
ท ำอย่ำงไรเมื่อเป็น  
“ผู้เสนอข้อพิพำท”  

ในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
 
 
 
“ผู้ เสนอข้อพิพำท” คือ คู่พิพำทฝ่ำยหนึ่ง ได้แก่ ผู้ เอำประกันภัย ผู้รับ

ประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องอันเนื่องจำกสัญญำประกันภัย ซึ่งเป็นฝ่ำยที่เรียกร้องสิทธิ
ให้บริษัทประกันภัยรับผิดชอบตำมสัญญำประกันภัย ต่ออนุญำโตตุลำกำร ส ำนักงำน คปภ. 
เปรียบเทียบได้กับ “โจทก์” ในกำรฟ้องร้องคดีต่อศำล  

 
เมื่อเกิดข้อพิพำทเกิดขึ้น ก่อนอื่นท่ำนต้องตรวจสอบถึงสิทธิในกำรเรียกร้อง

สิทธิกับบริษัทประกันภัยว่ำมีหรือไม่ เพียงใด ก่อนเสนอข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำร และ
กำรมอบข้อพิพำทนั้น ต้องเป็นข้อพิพำทที่เกิดจำกหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญำประกันภัย 
เท่ำนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ขั้นตอนในกำรยื่นค ำเสนอข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำร ส ำนักงำน คปภ. 
 

กำรยื่นค ำเสนอข้อพิพำท 
 

๑. คู่พิพาทท่ีเป็นฝ่ายเรียกร้อง เรียกว่า ผู้เสนอข้อพิพำท ต้องท าค าเสนอข้อพิพาท
ตามแบบพิมพ์ท่ีส านักงาน คปภ. ก าหนด เพื่อยื่นต่อส านักงาน คปภ. ท้ังส่วนกลาง และ
ภูมิภาค โดยมีรายละเอียดของค าเสนอข้อพิพาทดังต่อไปนี้ 

 
 (๑) ค าเสนอให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการภายใต้การ

ด าเนินการของส านักงาน คปภ. 
 (๒) ชื่อและท่ีอยู่ของคู่พิพาท 
 (๓) สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
 (๔) ข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่งข้อพิพาท หากข้อพิพาทนั้นเกี่ยวกับ

จ านวนเงินให้ระบุจ านวนเงินท่ีเรียกร้องด้วย 
 (๕) ค าขอให้ชี้ขาด 
 (๖) จ านวนอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนหรือสามคน 
 
ในการเสนอข้อพิพาทตามวรรคแรก ให้ผู้เสนอข้อพิพาทยื่นสัญญาประกันภัยอัน

ก่อให้เกิดข้อพิพาท หรือต้นฉบับเอกสารท่ีแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นฐานแห่งสิทธิเรียกร้อง หรือ
ส าเนาเอกสารนั้นท่ีรับรองความถูกต้องแล้วประกอบค าเสนอข้อพิพาทด้วย 

การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณา ผู้เสนอ
ข้อพิพาทหรือผู้คัดค้าน จะแต่งตั้งบุคคลใดเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวนพิจารณาก็ได้ 
โดยให้แจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนฯ ตามแบบพิมพ์ท่ีเลขาธิการก าหนด 

เนื่องจากค าเสนอข้อพิพาทนี้มีลักษณะคล้ายกับค าฟ้องในคดีแพ่งท่ัวไป ดังนั้น   
ค าเสนอข้อพิพาทจะต้องแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหา (ข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่ง
ข้อพิพาท) และค าขอบังคับ (ค าขอให้ชี้ขาด) ท้ังข้ออ้างท่ีอาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา (ซึ่งผู้เสนอ
ข้อพิพาทต้องบรรยายถึงสิทธิท่ีจะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย)  

 
๒. การยื่นค าเสนอข้อพิพาทของผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยเพื่อให้

ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการของส านักงาน คปภ. ซึ่งผู้เสนอข้อพิพาทมีภูมิล าเนาอยู่ 
ให้ย่ืนค าเสนอข้อพิพาทต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่วนงานสังกัด ส านักงาน คปภ. ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนท่ีส านักงาน คปภ. 
 (๒) ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนท่ีส านักงาน คปภ.จังหวัด 

หรือส านักงาน คปภ.ภาค 



  

 (๓) หรือหากผู้เสนอข้อพิพาทมีความสะดวก อาจยื่นค าเสนอข้อพิพาทตาม
สถานท่ี ท่ีเกิดเหตุ หรือท่ีออกกรมธรรม์ประกันภัย หรือท่ีท าสัญญาประกันภัยท่ีอยู่ในเขต
อ านาจตามข้อ (๑) และ (๒) ก็ได้ โดยให้ผู้เสนอข้อพิพาทแสดงเหตุผลของความสะดวกและ
เง่ือนไขการยื่นตามข้อนี้ด้วย 

การยื่นค าเสนอข้อพิพาทให้ถูกต้องต่อส านักงาน คปภ.ท้ังในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคนี้ เทียบเคียงหลักการเสนอค าคู่ความต่อศาลท่ีมีอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔ (๒) ซึ่งมีสาระส าคัญคือการยื่นค าร้องขอให้ยื่นต่อศาล 
(ส านักงาน คปภ.ส่วนกลาง/คปภ.ภาค/คปภ.จังหวัด)ท่ีผู้ร้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล 
(ส านักงาน) หรือต่อศาล (ส านักงาน คปภ.)ท่ีมูลคดีเกิด1ขึ้น (สถานท่ี ท่ีเกิดเหตุ หรือท่ีออก
กรมธรรม์ประกันภัย หรือท่ีท าสัญญาประกันภัยที่อยู่ในเขตอ านาจ )ในเขตศาล (ส านักงาน) 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของค าเสนอข้อพิพาท
แล้วผู้เสนอข้อพิพาทต้องวางเงินหลักประกันตามทุนทรัพย์ท่ีเรียกร้องด้วย (ซึ่งก าหนดอัตราไว้
ในระเบียบส านักงาน คปภ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๕๓) และพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะรับเรื่องเข้าสู่สารบบความเป็นหมายเลขคดีด า และแจ้งข้อ
พิพาทให้ผู้คัดค้านทราบต่อไป 

ส่วนรูปแบบของค าเสนอข้อพิพาทนั้น หากค าเสนอข้อพิพาทอ่านไม่ออก หรืออ่าน
ไม่เข้าใจ หรือไม่มีลายมือชื่อ ไม่แนบเอกสารตามท่ีก าหนดหรือไม่วางค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
โดยถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะมีค าสั่งให้คืนค าเสนอข้อพิพาทไปให้ท ามาใหม่ หรือ
แก้ไขเพิ่มเติม หรือช าระหรือวางค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการให้ครบถ้วน  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ เจ้าหน้าท่ีจะมีค าส่ังคืนค าเสนอข้อพิพาทนั้น 

 
๓. ในการยื่นค าเสนอข้อพิพาทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นท่ี

ส านักงาน ส านักงาน คปภ.ภาค หรือ คปภ.จังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนด าเนินการ
ดังนี้ 

 (๑) กรณีย่ืนค าเสนอข้อพิพาทต่อส านักงาน คปภ.จังหวัด ให้ผู้เสนอข้อพิพาท
จัดท า   ค าเสนอข้อพิพาทและยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ส านักงาน คปภ.จังหวัดให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน คปภ.จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของค าเสนอข้อพิพาท พร้อม
รับวางเงินหลักประกันตามทุนทรัพย์ท่ีเรียกร้อง (ซึ่งก าหนดอัตราไว้ในระเบียบส านักงาน คปภ. 
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๑)  

 (๒) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีส านักงาน คปภ.จังหวัด รับค าเสนอข้อพิพาท
เข้าสู่สารบบเป็นหมายเลขคดีด าของส านักงาน คปภ.แล้ว ให้ด าเนินการส่งส านวนค าเสนอ
ข้อพิพาทไปยังส านักงาน คปภ.ภาค เพื่อให้ส านักงาน คปภ.ภาค ด าเนินการแจ้งการเสนอ 

                                      
1 “มลูคดี” หมายความถึง ต้นเหตอุนัเป็นท่ีมาแห่งการโต้แย้งสิทธิอนัท าให้เกิดอ านาจฟ้อง. 



  

 
 
ข้อพิพาท ให้ผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) ทราบ และให้ผู้คัดค้านยื่นค าคัดค้านภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งการเสนอข้อพิพาทและส าเนาค าเสนอข้อพิพาทนั้น 

  (๓) ส านักงาน คปภ.ภาค รับค าคัดค้านภายในก าหนดแล้ว ให้นัดพร้อม
คู่พิพาทท้ังสองฝ่ายเพ่ือด าเนินกระบวนการดังนี้ 

    (ก) กรณีคู่พิพาทท้ังสองฝ่ายประสงค์ให้มีการประนีประนอมข้อพิพาท 
ให้ส านักงาน คปภ.ภาค จัดให้มีการด าเนินกระบวนการประนีประนอมข้อพิพาทตามระเบียบ
ส านักงาน คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทประกันภัยในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

   (ข) กรณีคู่พิพาทท้ังสองฝ่ายไม่ประสงค์จะให้มีการประนีประนอม
ยอมความตามข้อ (ก) หรือไดด้ าเนินการประนีประนอมข้อพิพาทแล้วแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ 
และคู่พิพาทประสงค์จะให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ให้ส านักงาน คปภ.  ภาค 
ด าเนินการส่งส านวนข้อพิพาทมายังฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ.
ส่วนกลางเพ่ือด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ (ตั้งอนุญาโตตุลาการ
และด าเนินกระบวนพิจารณา) ต่อไป เว้นแต่เป็นค าเสนอข้อพิพาทท่ียื่นต่อสถานท่ีท าการ
อนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ภาค ๑ เชียงใหม่ (ครอบคลุมจังหวัดภาคเหนือ ๑๗ 
จังหวัด) และส านักงาน คปภ. ภาค ๑๒ สงขลา (ครอบคลุม ๑๔ จังหวัดภาคใต้) ให้ด าเนิน
กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ณ ท่ีท าการของอนุญาโตตุลาการ 
ส านักงาน คปภ. ภูมิภาค ท้ังสองแห่ง ตามประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


