอานโยบายแนวทาง และหลักเกณฑตามท่ีคณะท่ีปรึกษาตะกาฟุลแหง

ประเทศไทยกําหนดมาปฏิบัติ  

4.13.3 อนุมัติผลิตภัณฑ รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

4.13.4 อนุมัตินโยบายการลงทุน 

4.13.5 อนุมัติการเตรียมตะกาฟุลตอ 

4.13.6 อนุมัติการกระจายรายไดสวนเกินไปยังผูเขารวมโครงการ 

4.14 คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอาจทําการเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบกิจการการใหบริการตะกาฟุลไดไมวาจะท้ังหมดหรือแตบางสวน ท้ังนี้ จะตองมี

การเปดโอกาสเพ่ือรับฟงผูประกอบกิจการเสียกอน โดยการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการการ

ใหบริการตะกาฟุลจะทําไดในกรณีท่ีปรากฏแกคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยวา 

4.14.1 การประกอบกิจการมีวัตถุประสงคและการดําเนินกิจการท่ีไมถูกตองตาม 

ชะรีอะฮ 

4.14.2 ผูประกอบกิจการไมเริ่มประกอบกิจการภายใน 12 เดือน นับแตวันท่ีไดรับ

อนุญาต 

4.14.3 ผูประกอบกิจการยุติการดําเนินกิจการตะกาฟุล 

4.14.4 ผูประกอบกิจการดําเนินการเก่ียวกับธุรกิจตะกาฟุลในลักษณะท่ีมีแนวโนมท่ี

จะเปนอันตรายตอผลประโยชนของผูเขารวมโครงการ 



188 

 

4.14.5 ผูประกอบกิจการทําการตกแตงขอมูลใหเปนเท็จ กอใหเกิดความเขาใจผิด

หรือขอมูลไมถูกตอง หรือปกปดหรือลมเหลวท่ีจะเปดเผยขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญในใบคําขออนุญาต 

4.14.6 ผูประกอบกิจการไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของระเบียบฉบับนี้ หรือกฎระเบียบ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

4.15 ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยมีความประสงคจะเลิกประกอบ

กิจการการใหบริการตะกาฟุล ใหยื่นคําขออนุญาตตอคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยและใหคณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และ

ระยะเวลา ใหบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยกระทําการตางๆ ตามท่ีจําเปนเพ่ือจัดการ

ภาระผูกพัน ทรัพยสิน หนี้สินและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจการการใหบริการตะกาฟุลใหถูกตองตาม

หลักศาสนาอิสลาม กรณีดังกลาวนี้ใหนําไปใชกับการถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจตะกาฟุล

ตามขอ 4.14 ดวย 

4.16 ในกรณีท่ีบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยมีความประสงคจะเลิกประกอบ

ธุรกิจประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือ

ประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใหคณะกรรมการมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ 

วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลา ใหบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยกระทําการตางๆ 

ตามท่ีจําเปนเพ่ือจัดการภาระผูกพัน ทรัพยสิน หนี้สินและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจการการใหบริการ 

ตะกาฟุลใหถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม 

ประกาศ ณ 

วันท่ี………………………………………………. 

(………………………………………………) 

………………………………. 
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เอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

รูปแบบการประกอบกิจการการใหบริการตะกาฟุล 

 

การดําเนินธุรกิจตะกาฟุลพ้ืนฐานจะถูกจําแนกออกตามประเภทของรูปแบบการ

จัดการทางการเงิน โดยผูประกอบกิจการตะกาฟุลจะอยูในฐานะของผูจัดการกิจการประกันภัยและ

ลงทุนเงินตามหลักชะรีอะฮ ซ่ึงสามารถจําแนกออกไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก 

1. วะกาละห (Wakalah Model) 

   รูปแบบการดําเนินงานแบบวะกะละห นิติสัมพันธระหวางผูประกอบกิจการ

และผูเขารวมโครงการจะอยูบนพ้ืนฐานของหลักการตัวการตัวแทน ผูประกอบกิจการเปนเสมือนตัว

แทนท่ีกระทําการในนามของผูเขารวมโครงการท้ังในสวนของการรับประกันภัยตะกาฟุลและการ

ลงทุน โดยมีการกําหนดคาธรรมเนียมในการบริการจัดการไวเปนจํานวนท่ีแนนอน คาบริหารจัดการ

ดังกลาวจะครอบคลุมถึงการดําเนินกิจการและกําไรสําหรับสวนของผูถือหุน เม่ือสมาชิกท่ีเขารวม

โครงการไดบริจาคเงินสมทบเขารวมโครงการ ผูประกอบกิจการจะหักเงินดังกลาวเพ่ือเปนคาบริหาร

จัดการตามจํานวนท่ีไดมีการตกลงกันไว ซ่ึงผูประกอบกิจการจะนําเอาเงินจํานวนดังกลาวมาใชในการ

ดําเนินธุรกิจ สวนเงินท่ีเหลือก็จะนําไปสมทบเขากองทุนตะกาฟุลและนําเอาไปลงทุนใหสอดคลองกับ

หลักชะรีอะฮหากมีผูประสบภัยตามท่ีไดเอาประกันภัยไวก็จะจายเงินจากกองทุนดังกลาว และเม่ือสิ้น

ระยะเวลาท่ีได กําหนด หากมีเงินสวนเกินหรือกําไรก็จะนําเอาเงินดังกลาวมาแบงระหวาง 

ผูประกอบกิจการและผูเขารวมโครงการในฐานะเงินเพ่ิมตามผลประกอบการ (Incentive) ตาม

สัดสวนท่ีไดตกลงกันไว  

2. มุฏอเราะบะฮ (Mudharabah Model) 

การดําเนินงานแบบมุฏเราะบะฮมีลักษณะเปนการรวมลงทุน โดยการแบงปน

ผลกําไรและผลขาดทุนรวมกันระหวางผูเขารวมโครงการและผูประกอบกิจการ โดยตกลงใหผูเขารวม

โครงการเปนผูลงเงินและผูประกอบกิจการจะลงแรงดําเนินการและบริหารงาน ซ่ึงการดําเนินงานใน

รูปแบบนี้จะไมไดกําหนดคาธรรมเนียมในการบริการจัดการไวเปนจํานวนท่ีแนนอนสวนเงินท่ีเหลือก็

จะนําไปสมทบเขากองทุนตะกาฟุลและนําเอาไปลงทุนใหสอดคลองกับหลักชะรีอะฮหากมีผูประสบภัย

ตามท่ีไดเอาประกันภัยไวก็จะจายเงินจากกองทุนดังกลาวและเม่ือสิ้นปหากมีเงินสวนเกินหรือกําไรก็

จะนําเอาเงินดังกลาวมาแบงกันระหวางผูประกอบกิจการและผูเขารวมโครงการตามสัดสวนท่ีไดตกลง

กัน สําหรับคาใชจายในการบริหารจัดการของผูประกอบกิจการจะไดจากสวนแบงผลกําไรดังกลาว  
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3. แบบผสม (Mix Model) 

การดําเนินงานรูปแบบนี้เปนการผสมกันระหวางการดําเนินงานแบบวะกะละห

และการดําเนินงานแบบมุฏอเราะบะฮ โดยเปนการนําเอารูปแบบของวะกาละหมาใชในสวนของการ

รับประกันภัยตะกาฟุล โดยมีการกําหนดคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการในจํานวนท่ีแนนอน และ

นําเอารูปแบบของมุฏอเราะบะฮมาใชในแงของการลงทุน เม่ือสมาชิกไดชําระเงินสมทบเขารวม

โครงการแลวผูประกอบธุรกิจจะหักเงินดังกลาวเพ่ือเปนคาบริหารจัดการตามสัดสวนท่ีไดมีการตกลง

กันไวมาใชในการดําเนินธุรกิจเงินจํานวนท่ีเหลือจะถูกรวมเขาในกองทุนตะกาฟุลและนําเอาเงินไป

ลงทุนตามหลักชะรีอะฮ และหากมีผูประสบภัยตามท่ีไดเอาประกันภัยไวก็จะจายเงินจากกองทุน

ดังกลาว และเม่ือสิ้นปหากมีเงินสวนเกินหรือกําไรก็จะนําเอาเงินดังกลาวมาแบงกันระหวางผูประกอบ

กิจการและผูเขารวมโครงการตามสัดสวนท่ีไดตกลงกันไวตามรูปแบบของมุฏอเราะบะฮแตผูประกอบ

กิจการจะไมรวมรับในการขาดทุนท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้  คาใชจายในการลงทุนจะตกเปนภาระของ 

ผูประกอบกิจการ 

  

  ……………………………………………………. 

 

 6.2.1.2 แนวทางแกไขปญหาในระยะยาว 

   หากในอนาคตการประกอบธุรกิจตะกาฟุลของประเทศไทยประสบ

ความสําเร็จ กลุมผูเขารวมโครงการมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนและมีการพัฒนาไปอยางตอเนื่อง ประกอบกับ

การเปดเสรีในภาคธุรกิจการเงินของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การออกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ

ประกอบธุรกิจตะกาฟุลในระดับพระราชบัญญัติยอมเปนการแกไขปญหาในระยะยาว สงเสริมใหมีการ

ลงทุนของผูเลนในตลาดประกันภัยไทยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศไทยใหเพ่ิมมาก

ข้ึนซ่ึงผู เ ขียนมีความเห็นวาในการยกรางพระราชบัญญัติดังกลาวประเทศไทยควรนําเอา

พระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 มาเปนตนรางเนื่องจากพระราชบัญญัติตะกาฟุล ค.ศ.1984 ของ

ประเทศมาเลเซียนับเปนตนแบบของกฎหมายตะกาฟุลในหลายประเทศรวมท้ังประเทศปากีสถานดวย 

แตอยางไรก็ดี ระเบียบตะกาฟุล ค.ศ.2012 ของประเทศปากีสถานมีจุดเดนในเรื่องการอนุญาตให

บริษัทประกันภัยสากลประกอบธุรกิจตะกาฟุลแบบเปดหนาตางใหบริการได ซ่ึงนับเปนขอดีและมี

ความยืดหยุนในทางธุรกิจมากกวา ดังนั้นจึงควรนําเอาขอดีดังกลาวมาเปนตนแบบในแงของรูปแบบใน

การประกอบธุรกิจ 
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 6.2.2 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ.2558 

   ผูเขียนขอเสนอแนะใหคณะกรรมการอิสลามกลางแหงประเทศไทย อาศัย

อํานาจตามขอ 3 ของนิยามคําวา “กิจการฮาลาล” ประกาศกําหนดใหตะกาฟุลเปนหนึ่งในประเภท

ของการบริการท่ีอยูในขอบขายของการดําเนินการอยางใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการกําหนดมาตรฐาน 

ฮาลาล การวางระบบมาตรฐานฮาลาล การควบคุมมาตรฐานฮาลาล การตรวจและการรับรองฮาลาล 

รวมถึงการอนุญาต การยกเลิกใหใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลดวย และใหปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติม

บทบัญญัติในมาตราตางๆ ของระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยวาดวยการดําเนิน

กิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 เพ่ือกําหนดใหธุรกิจตะกาฟุลเปนหนึ่งในประเภทของธุรกิจท่ีสามารถขอ

รับรองความถูกตองของการดําเนินธุรกิจตามชะรีอะฮและขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลได รวมถึงให

มีบทบัญญัติในการคุมครองผูบริโภค ดังรายละเอียดตอไปนี้  

  6.2.2.1 เพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องท่ัวไป เพ่ือกําหนดสิทธิของผูบริโภคผลิตภัณฑ

และผูใชบริการใหชัดเจน ดังนี้ 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

ขอ 8 ผูบริโภคผลิตภัณฑฮาลาลหรือผูใชบริการจากการใหบริการท่ีไดการ

รับรองฮาลาลตามระเบียบฉบับนี้ ยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครองดังตอไปนี้ 

 1. สิทธิท่ีจะไดบริโภคหรืออุปโภคผลิตภัณฑท่ีฮาลาลอยางแทจริง 

 2. สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

 3. สิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูลตางๆจากผูผลิตหรือผูใหบริการ เทาท่ีจําเปนตอการคุมครอง 

หรือปกปองประโยชนของตนโดยชอบดวยกฎหมาย 

 4. สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองขอมูลขาวสารสวนตัว ในกรณีท่ีไดมีการรองเรียนเก่ียวกับการ

รับรองฮาลาลของผลิตภัณฑหรือการใหบริการใดๆ วามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้หรือเปนไปโดยไมสอดคลองกับบัญญัติศาสนาอิสลาม 

  6.2.2.2 แกไขบทบัญญัติ เรื่องประเภทของการรับรอง ในหมวดท่ี 7 ขอ 32โดย

กําหนดใหตะกาฟุลเปนหนึ่งในประเภทกิจการท่ีสามารถขอรับรองฮาลาลและขอใชเครื่องหมายรับรอง

ฮาลาล ดังนี้ 

    ขอ32 การขอรับรองฮาลาลและการขอใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลให

ใชกับกิจการประเภทดังตอไปนี้ 
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1. ผลิตภัณฑอุปโภค 

2. ผลิตภัณฑบริโภค 

3. การเชือดสัตว การชําแหละ และการแปรรูป 

4. การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล 

5. การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุล(Takaful) 

6. ผลิตภัณฑฮาลาล ผลิตภัณฑสําเร็จรูป วัตถุดิบ สวนผสม และหรือ

เนื้อสัตวฮาลาลนําเขาจากตางประเทศ 

7. การขนสงและหรือการโลจิสติค (Logistic) 

8. เวชภัณฑและเครื่องสําอาง 

9. บรรจุภัณฑ 

10. เอกสารเพ่ือการสงออก 

11. ประเภทอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

   6.2.2.3 เพ่ิมเติมบทบัญญัติหมวดท่ี 14 เรื่อง การจัดตั้งองคกรคุมครอง

ผูบริโภคผลิตภัณฑฮาลาล พรอมท้ังกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการ ดังนี้ 

หมวด 14 

องคกรคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑฮาลาล 

 ขอ 71 เพ่ือเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการคุมครองผูบริโภค

ผลิตภัณฑฮาลาลใหสมาคมมูลนิธิศูนยชมรมหรือองคกรเอกชนในรูปอ่ืนใดซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทยหรือจัดตั้งโดยคณะบุคคลผูมีสัญชาติไทยท่ีมีกิจกรรมเก่ียวของโดยตรงกับการคุมครอง

ผูบริโภคผลิตภัณฑฮาลาลและมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบ

กิจกรรมดังกลาวมีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑฮาลาลตอ

คณะกรรมการไดตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

  ขอ 72 องคกรเอกชนท่ีไดจดทะเบียนตามขอ 71 มีบทบาทและหนาท่ีดังตอไปนี้ 

  1. จัดใหมีอาสาสมัครเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานของผูตรวจการฮาลาลและ 

สอดสองดูแลการปฏิบัติงานของผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของตามระเบียบฉบับนี้ 

  2. การประชาสัมพันธ เผยแพรขอ มูลหรือข าวสาร ท่ี เ ก่ียวของ กับผลิตภัณฑ 

ฮาลาลและการดําเนินการคุมครองผูบริโภคผลิตภัณฑฮาลาล 
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  3. การชวยเหลือกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑฮาลาลท่ีไดรับความเดือดรอน 

  4. การเสนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของตาม

ระเบียบฉบับนี้ตอคณะกรรมการ 

  5. การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย

จากการละเมิดสิทธิของผูบริโภคผลิตภัณฑฮาลาลรวมท้ังเปนผูแทนในคดีท่ีมีการฟองรองตอศาลเพ่ือ

เรียกรองคาสินไหมทดแทน 

  ขอ 73 ในกรณีท่ีองคกรเอกชนท่ีไดจดทะเบียนตามขอ 71 มีเหตุปรากฏแกคณะกรรมการ

เปนท่ีเชื่อไดวามีการดําเนินกิจกรรมไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีจัดตั้งหรือมีสวนเก่ียวของกับทางการ

เมืองหรือมีการเรียกคาตอบแทนหรือกอใหเกิดความวุนวายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือมีความ

ไมเหมาะสมในประการใดๆ ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนขององคกรเอกชน

นั้นได 

  ขอ 74 ในการดําเนินคดีท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผูบริโภคผลิตภัณฑฮาลาลมิให

องคกรเอกชนดังกลาวถอนฟองเวนแตศาลจะอนุญาตเม่ือศาลเห็นวาการถอนฟองนั้นไมเปนผลเสียตอ

การคุมครองผูบริโภคเปนสวนรวมสําหรับคดีแพงเก่ียวกับการเรียกคาเสียหายทดแทนการถอนฟอง

หรือการพิพากษาในกรณีท่ีคูความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันจะตองมีหนังสือแสดงความ

ยินยอมของผูบริโภคผลิตภัณฑฮาลาลมาแสดงตอศาลดวย 

 6.2.3 รางพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.... 

   ผูเขียนขอเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในมาตรา 26 แหงราง

พระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาลพ.ศ.... เพ่ือกําหนดใหธุรกิจตะกาฟุลเปนหนึ่งในประเภทของ

ธุรกิจท่ีสามารถขอใบรับรองฮาลาลไดและเพ่ิมประเภทธุรกิจท่ีสามารถขอใบรับรองฮาลาลเพ่ือให

สอดคลองกับระเบียบท่ีใชบังคับในปจจุบันพรอมท้ังกําหนดใหอํานาจคณะกรรมการควบคุมมาตรฐาน

ฮาลาลแหงชาติในการกําหนดประเภทของกิจการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

   มาตรา 26 ใบรับรองฮาลาลท่ีออกใหผูประกอบการแบงออกเปนใบรับรอง 

ฮาลาลสําหรับกิจการประเภทดังตอไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑอุปโภค 

2. ผลิตภัณฑบริโภค 

3. การเชือดสัตว การชําแหละ และการแปรรูป 

4. การบริการอาหาร เครื่องดื่ม และครัวฮาลาล 

5. การประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลามหรือตะกาฟุล(Takaful) 
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6. ผลิตภัณฑฮาลาล ผลิตภัณฑสําเร็จรูป วัตถุดิบ สวนผสม และหรือ

เนื้อสัตวฮาลาลนําเขาจากตางประเทศ 

7. การขนสงและหรือการโลจิสติกส (Logistic) 

8. เวชภัณฑและเครื่องสําอาง 

9. บรรจุภัณฑ 

10. เอกสารเพ่ือการสงออก 

11. ประเภทอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 6.2.4 หนวยงานในการกํากับดูแลและการระงับขอพิพาท 

   เนื่องจากธุรกิจตะกาฟุลเปนธุรกิจประกันภัยทางเลือกประเภทหนึ่งจึงควรท่ี

จะอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งโดย พระราชบัญญัติ

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550 มีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ 1 2 โดยมีภารกิจในการกํากับและพัฒนาธุรกิจ

ประกันภัยใหมีความเขมแข็งม่ันคง สงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสรางเสริมความ

แข็งแกรงใหระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนและคุมครองสิทธิ

ประโยชนของประชาชนดานการประกันภัย 2

3 และมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางศาสนาอิสลามใน

ระดับประเทศท่ีจะไดมีการแตงตั้งข้ึน ทําหนาท่ีในการกํากับดูแลทางดานศาสนาควบคูกันไป สําหรับ

การตัดสินและระงับขอพิพาทเก่ียวกับตะกาฟุล เนื่องจากประเทศไทยไมมีการจัดตั้งศาลชะรีอะฮตาม

กฎหมายอิสลาม ผูเขียนจึงมีความเห็นวาใหเปนไปตามระบบศาลท่ีใชอยูในประเทศไทยปจจุบัน ซ่ึงใน

วิธีพิจารณาความแพงคูความฝายใดฝายหนึ่งสามารถอางผูมีความรูเชี่ยวชาญทางดานศาสนาอิสลาม

เปนพยานของตนได 3 4 และศาลก็มีอํานาจในการแตงตั้งพยานผูเชี่ยวชาญในดานดังกลาวไดหากศาล

                                           

 2 มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย พ.ศ.2550 บัญญัติวา ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 3 “แนะนําสํานักงาน คปภ.,” สืบคนเม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559, 

http://www.oic.or.th/th/consumer/about/recommended 

 4 มาตรา 98 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง บัญญัติวา  คูความฝายใด

ฝายหนึ่งจะอางบุคคลใดเปนพยานของตน ก็ไดเม่ือบุคคลนั้นเปนผูมีความรูเชี่ยวชาญในศิลปะ 

 



195 

 

เห็นสมควรหรือคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ 4

5 โดยยอมรับใหคณะท่ีปรึกษาตะกาฟุลหรือ

คณะกรรมการท่ีปรึกษาอิสลามอ่ืนในระดับประเทศ (ถามี) ท่ีไดรับการแตงตั้งและรับรองสถานะตาม

กฎหมายเปนผูเชี่ยวชาญ  

 6.2.5 สรางความพรอมของบุคลากรและสงเสริมนวัตกรรมทางการเงิน  

   การสรางความพรอมของบุคคลากรและการสงเสริมนวัตกรรม สืบเนื่องจาก

ตะกาฟุลเปนธุรกิจประกันภัยประเภทหนึ่ง ชาวมุสลิมสวนมากมีความรูสึกนึกคิดและทัศนคติเชิงลบตอ

การประกันภัย มองวาการประกันภัยเปนฮะรอมตองหามตามชะรีอะฮ ไมควรท่ีจะเก่ียวของ ประกอบ

กับความนาเชื่อถือของบริษัทท่ีใหบริการท่ีถูกตองตามหลักชะรีอะฮ และยังมองวาการประกันภัย

เหมือนการขายตรง เปนการเสนอขายท่ีมีการยัดเยียด นอกจากนี้ชาวมุสลิม ประชาชนท่ัวไป รวมถึง

หนวยงานท้ังทางภาครัฐและเอกชนยังขาดความรูและความเขาใจเก่ียวกับตะกาฟุลอยางแทจริง  

ดวยเหตุดังกลาวจึงควรท่ีจะเริ่มจากการปรับทัศนคติและความเชื่อของบุคคลท่ีมีตอการประกันภัย 

เพ่ิมพูนความรูและความเขาใจทางดานการเงิน ศาสนาอิสลาม และตะกาฟุล ความพรอมของ

บุคคลากรท้ังในสวนของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน นับเปนสิ่งสําคัญในการผลักดันใหธุรกิจตะ

กาฟุลประสบความสําเร็จ และแมในปจจุบันผลิตภัณฑตะกาฟุลจะมีความหลากหลาย แตก็ยังคงไม

ครอบคลุมในทุกๆ ภาคสวนของสังคม ชองทางการจัดจําหนายมีคอนขางท่ีจะจํากัด และขาดชองทาง

การลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม ซ่ึงนอกเหนือจากการพัฒนาบุคคลากรแลว การสรางนวัตกรรมการ

ใหบริการและผลิตภัณฑทางการเงินอิสลามเพ่ือรองรับการพัฒนาธุรกิจตะกาฟุลตอไปเปนสิ่งท่ีประเทศ

ไทยไมสามารถท่ีจะมองขามได โดยประเทศไทยควรจะมุงพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินท่ีสงเสริมการ

ลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามและมุงเนนในการผูกผลิตภัณฑตะกาฟุลกับผลิตภัณฑทางการเงินอิสลาม

ประเภทอ่ืนๆ 

                                                                                                                         

วิทยาศาสตร การฝมือ การคาหรือการงานท่ีทํา หรือในกฎหมายตางประเทศ และซ่ึงความเห็นของ

พยานอาจเปนประโยชนในการวินิจฉัยชี้ขาด ขอความในประเด็นท้ังนี้ ไมวาพยานจะเปนผูมีอาชีพใน

การนั้นหรือไม 

 5 มาตรา 99 แหง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง บัญญัติวา  ถาศาลเห็นวา

จําเปนท่ีจะตองตรวจบุคคล วัตถุ สถานท่ี หรือตั้งผูเชี่ยวชาญตามท่ีบัญญัติไวใน มาตรา 129 และ 

มาตรา 130 เม่ือศาลเห็นสมควร ไมวาการพิจารณาคดีจะอยูในชั้นใดหรือ เม่ือมีคําขอของคูความฝาย

ใดภายใตบังคับแหงบทบัญญัติ มาตรา 87 และ มาตรา 88 ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งกําหนดการ

ตรวจหรือการแตงตั้ง ผูเชี่ยวชาญเชนวานั้นได 
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