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อาชีพ……………………………………..….....มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่………………..................…หมู่ที่..…………………..…
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มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี………..……………หมู่ที…่…………ถนน……………………...…ตรอก/ซอย……………….…………
แขวง/ต าบล…………………………….....เขต/อ าเภอ………………….......…จังหวัด………………………………...……..………
โทรศัพท์…………………….…โทรสาร……………….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เสนอข้อพิพาท” กับ บริษัท……………..……
ตั้งอยู่เลขที่………….……ตรอก/ซอย…......…...………...........ถนน………....…………..........แขวง/ต าบล………..…..……
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  ได้ตกลงกันให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ภายใต้การด าเนินการของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑. ผู้ เสนอข้อพิพาท และผู้คัดค้านตกลงปฏิบัติตามระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ และประกาศที่ออกตาม
ความใน ระเบียบดังกล่าวทุกประการ 

 ข้อ ๒. เมื่อมีการตกลงหรือประนีประนอมยอมความโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือประนอม
ข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หรือมีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแล้ว ผู้เสนอข้อพิพาทและผู้คัดค้านยินยอม
ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความหรือการประนอมข้อพิพาท หรือค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความ หรือการ
ประนอมข้อพิพาท หรือค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
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............................................................................................................................. .................................................
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 
 
 (ลงชื่อ) ………………………….. ผู้เสนอข้อพิพาท 
  (.………………………....) 
 
 (ลงชื่อ) ………………………….. ผู้คัดค้าน 
 (.………………………....) 
 
 (ลงชื่อ) ………………………….. พยาน 
 (.………………………....) 
  
 (ลงชื่อ) ………………………….. พยาน 
 (.………………………....) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
(อ.คปภ.๘) 
ที่ ......./........                        
            วันที…่…เดือน………….…....พุทธศักราช ๒๕…..… 
เรื่อง   แจ้งการเสนอข้อพิพาท  
 
เรียน  (ระบุชื่อผู้คัดค้าน) 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ส าเนาค าเสนอข้อพิพาท   จ านวน ๑ ฉบับ              
  ๒.  แบบค าคัดค้าน    จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๓.  หนังสือตั้งผู้แทนเพ่ือด าเนินกระบวนพิจารณา จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.  บัญชีระบุพยาน    จ านวน ๑ ฉบับ 
 
 ด้วย.......................................... (ผู้เสนอข้อพิพาท) ได้ยื่นหนังสือเสนอข้อพิพาทต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นข้อพิพาทหมายเลขด าที่ ......../๒๕...... 
เพ่ือให้มีการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการภายใต้การด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมีบริษัท ........................................................ เปน็ผู้คัดค้าน  
 
 ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ จึงขอส่งส าเนาค าเสนอข้อพิพาทดังกล่าวมา
พร้อมนี้ จ านวน .................ฉบับ ในการนี้ หากท่านมีข้อต่อสู้ประการใดให้ท าเป็นค าคัดค้านตามแบบที่ก าหนด      
ยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (พร้อมด้วยส าเนา ....... ฉบับ) 
ภ าย ใน  ๑๕  ว ัน  น ับแต ่ว ันที ่ไ ด ้ร ับหน ัง ส ือนี ้พ ร ้อมทั ้ง น า เ ง ินม าว า ง เป ็นหล ักป ระก ัน จ า นวน 
.................................บาท (.............................บาทถ้วน) 
   
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ           
                                                                     
                 ขอแสดงความนับถือ 
              
                                                               (………………….………..) 
                         ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส 
                                                    ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
 
  
 
 



 
   
 
 
 (อ.คปภ.๙)  
ค ำคัดค้ำนกำรตั้งอนุญำโตตุลำกำร                                                 เขียนที่......................................... 
      .................................................... 
 
     ข้อพิพำทหมำยเลขด ำที่ ........../๒๕............    

     
              วันที่………เดือน………..…………พุทธศักราช ๒๕…….  
 
 ……………………………………………………………… ผู้เสนอข้อพิพำท 
ระหว่ำง 
 …………………………………………………..…………. ผู้คัดค้ำน 
 

 ข้าพเจ้า……………………….….…….สัญชาติ…………………อายุ…………ปี อาชีพ…………….........
มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี…..........…หมู่ที่………......ตรอก/ซอย…………....………ถนน…………………………………….…
แขวง/ต าบล…………………………เขต/อ าเภอ…………….…………จังหวัด……………….…………………………………………
โทรศัพท์………………โทรสาร…………………………..…………  

 ขอยื่นค าคัดค้านการตั้งอนุญาโตตุลาการ ดังนี้………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..………….…………………………………………………….……
……………………………………………………...……….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
                                                      (ลงชื่อ) ………………………….. ผู้ยื่นค าคัดค้าน 
                        (.………………………....)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
(อ.คป.ภ.๑๐) 
สัญญำตกลงหรือประนีประนอมยอมควำม                                      เขียนที่........................................ 
        .................................................. 
  
    ข้อพิพำทหมำยเลขด ำที่ .............../๒๕.......    
 
                  วันที…่.…เดือน……….……………พุทธศักราช ๒๕…. 
  
 ……………………………………………………………… ผู้เสนอข้อพิพำท 
ระหว่ำง 
 …………………………………………………..…………. ผู้คัดค้ำน 
 

 ข้าพเจ้า…………………………………………………………………สัญชาติ…………………..อายุ………ปี 
อาชีพ…………………………….…….…มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี…….……หมู่ที่………ตรอก/ซอย……………………….…… 
ถนน………………………แขวง/ต าบล………………………………เขต/อ าเภอ………………………จังหวัด………………………
โทรศัพท์……………..…………โทรสาร……….......…………กับบริษัท………………………….......…ตั้งอยู่เลขท่ี………………       
ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………………แขวง/ต าบล………………………เขต/อ าเภอ…………………………
จังหวัด……………………………โทรศัพท์………………………โทรสาร…………………………  

  ได้ตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน มีข้อความดังต่อไปนี้………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………..………….……..……………………………………………………
………………………..……………………....……….....…………………………………………………………………………………..………
…….....…….……………………………………………………………………………..………………………...…………………………………
………………………………………………..………………………...………………………………………………………………………………
…..………………………. . .…………………………………………………………………………………..………………………. .……...……
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………..………………………. . .…………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………...…………
………………………………………………………………………..………………………..……...……………………………………………… 
………………………..………………………...…………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………...…………
………………………………………………………………………..………………………..……...………………………………………………. 
 

  



-๒- 

 

 

   คู่สัญญาได้อ่านข้อความเป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน 
 
 (ลงชื่อ) ………………………….. ผู้เสนอข้อพิพาท 
 (.………………………...)  
   
 (ลงชื่อ) ………………………….. ผู้คัดค้าน 
 (.………………………...)  
  
 (ลงชื่อ) ………………………….. พยาน 
 (.………………………....)  
  
 (ลงชื่อ) ………………………….. พยาน 
 (.………………………....)  
  
 (ลงชื่อ)…………………………..พนักงานเจ้าหน้าที่  
                                                         (.…………......………....) ประนีประนอมข้อพิพาท 
 
 (ลงชื่อ) ………………………….. ผู้เขียน/พิมพ์ 
                                               (.………………………....) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
(อ.คปภ.๑๑) 
หนังสือประนอมข้อพิพำทโดยอนุญำโตตุลำกำร                            เขียนที่................................................ 
                                                                                      ...........................................................        
  
      ข้อพิพำทหมำยเลขด ำที่ ............./๒๕.........    
 
                   วันที…่……เดือน…………..………พุทธศักราช ๒๕….  
 
 ……………………………………………………………… ผู้เสนอข้อพิพำท 
ระหว่ำง 
 …………………………………………………..………….. ผู้คัดค้ำน 
        

 ข้าพเจ้า…………………………………………….……………………สัญชาติ…………………อายุ………..ปี 
อาชีพ…………………....…........……มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่……...…..…หมู่ที…่….......…ตรอก/ซอย…….……....…...…
ถนน…………………………..แขวง/ต าบล……………………………เขต/อ าเภอ…………………………จังหวัด…………………… 
โทรศัพท์………………………โทรสาร………………………กับบริษัท………………………………..………ตั้งอยู่เลขท่ี……………
ตรอก/ซอย…………………ถนน…………………………แขวง/ต าบล…………………………เขต/อ าเภอ…………………………
จังหวัด……………………………โทรศัพท์………………………โทรสาร……………………… 

   ได้ตกลงหรือประนอมข้อพิพาทกันในระหว่างการด าเนินกระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ มีข้อความดังต่อไปนี้…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………  
 
 
 
 



-๒- 
 
 

 คู่สัญญาได้อ่านข้อความเป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว ตกลงที่จะปฏิบัติค าวินิจฉัยชี้ขาดและ
ระเบียบของอนุญาโตตุลาการทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 
 (ลงชื่อ)…………………………..อนุญาโตตุลาการผู้ประนอม 
 (.………………………....) 
 
 (ลงชื่อ) ………………………….. ผู้เสนอข้อพิพาท 
 (.………………………....) 
 
  (ลงชื่อ) ………………………….. ผู้คัดค้าน 
 (.………………………....) 
 
 (ลงชื่อ) ………………………….. พยาน 
 (.………………………....) 

 
 (ลงชื่อ) ………………………….. พยาน 
 (.………………………....) 

 
 (ลงชื่อ) ………………………….. ผู้เขียน/พิมพ์ 
 (.………………………....) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 (อ.คปภ.๑๒)    
บัญชีระบุพยำน            เขียนที่................................................... 
        ..............................................................               
  
   ข้อพิพำทหมำยเลขด ำที่ ............./๒๕........    
 
                   วันที…่…เดือน……………….…พุทธศักราช ๒๕… 
  
 …………………………………………………………………ผู้เสนอข้อพิพำท 
ระหว่ำง 
 …………………………………………………..…………..…ผู้คัดค้ำน 
 

 ข้าพเจ้า………………………………………….............................................……ขอระบุพยานของ
ข้าพเจ้ารวม…………………………………………อันดับ ตามบัญชีตารางข้างล่างนี้ 
 

อันดับที่ ชื่อพยาน ที่อยู่ หมายเหตุ 
  

 
  

 
 

 
 

  

 
 

   

 
 

   

 
   (ลงชื่อ) ………………………….. ผู้ระบุ 
    
 
 
 
 
 



-๒- 
                                

อันดับที่ ชื่อพยาน ที่อยู่ หมายเหตุ 
  

 
  

 
 

 
 

  

 
 

   

 
 

   

  
 

  

 
 

 
 

  

 
 

   

 
 

   

  
 

  

  
 

  

 
 

 
 

  

 
 

   

                                                          
 
                                                                       (ลงชื่อ) ………………………….. ผู้ระบุ 
 
 
 
 



 
 

 
 
(อ.คปภ.๑๓)  
แบบบันทึกค ำพยำน                   เขียนที่......................................... 
                                                                              ....................................................           
               
   ข้อพิพำทหมำยเลขด ำที่ ............/๒๕.......  
     
                                                                    วนัที่……เดือน……………..………พุทธศักราช ๒๕…. 
  
 ………………………………………………………………ผู้เสนอข้อพิพำท 
ระหว่ำง 
 …………………………………………………..…………..ผู้คัดค้ำน 
  
 ข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตนแล้วขอให้ถ้อยค าต่ออนุญาโตตุลาการว่า 
(๑) ข้าพเจ้าชื่อ……………………………………………..…………….……………………………………………………..…….…….....   
(๒) วัน เดือน ปีเกิด……………………………………….....……..............................................……..อายุ………….……...ป ี
(๓) อาชีพหรือต าแหน่ง…………………………………………………………………………........……………………………………..
(๔) ที่อยู่ปัจจุบัน …………………………………………..……………..…………………………………………………..…………..…… 
(๕)  ความเกี่ยวพันกับผู้เสนอข้อพิพาท/ผู้คัดค้าน…………..….....………………………………….……………………....…..
และขอให้ถ้อยค าว่า………………….………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………..……………..…………………………………………………………………………………….…  
………………………………………………..……………..………………………………………………….………………………………….…  
 
 (ลงชื่อ) ………………………………… อนุญาโตตุลาการ           (ลงชื่อ) …………………………ผู้เสนอข้อพิพาท 
          (………………………………)                                              (…………..……………………)  
 
(ลงชื่อ) ……………………………..….. พยานผู้ให้ถ้อยค า           (ลงชื่อ) ………………….………….. ผู้คัดค้าน 
          (………………………………)                                              (…………..……………………)  

 
(ลงชื่อ) …………………………………. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
          (…………..………………) 

 

 



ใบต่อ 
 
(อ.คปภ.๑๓)                                                                                                      
แบบบันทึกค ำพยำน 
                  หน้าที…่……..                                        
       
         ข้อพิพำทหมำยเลขด ำที่…….../๒๕…. 
  วันที่…..…เดือน……………………….…พุทธศักราช ๒๕……. 
 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................ ..
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................................. ............  
..................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 
 
 
(ลงชื่อ) ………………………………… อนุญาโตตุลาการ        (ลงชื่อ) ………………………………ผู้เสนอข้อพิพาท 
         (………………………………)                                             (…………..……………………)  
 
(ลงชื่อ) ……………………………..….. พยานผู้ให้ถ้อยค า           (ลงชื่อ) ………………….………….. ผู้คัดค้าน 
           (………………………………)                                              (…………..……………………)  
 
(ลงชื่อ) …………………………………. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
           (…………..………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 (อ.คปภ.๑๓)  
แบบบันทึกค ำพยำน                     เขียนที่............................................ 
                                                                                        .......................................................        
  
        ข้อพิพำทหมำยเลขด ำที่ ........../๒๕........    
 
                  วันที…่…เดือน……………….……พุทธศักราช ๒๕…… 
  
 ……………………………………………………………… ผู้เสนอข้อพิพำท 
ระหว่ำง 
 …………………………………………………..………….. ผู้คัดค้ำน    
ข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตนแล้วขอให้ถ้อยค าต่ออนุญาโตตุลาการว่า 
(๑) ข้าพเจ้าชื่อ……………………………………………..…………….……………..…….……............................................... 
(๒) วัน เดือน ปีเกิด………………………………………………………….….....……............……..อายุ…………..….………...ปี 
(๓) อาชีพหรือต าแหน่ง…………………………………………………………………………............................................…...
(๔) ที่อยู่ปัจจุบัน …………………………………………..………………………………………..…………………………………..…… 
(๕)  ความเกี่ยวพันกับผู้เสนอข้อพิพาท/ผู้คัดค้าน…………..….....………………………………...............................…..
และขอให้ถ้อยค าว่า………………….………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………..……………..…………………………………………………………………………………….…  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                           (ลงชื่อ)………………………………......ประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 
                                                  (………………………….……) 
 
(ลงชื่อ) ………………………......อนุญาโตตุลาการ   (ลงชื่อ)…………………………..อนุญาโตตุลาการ               
        (……………………………)                                               (……………………………) 
 
(ลงชื่อ) ………………………….....พยานผู้ให้ถ้อยค า  (ลงชื่อ) …………………………......ผู้เสนอข้อพิพาท 
         (……………………………)                                           (……………………………) 
 
(ลงชื่อ) …………………………......พนักงานเจ้าหน้าที่              (ลงชื่อ) …………………………......ผู้คัดค้าน    
        (……………………………)                        (……………………………)                                               
               



ใบต่อ 
 (อ.คปภ.๑๓)                      หน้าที่………….…                       
  แบบบันทึกค ำพยำน                
                    ข้อพิพำทหมำยเลขด ำที่……….…/๒๕…..…
                                                      วันที…่……เดือน…………………..……พุทธศักราช ๒๕……. 
  
 
............................................................................................................................................. .................................
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ ......................................................................................   
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................ ..................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 

 
(ลงชื่อ)………………………………......ประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 

                                    (………………………….……) 
 
(ลงชื่อ) ………………………......อนุญาโตตุลาการ   (ลงชื่อ)…………………………..อนุญาโตตุลาการ               
        (……………………………)                                               (……………………………) 
 
(ลงชื่อ) ………………………….....พยานผู้ให้ถ้อยค า  (ลงชื่อ) …………………………......ผู้เสนอข้อพิพาท 
         (……………………………)                                           (……………………………) 
 
(ลงชื่อ) …………………………......พนักงานเจ้าหน้าที่              (ลงชื่อ) …………………………......ผู้คัดค้าน    
        (……………………………)                        (……………………………) 
 
 
 
 
 
 
  
                                                             



       
 
                                       
(อ.คปภ.๑๔) 
ค ำร้องขอซักถำมผู้เชี่ยวชำญ                               เขียนที่................................................... 
          .............................................................. 
  
 ข้อพิพำทหมำยเลขด ำที ่............../๒๕........... 
 
             วันที…่…เดือน……………….…….…พุทธศักราช ๒๕……  
 
 …………………………………………………………… ผู้เสนอข้อพิพำท 
ระหว่ำง 
 …………………………………………………..………… ผู้คัดค้ำน 
 

 ข้าพเจ้า………………………………………………………….………สัญชาติ……………………อายุ…………ปี 
อาชีพ…………………………..……มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี……..…….......หมู่ที่…..…ตรอก/ซอย………...…….…………… 
ถนน………………………..….…แขวง/ต าบล……………..……..…เขต/อ าเภอ………………….……จังหวัด………………………
โทรศัพท์………………………โทรสาร……………………………ขอยื่นค าร้องขอซักถามผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

                      ข้อ ๑. ....……………………………………………………..……………………………………………………..…… 
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 
 
                                                                  (ลงชื่อ) ………………………….. ผู้ร้อง 
                                  (.………………………....) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 (อ.คปภ.๑๕) 
ค ำร้องขอเลื่อนกำรพิจำรณำ                              เขียนที่..................................................                                                                  
        .............................................................          
               
 ข้อพิพำทหมำยเลขด ำที ่............/๒๕..........    
 
             วันที…่…เดือน…………….....……พุทธศักราช ๒๕…… 
  
 ………………………………………………………………ผู้เสนอข้อพิพำท 
ระหว่ำง 
 …………………………………………………..…………..ผู้คัดค้ำน 
 

 ข้าพเจ้า……………………………………………..……………สัญชาติ………………………อายุ…………ปี 
อาชีพ…………………………มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่…..……หมู่ที่……ตรอก/ซอย…………………………………..………… 
ถนน………......……..………แขวง/ต าบล…………………............…เขต/อ าเภอ………………………จังหวัด………….………
โทรศัพท์……………………โทรสาร…………………………ขอยื่นค าร้องขอเลื่อนการพิจารณา ดังนี้ 

 ข้อ ๑. ....………………………………………………………..…....…………………………………….………… 
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ....................................................................   
 
  
 
                                                                                  (ลงชื่อ) ………………………….. ผู้ร้อง 

                       (.……….…………………....) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 (อ.คปภ.๑๖)  
ค ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร                                 เขียนที่...................................................                                                            
         ..............................................................           
               
     ข้อพิพำทหมำยเลขด ำที่ ........../๒๕..........    
 
              วันที…่..…เดือน…………..………พุทธศักราช ๒๕………  
 
 ……………………………………………………………… ผู้เสนอข้อพิพำท 
ระหว่ำง 
 …………………………………………………..…………. ผู้คัดค้ำน 
 
   อนุญาโตตุลาการได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว มีค าวินิจฉัยชี้ขาดดังต่อไปนี้.......................................  
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..……………………………...………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….
............................................................................ ..................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................. ............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................ ......................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................  
 
 
 
   (ลงชื่อ………………………….. อนุญาโตตุลาการ 

                       (.………………………....) 
 



 
 
 
 

 (อ.คปภ.๑๗) 
ค ำชี้ขำดเพิ่มเติม                               เขียนที่................................................... 
          .............................................................. 

                     ข้อพิพำทหมำยเลขด ำที ่............./๒๕............    

              วันที…่……เดือน…………………พุทธศักราช ๒๕…….… 

 
 …………………………………………………………… ผู้เสนอข้อพิพำท 
ระหว่ำง 
 …………………………………………………..………….. ผู้คัดค้ำน 

เรื่อง ………………………………………………………………………………… 

 ตามท่ีอนุญาโตตุลาการได้มีค าชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ….……..…./๒๕……………… 
ลงวันที่ ……………………เดือน………………………………… พ.ศ. ๒๕……… แล้วนั้น 

 อนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาดเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ ................................................................... 
.…………………………………………………………………………………..…………....………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
 
               (ลงชื่อ)………………………….. ประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 
 (.………………………....) 
  
 (ลงชื่อ) ………………………….. อนุญาโตตุลาการ 
 (.………………………....) 
 
 (ลงชื่อ) ………………………….. อนุญาโตตุลาการ 
 (.………………………....) 
 
 



 
 
 

(อ.คปภ.๑๘)      

ที่ ........./.......                                                                      
 
     วันที่........เดือน................พุทธศักราช ๒๕...... 
 
เรื่อง ส่งส าเนาค าชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ........../๒๕...... 
 
เรียน (ระบุชื่อคู่พิพาทที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย)    
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ส าเนาค าชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ........./๒๕....... ระหว่าง ...............(ผู้เสนอข้อพิพาท)  
           และ........................................... (ผู้คัดค้าน)   จ านวน ๑ ฉบับ 
           ๒. บัญชีแนบท้ายค าชี้ขาด    จ านวน ๑ ฉบับ  

         
 ตามที่.............................. (ผู้เสนอข้อพิพาท) ได้ยื่นค าเสนอข้อพิพาทต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นข้อพิพาทหมายเลขด าที่ ...../๒๕.... 
เรียกร้องให้บริษัท............................. (ผู้คัดค้าน) ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน ความละเอียดแจง้แลว้ น้ัน 
 

 บัดนี้  อนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวเป็นข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ..../๒๕..... 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และให้ถือว่าค าชี้ขาดมีผลผูกพันคู่พิพาทแล้วตั้งแต่ส าเนาค าชี้ขาดมาถึงตามหลักฐาน
การลงทะเบียนตอบรับของการสื่อสารแห่งประเทศไทย 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และปฏิบัติตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อไป     
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
                 (.………………………....) 
                                เลขาธกิาร 
 
 
 
 
 
                
  



  
   
    
 
(อ.คปภ.๑๙)  
บัญชีแนบท้ำยค ำชี้ขำด                                          
        ข้อพิพำทหมำยเลขด ำที่ ............/๒๕...... 
                                                                             ข้อพิพำทหมำยเลขแดงท่ี ......../๒๕....... 
 
      วันที่........เดือน ..................พุทธศักราช ๒๕....... 
เรื่อง…………………………………………………………………………… 
 อาศัยอ านาจตามข้อ ๔๐ แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กระบวนพิจารณา ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ และค่าป่วยการประธานอนุญาโตตุลาการ ค่าอากรแสตมป์     
ปิดค าชี้ขาดส าหรับข้อพิพาทนี้ 
 ๑. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณา(ปรากฏตามบัญชีแนบท้าย) 
 ๑.๑ ค่าพาหนะอนุญาโตตุลาการ    บาท 
 ๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    บาท 
 ๑.๓ ค่าถ่ายเอกสารและค่าส่งเอกสาร         บาท 
 ๑.๔ ค่าโทรศัพท์    บาท 
 ๑.๕ ค่าพิมพ์ค าชี้ขาด    บาท 
 ๑.๖.     บาท 
 ๒. ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ    บาท 
 ๓. ค่าป่วยการประธานอนุญาโตตุลาการ                            บาท 
 ๔. ค่าอากรแสตมป์ปิดค าชี้ขาด       บาท 
  รวม      บาท 
 ให้ผู้เสนอข้อพิพาทและผู้คัดค้านออกค่าใช้จ่าย...................................................................
ในการด าเนินกระบวนการพิจารณา ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ และค่าป่วยการประธานอนุญาโตตุลาการค่า
อากรแสตมป์ปิดค าชี้ขาด  
  
   (ลงชื่อ)…………………………ประธานคณะอนุญาโตตุลาการ 
                (.………………………....) 
    (ลงชื่อ) ……………………………อนุญาโตตุลาการ 
                  (.………………………....) 
   (ลงชื่อ) ……………………………อนุญาโตตุลาการ 
                                                                     (.………………………....) 
 
 

จ ำนวนเงนิจ่ำย/เหลอืคนื 
๑.ผูเ้สนอขอ้พพิำทช ำระ........................บำท 
  เหลอืคนื/จ่ำยเพิม่................................บำท 
๒.ผูค้ดัคำ้นช ำระ..................................บำท 
   เหลอืคนื/จ่ำยเพิม่.............................บำท 

 



 
 
 
 

หน้ำส ำนวน   
        
  ข้อพิพำทหมำยเลขด ำที่.............../๒๕........... 
 ข้อพิพำทหมำยเลขแดงที่............../๒๕.......... 
 
 ……………………………………………………………………………..……ผู้เสนอข้อพิพำท 
ระหว่ำง 
 …………………………………………………..…………………………..…..ผู้คัดค้ำน 
  
เรื่อง …………………………………………………………………………………………… 
 
สัญญำประกันภัยที่พิพำท...........................................  ประกันชีวิต    ประกันวินำศภัย 
 
เสนอข้อพิพาทวันที่.......................................................เดือน........................................... พ.ศ.๒๕.................. 
ตั้งอนุญาโตตุลาการวันที่...............................................เดือน........................................... พ.ศ.๒๕.................. 
ก าหนดระยะเวลามีค าชี้ขาดวันที่...................................เดือน.......................................... พ.ศ.๒๕.................. 
พิจารณาครั้งแรกวันที่....................................................เดือน........................................... พ.ศ.๒๕.................. 
พิจารณาเสร็จวันที่.........................................................เดือน........................................... พ.ศ.๒๕.................. 
มีค าชี้ขาดวันที่...............................................................เดือน........................................... พ.ศ.๒๕.................. 
บันทึก 
วันที่..........เดือน............................พ.ศ.๒๕............  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ได้ส่งส าเนาค าชี้ขาดข้อพิพาทหมายเลขแดงที่......../๒๕.......ให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
ข้อ ๓๕ วรรคท้าย แล้ว โดยผู้เสนอ    ข้อพิพาทได้รับในวันที่...........เดือน...............พ.ศ.๒๕....... และผู้คัดค้าน
ได้รับในวันที่...........เดือน...................พ.ศ.๒๕.......... 
บันทึก 
๑. พิจารณานัดแรก ....................................................          ๓..................................................................... .....                                           
๒.................................................................................. ๔..........................................................................                                         
ผลกำรด ำเนินกำร 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………..…… 
(ลงชื่อ)........................................พนักงานเจ้าหน้าที่    (ลงชื่อ).....................................ผอ.ส่วนอนุญาโตตุลาการ                
        (.................................... )                      (....................................) 
 

    อนุญาโตตลุาการ 
 ๑. ................................... 
 ๒. ................................... 
 ๓. ................................... 
 


