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 ปัจจุบัน มีจำนวนบริษัทประกันชีวิตทั้งหมด 25 บริษัท ซึ่ง สำนักงาน คปภ.   

จะกำกบัดแูลบรษิทัตัง้แตก่ารพจิารณาออกใบอนญุาตประกอบธรุกจิประกนัภยั การให้

ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย  

การกำกับดูแลการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น และการตรวจสอบฐานะการเงินของ  

บริษัทประกันภัย ด้วยการบริหารระบบกำกับธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เป็น

มาตรฐานสากล และมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้บริการหากผู้เอาประกันภัยมีข้อข้องใจ

หรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกันภัยเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์  

ของประชาชนด้านการประกันภัย นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. ยังมี  

การแจ้งรายชื่อบริษัทประกันภัยที่มีการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็น  

การแสดงถึงมาตรฐานการให้บริการของบริษัทด้วย 
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ปรากฏ
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ผู้ ขอเอาประกันภัยต้องแจ้ ง

ความประสงค์จะทำประกันชีวิต  

แจ้งถึงความคุ้มครองที่ต้องการ

และเบี้ยประกันภัยที่ต้องการ

จ่ายโดยตัวแทนประกันชีวิต



จะเป็นผู้คัดเลือกแบบกรมธรรม์

ประกันชีวิตของบริษัทที่ตน

สังกัดอยู่
 ที่เหมาะสมกับความ

ต้องการของผู้ขอเอาประกันภัย 

ประกนัชวีติของบรษิทัประกนัชวีติ

ที่เหมาะสมกับความต้องการของ

ผู้ขอเอาประกันภัย 

สงักดัพรอ้มทัง้แสดงใบอนญุาต

ตัวแทน/นายหน้า 
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ความแตกตา่งของการประกนัชวีติ

กับการฝากเงินกับธนาคารเพื่อ

ให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้วย 

โดยต้องเป็นการประกันชีวิต

ด้ ว ย ค ว ามสมั ค ร ใจ เ ท่ า นั้ น   

ห้ามใช้การประกันชีวิตมาเป็น

เครื่องต่อรองในการให้สินเชื่อ 

หรือการทำธุรกรรมของธนาคาร

โดยเด็ดขาด 

ปกปดิข้อเท็จจริง ต้องแนะนำ

ให้ ผู้ เ อ าประกั นภั ย ช ำ ระ  

เบี้ยประกันภัยในจำนวนที่

เหมาะสม 
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2. การสนทนาต้องเป็นไปตามที่

กฎหมายกำหนด เช่น ต้องแจ้ง

ชื่อนามสกุล เลขที่ใบอนุญาต 

ชื่ อบริ ษั ทประกั นชี วิ ต และ  

ต้องแจ้งทันทีว่าเป็นการขาย

ประกันชีวิต 

แจ้ ง ให้ทราบว่ า  ถ้ าผู้ เ อา 

ผู้ เอาประกันภัย 
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ระยะเวลาเอาประกนัภยั ระยะเวลา

ชำระเบีย้ประกนัภยั และวธิกีาร

ชำระเบี้ยประกันภัย 

3. ห้ามใช้คำว่าฝากหรือฝากเงิน

แทนการชำระเบี้ย ประกันภัย 
4. กรมธรรม์ประกันชีวิตเริ่มต้น

คุ้มครองทันทีที่ผู้เอาประกันภัย

ตอบตกลง หรือวันอื่นตามที่  

ผู้เอาประกันภัยกำหนด 

5. ต้องแจ้ งสิทธิการยกเ ลิก

กรมธรรมป์ระกนัภยัวา่ สามารถ

ยกเลิกได้ภายใน
 30
 วัน




นับแต่วันที่ผู้ เอาประกันภัย


ว่ า  หากผู้ เ อ าประกันภั ย

โดยจะถกูหกัคา่ใชจ้า่ยฉบบัละ 

500 บาท และค่ าตรวจ
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ทำประกันภัย ผู้เอาประกันภัย

ต้องส่งหนังสือแจ้งการยกเลิก

ทำประกันภัยและกรมธรรม์

ประกันภัยคืนทางไปรษณีย์ลง

ทะเบียนถึงบริษัทโดยตรง 

ปจัจบุนัเปดิใหบ้รษิทัประกนัภยั

สามารถเสนอขายผ่านการ  

สง่ไปรษณยีไ์ด ้ แตย่งัไมอ่นญุาต

ใหม้กีารเสนอขายหรอืจำหนา่ย

ทางเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ 
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ชำระ วธิกีารชำระเบีย้ประกนัภยั 

ระยะเวลาในการชำระเบี้ ย

ประกันภัย ระยะเวลาความ

คุม้ครอง วนัเริม่ตน้ความคุม้ครอง 

และระยะเวลาในการออก

กรมธรรม์ประกันภัยพร้อมกับ

ใบคำขอเอาประกันชีวิตไปยัง  

ผูไ้ดร้บัการเสนอขาย ถา้ผูข้อเอา

ประกันภัยสนใจทำประกันชีวิต

ใหก้รอก ใบคำขอฯ แลว้สง่ไปให้

บริษัทฯ โดยตรงทางไปรษณีย ์

และชำระเบี้ยประกันภัยตามที่

กำหนดในเอกสารการเสนอขาย 
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 คำถามดังกล่าวต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอาจจะต้องหารือกับบุคคล  

ในครอบครัวหรือผู้รับประโยชน์ด้วย เพื่อจะได้ทราบถึงจำนวนเงินเอาประกันชีวิต  

ทีจ่ำเปน็จรงิๆ เพราะหากกำหนดจำนวนเงนิเอาประกนัชวีิตไว้สูงเกนิไป นัน่ย่อมเป็น  

การสร้างค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง ดังนั้น จึงควรพิจารณาผลประโยชน์ของกรมธรรม์

ประกันชีวิตอย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับความต้องการ 
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 ในการทำประกันชีวิต ผู้ขอทำประกันชีวิตจะต้องกรอกใบคำขอเอาประกันชีวิต 

ซึง่บรษิทัจะพจิารณารบัประกนัชวีติจากขอ้มลูในใบคำขอฯ ฉะนัน้ผูข้อทำประกนัชวีติ

จึงต้องกรอกใบคำขอฯ ตามความเป็นจริงทุกประการ หากผู้ขอทำประกันชีวิตไม่

กรอกข้อมูลตามความจริง และข้อมูลนั้นเป็นสาระสำคัญที่ทำให้บริษัทต้องเพิ่มเบี้ย

ประกันภัย หรือปฏิเสธการทำประกันภัย เมื่อบริษัทสืบทราบภายหลัง บริษัทมีสิทธิ

บอกยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่ถึงอย่างไรก็ตามในกรมธรรม์ประกันภัยกำหนด

ให้บริษัทสามารถใช้สิทธิในการบอกยกเลิกกรมธรรม์ฯ ในกรณีนี้ได้ภายใน 2 ปี   

นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญา 

 ในวนัทีผู่ข้อเอาประกนัชวีติกรอกใบคำขอฯ  จะตอ้งชำระเบีย้ประกนัภยังวดแรก

ทันที ดังนั้น ผู้ขอเอาประกันชีวิตจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวของบริษัท

ประกันชีวิต ที่ระบุจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยตรงกับจำนวนเงินที่จ่ายไปจริง โดยมี  

ผู้ลงนามรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน หลังจากนั้น บริษัทจะพิจารณารับหรือ  

ไม่รับประกันชีวิต บริษัทจะติดต่อกลับภายใน 30 วัน 
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ปัจจุบันสำนักงาน คปภ. กำหนดรูปแบบใบคำขอฯ ไว้ 3 แบบ คือ ใบคำขอเอา

ประกันชีวิตชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น และชนิดมี  

คำถามสุขภาพอย่างละเอียด เพื่อเป็นมาตรฐานให้บริษัทเลือกใช้ตามความเหมาะสม

กับกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ละแบบที่จะนำออกจำหน่าย ทั้งนี้ก่อนที่บริษัทจะนำ  

ใบคำขอเอาประกันชีวิตให้ผู้สนใจทำประกันชีวิตกรอกข้อมูลจะต้องได้รับความ  

เห็นชอบจากสำนักงาน คปภ. ก่อน โดยใบคำขอเอาประกันชีวิตมาตรฐานที่ 

สำนักงาน คปภ. จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้กรอกใบคำขอเอาประกันชีวิตได้รับ

ความสะดวกในการกรอกข้อมูล และอ่านเข้าใจง่าย 
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สะดวกเช่นกัน เช่น โรคติดเชื้อในหูชั้นกลาง ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ 

เป็นต้น 
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 มีข้อความ 3 ข้อ ซึ่งสาระข้อแรกผู้ขอเอาประกันภัยรับรองข้อมูลที่ตนกรอกใน

ใบคำขอฯ ข้อสองผู้ขอเอาประกันภัยยอมให้ผู้เกี่ยวข้องอื่นที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

สุขภาพบอกข้อมูลกับบริษัท และข้อสามผู้ขอเอาประกันภัย ยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูล

สุขภาพกับหน่วยงานอื่นเพื่อการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายผลประโยชน์ 
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สาระสำคัญของกรมธรรม์ ซึ่งบริษัทได้สรุปผลประโยชน์ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่

สำคัญไว้ นอกจากนี้ตัวแทนจะต้องมีหน้าที่ชี้แจง อธิบายผลประโยชน์และข้อยกเว้น

ให้กับผู้ เอาประกันภัยทราบในวันที่นำกรมธรรม์ประกันภัยมาส่งให้กับผู้ เอา  

ประกันภัยด้วย ซึ่งหากยังไม่เข้าใจ สามารถสอบถามได้ที่สำนักงาน คปภ. หรือ  

สายด่วนประกันภัย 1186 
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 - เงินกู้ตามกรมธรรม์ฯ โดยผู้เอาประกันภัย  

สามารถกูไ้ดไ้มเ่กนิมลูคา่เวนคนื ซึง่ถา้ผูเ้อาประกนัภยั

ไม่ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทก็จะหักเงิน

จำนวนดังกล่าวจากผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อ

เสียชีวิต หรือ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยขอยกเลิก

กรมธรรม์ บริษัทก็จะหักส่วนที่ผู้เอาประกันภัยกู้

ยืมออกจากมูลค่าเงินเวนคืนที่ผู้เอาประกันภัยจะ

ได้รับ และสิ่งสำคัญที่ผู้เอาประกันภัยต้องระวัง 

คือ ต้องชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตให้ตรงตาม

กำหนดเพื่อป้องกันกรมธรรม์ฯ ขาดอายุ 

 - ชำระค่าเบี้ยประกันภัยที่ค้างจ่าย หรือใน

เงือ่นไขกรมธรรมฯ์ ใชค้ำวา่การกูช้ำระเบีย้ประกนัภยั

โดยอัตโนมัติจากมูลค่าเงินเวนคืน 
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ประกันภัยที่ต่ำที่สุดคือ เบี้ยประกันภัยของผู้เอา

ประกันภัยที่มีอายุน้อย เพราะว่าระยะเวลาชำระ

เบีย้ประกนัภยัจะนานทีส่ดุดว้ย กรมธรรมป์ระกนัชวีติ

แบบตลอดชีพบางแบบจะกำหนดให้ผู้ เ อา  

ประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยในระยะเวลา  

ที่สั้นลง เช่น 15 ปี หรือจนกระทั่งผู้เอาประกันภัย

อายุ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้น เบี้ยประกันภัยก็จะ

สูงขึ้นเพราะระยะเวลาในการชำระเบี้ยประกันภัย

สั้นลงกรมธรรม์แบบตลอดชีพมีมูลค่าเงินเวนคืน

เช่นเดียวกับสะสมทรัพย์ และผู้เอาประกันภัย

สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน 
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 เป็นการประกันชีวิตที่กำหนดผลประโยชน์  

การเสียชีวิตเป็นจำนวนที่แน่นอนจำนวนหนึ่ง   

แต่ผลประโยชน์การอยู่รอดไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่

แน่อน แต่ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนของบริษัทที่

สามารถทำได้จากการนำเบี้ยประกันภัยไปลงทุน 

โดยจะมีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำไว้ จึงมี  

ผลทำให้มูลค่าเงินเวนคืนไม่ได้เป็นจำนวนคงที่   

ผู้ เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัย  

ในจำนวนที่ ไม่ เท่ ากันได้ สามารถเพิ่ ม ลด  

ผลประโยชน์ ที่จะได้รับเมื่อเสียชีวิตได้ โดยการ

ประกันชีวิตแบบนี้บริษัทจะนำเบี้ยประกันภัยส่วน  

ที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าการประกันภัย 

(ค่าความคุ้มครองการเสียชีวิต) แล้วนำเข้าบัญชี

ของผู้ เอาประกันภัย เพื่อจะนำไปลงทุนและ  

เมื่อได้ผลตอบแทนมาบริษัทจะนำผลตอบแทน 
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การลงทุนจะเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนที่  

ผูเ้อาประกนัภยัเปน็คนตดัสนิใจ ผลตอบแทนจงึขึน้อยู่ 
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ขายของตัวแทน/นายหน้า จะต้องมีสำนักงาน

คณะกรรมการกำกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

(ก.ล.ต.) เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 

ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเพียง 1 คน เรียกว่า การประกันชีวิตรายบุคคล 
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คุ้มครองเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกของ

กลุ่มเท่านั้น ถ้าออกจากกลุ่มหรือ

ลาออกจากการเปน็สมาชกิของกลุม่ 

ความคุ้มครองจะหมดไป เว้นแต่

บางบริษัทให้สิทธิผู้เอาประกันภัย

เปลี่ยนไปทำประกันชีวิตรายบุคคล 

โดยให้สิทธิพิ เศษในการไม่ต้อง

ตรวจสุขภาพซึ่งจะต้องเสียค่าเบี้ย

ประกันภัยที่สูงขึ้น 
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ทุพพลภาพ ภายใน 180 วันนับแต่วันประสบ 
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แทนผูเ้อาประกนัภยั เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัทพุพลภาพ

สิ้นเชิงถาวร 

แทนผูช้ำระเบีย้ประกนัภยั เมือ่ผูช้ำระเบีย้ประกนัภยั

เสยีชวีติหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ซึ่งส่วนใหญ่

สัญญาเพิ่มเติมนี้จะขายแนบกับกรมธรรม์ผู้เยาว์ 



50





52

ประก ันภ ัยของผ ู  เอาประก ันภ ัย 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   

3. สำเนาทะเบ ียนบานของผ ู ร ับ 

ประโยชน โดยตองนำตนฉบับมา 

แสดงดวย 4. สำเนาใบมรณบัตร 

โดยตองนำตนฉบับมาแสดงดวย      

5. สำเนาทะเบียบานที่มีการจำหนาย
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เกร็ดความรู้ เรื่อง
การประกันภัยรายย่อย
(ไมโครอินชัวรันส์)
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- การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ 

สายตา หรือทุพพลภาพถาวร

สิ้นเชิง 

- การเสยีชวีติ การสญูเสยีอวยัวะ 

สายตา หรือทุพพลภาพถาวร

สิ้นเชิง จากอุบัติเหตุขณะขับขี่

หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
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ในโรงพยาบาลในฐานะผูปวยใน

เนื ่องจากการเจ็บปวย หรือ 

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ท้ังน้ี หาก 

เขารักษาตัวในหอง  ไอ.ซี.ยู 

บริษัทจะจายผลประโยชน 

ชดเชยรายวันเปน 2 เทาของ 

หองผูปวยปกติ (สูงสุดไมเกิน 

7 วัน)

ตามชวงอายุ คือ 1-15 ป 

16-35 ป 36-45 ป และ 

46-64 ป



60

 เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิตในแบบบำนาญ สามารถนำไปหักลดหย่อน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ได้ดังนี้ 

 1.

เบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษี

เงินได้เพิ่มขึ้นสูงสุด 100,000 บาท ตั้งแต่ปีภาษี 2552 

 2.
 เบี้ยประกันชีวิตสำหรับกรมธรรม์แบบบำนาญ สามารถนำไปลดหย่อนภาษี

เงินได้ ตั้งแต่ปีภาษี 2553 โดยมีขั้นตอนการคำนวณ ดังนี้  

 
 ขั้นตอนที่
 1 นำเบี้ยประกันชีวิตรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อหัก

ลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท แต่ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยไม่มี

กรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อหักลดหย่อนภาษีเงิน

ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 

 
 ขั้นตอนที่
 2 นำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่เหลือจากขั้นตอนที่ 1 ไปลด

หย่อนภาษีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 

200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆ เช่น กองทุน

รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

(กบข.) และ กองทุนสงเคราะห์โรงเรียนเอกชน แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท 

 

สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษี
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 ตะกาฟุล
 (TAKAFUL) หมายถึง “การค้ำประกันร่วมกัน” ซึ่งเป็นรูปแบบการ

ประกันภัยที่ศาสนาอิสลามให้การยอมรับบนพื้นฐานของความร่วมมือและการช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน 

 หลักการตะกาฟุล เกิดขึ้นเนื่องจากธุรกิจประกันชีวิตทั่วไปนั้น มีหลักการบาง

อย่างที่ดูเหมือนจะขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม ใน 2 ส่วน คือ 

 1) การจ่ายเบี้ยประกันชีวิต ที่เป็นเสมือนการพนันโดยใช้การเสียชีวิตของมนุษย์

เป็นสิ่งตัดสินในการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ 

 2) การจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยคืนตามกำหนดเมื่อครบสัญญา ซึ่งเป็น  

ยอดเงินที่สูงกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไป เป็นเสมือนการให้ยืมเพื่อหวังผลกำไรจาก  

ดอกเบี้ย 

 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถกระทำได้ตามหลักศาสนาอิสลาม ดังนั้น สัญญาตะกาฟุล 

จึงเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยถือว่า  

การบริจาคเงินสมทบ (จ่ายค่า

เบี้ยประกันชีวิต) นั้น เป็นไป

เพื่อประโยชน์ของกลุ่มสมาชิก

ร่วมกัน 

มาทำความรู้จักกับ“สัญญาตะกาฟุล”กันเถอะ
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รูปแบบตะกาฟุลของประเทศไทยในปัจจุบัน


 1)
รูปแบบ
“Mudarabah”
หรือ
“Mudarabah
ประยุกต์”


 เกิดจากความร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนสองฝ่ายในบริษัทพาณิชย์ โดยเงินทุนได้มา

จากฝ่ายหนึ่ง คือ “สมาชิกผู้เข้าร่วมตะกาฟุล” ในส่วนของแรงงาน ผู้ประกอบการ และ  

ผู้เชี่ยวชาญจะได้รับมาจากอีกฝ่ายหนึ่ง คือ “ผู้ประกอบการตะกาฟุล” หากบริษัทสร้าง

ผลกำไรขึ้นมาได้ กำไรทั้งหมดจะถูกแบ่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ได้ตกลงกันไว้   

เป็นรูปแบบที่บริษัทแรกๆ ในธุรกิจอย่าง Takaful National นำมาใช้ ซึ่งเงินสมทบ

ทั้งหมดจะถูกแยกเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ 

  (1) ส่วนที่เป็นเงินสมทบหรือการบริจาคเพื่อการกุศล (tabarru) คือ จะไป

เข้าบัญชีพิเศษสมาชิกเพื่อรองรับความเสี่ยงของสมาชิกทุกคน 

  (2) เงินปันผลซึ่งเป็นส่วนเกินจากการบริหาร จะจ่ายคืนสมาชิกในรูป ฮิบะห์ 

(hiba) 

  (3) เงนิสมทบอกีสว่นจะแยกไปลงทนุในบญัชสีมาชกิ และสมาชกิจะไดเ้งนิคนื

ในรูปแบบส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุน 

 2)
รูปแบบ
“Wakala”
หรือ
“Agency”


      เป็นรูปแบบที่เป็นสัญญาตัวแทน ซึ่งกล่าวถึงค่าธรรมเนียมของผู้เชี่ยวชาญ

พเิศษ ซึง่ผูป้ระกอบการจะทำหนา้ทีเ่ปน็ผูเ้ชีย่วชาญ หรอืผูใ้หบ้รกิาร และเกบ็คา่ธรรมเนยีม

จากผู้จัดหาเงินทุนสำหรับการบริการนั้น โดยค่าธรรมเนียม

จะเก็บในอัตราคงที่ หรือแปรผันได้แล้วแต่จะพิจารณา 

โดยผู้ประกอบการตะกาฟุลภายใต้รูปแบบนี้จะไม่ได้

แบ่งผลกำไรจากการลงทุน แต่จะหารายได้จาก  

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากเงินสมทบ เพื่อนำมาเป็น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่านายหน้า 
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 ในส่วนของสำนักงาน คปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทประกันชีวิตและ

คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิต ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการจัดทำ

สัญญาตะกาฟุลให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ดังนั้น จึงได้จัดตั้งคณะทำงาน   

ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนจาก

สำนักจุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาอิสลาม รวมทั้งภาคธุรกิจประกันชีวิต 

ร่วมกันจัดทำสัญญาตะกาฟุลแบบมาตรฐานขึ้น โดยมีประเภทของผลิตภัณฑ์หลากหลาย 

อาทิเช่น แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา แบบคุ้มครองสุขภาพ มีผลประโยชน์  

ค่าชดเชยรายวัน และแบบคุ้มครองอุบัติเหตุ เป็นต้น เพื่อให้บริษัทประกันชีวิตใช้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิต ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องนำเงินสมทบจาก  

การทำสัญญาตะกาฟุลมาบริหารจัดการให้ถูกต้องตรงตามหลักศาสนาอิสลาม ต้องมี  

หน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามเพื่อสร้างความมั่นใจว่า 

บริษัทจะนำเงินสมทบไปลงทุนหาผลตอบแทนที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามแน่นอน 
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บางนา
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