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ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ 
เร่ือง  อัตราค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อให้อัตราค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณา  ซึ่งใช้บังคับ 
มาตั้งแต่  พ .ศ .   ๒๕๕๑  เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
ข้อพิพาทที่เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  อาศัยอํานาจ
ตามความในข้อ  ๖  (๒)  และข้อ  ๔๐  ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกอบมติคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๒๘  กันยายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ประธานคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ  เร่ือง  อัตราค่าป่วยการ
อนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณา  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ  เร่ือง  อัตราค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ

และค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๕๓ 
ข้อ ๔ อัตราค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ  ให้เป็นไปตามตารางที่แนบท้ายประกาศน้ี 
ข้อ ๕ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณา  ให้อนุญาโตตุลาการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

กําหนดตามที่ได้จ่ายไปจริง 
ข้อ ๖ การคํานวณอัตราค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ  และค่าใช้จ่ายในการดําเนิน 

กระบวนพิจารณา  ถ้าคํานวณได้เป็นเศษสตางค์ให้ปัดเศษสตางค์ทิ้ง 
ขอ้ ๗ การจ่ายค่าป่วยการกรณีอนุญาโตตุลาการสามคน  ให้นําอัตราค่าป่วยการ  ที่กําหนดไว้

ตามตารางที่แนบท้ายประกาศนี้  แบ่งออกเป็นสิบส่วน  โดยให้ประธานคณะอนุญาโตตุลาการได้รับสี่ส่วน  
สําหรับอนุญาโตตุลาการอีกสองคนให้ได้รับคนละสามส่วนเท่ากัน 

กรณีข้อพิพาทมีจํานวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  และคู่พิพาท  ตกลงกันให้มี
อนุญาโตตุลาการจํานวน  ๑  คน  ให้อนุญาโตตุลาการได้รับค่าป่วยการก่ึงหนึ่งของอัตราค่าป่วยการ 
ที่กําหนดไว้ตามตารางที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๘ คําเสนอข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการท่ีย่ืนก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   
ให้กําหนดค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายในการดําเนินกระบวนพิจารณา  ตามอัตรา  หลักเกณฑ์  และวิธีการ  
ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการย่ืนคําเสนอข้อพิพาทจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
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ความในวรรคหน่ึง  ให้นํามาใช้กับการย่ืนคําคัดค้าน  คําเรียกร้องแย้ง  และการตกลงหรือ
ประนีประนอมยอมความ  โดยสํานักงาน  คปภ.  ในข้อพิพาทตามวรรคหน่ึงด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุทธิพล  ทวีชยัการ 
เลขาธิการ 

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ประธานคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ 



 
 
 

ตารางอัตราคา่ป่วยการอนญุาโตตุลาการ 
 

 

จํานวนทุนทรพัย์ที่เรียกร้อง อัตราคา่ป่วยการอนุญาโตตุลาการ 
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ๑๐,๐๐๐ บาท 
เ กินกว่า  ๑ ,๐๐๐ ,๐๐๐  บาท  แต่ไม่ เ กิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

อัตราร้อยละ ๑.๕ ของจํานวนทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง 
แต่ทั้งน้ีไม่ตํ่ากว่า ๒๒,๕๐๐ บาท 

เ กินกว่า  ๒ ,๐๐๐ ,๐๐๐  บาท  แต่ไม่ เ กิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๖๐,๐๐๐ บาท บวกด้วยอัตราร้อยละ ๑ ของจํานวน
ทุนทรัพย์ส่วนที่เกินจาก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เ กินกว่า  ๕ ,๐๐๐ ,๐๐๐  บาท  แต่ไม่ เ กิน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๙๐ ,๐๐๐ บาท บวกด้วยอัตราร้อยละ ๐ .๘ ของ
จํานวนทุนทรัพย์ส่วนที่เกินจาก ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เกินกว่า ๑๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท แต่ไม่ เกิน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๓๐,๐๐๐ บาท บวกด้วยอัตราร้อยละ ๐.๖ ของ
จํานวนทุนทรัพย์ส่วนที่เกินจาก ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เกินกว่า ๒๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท แต่ไม่ เกิน 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๙๐,๐๐๐ บาท บวกด้วยอัตราร้อยละ ๐.๔ ของ
จํานวนทุนทรัพย์ส่วนที่เกินจาก ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เกินกว่า ๕๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท แต่ไม่ เกิน 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓๑๐,๐๐๐ บาท บวกด้วยอัตราร้อยละ ๐.๒ ของ
จํานวนทุนทรัพย์ส่วนที่เกินจาก ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๔๑๐,๐๐๐ บาท บวกด้วยอัตราร้อยละ ๐.๑ ของ
จํานวนทุนทรัพย์ส่วนที่เกินจาก ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เกินกว่า ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๕๑๐,๐๐๐ บาท บวกด้วยอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของ
จํานวนทุนทรัพย์ส่วนที่เกินจาก ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๗๕๐,๐๐๐ บาท บวกด้วยอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของ
จํานวนทุนทรัพย์ส่วนที่เกินจาก ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เกินกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท บวกด้วยอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของ
จํานวนทุนทรัพย์ส่วนที่เกินจาก ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เกินกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท บวกด้วยอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของ
จํานวนทุนทรัพย์ส่วนที่เกินจาก ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ไม่มีทุนทรัพย์ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

 
 
 
 

 


