
ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
ว่ำดว้ยอนญุำโตตุลำกำร  (ฉบับที่  ๓)   

พ.ศ.  2563 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  32  (2)  แห่งพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรก ำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  พ.ศ.  2550  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม  
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกควำมในวรรคแรกของข้อ  ๔  แห่งระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร  
(ฉบับที่   ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และยกเลิกควำมในวรรคสองของข้อ  ๔  แห่งระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง  เรียกว่ำ  “คณะกรรมกำรอนุญำโตตุลำกำร”  ประกอบด้วย  
เลขำธิกำรเป็นประธำนกรรมกำร  รองเลขำธิกำรด้ำนกฎหมำย  คดี  และคุ้มครองสิทธิประโยช น์   
ผู้ช่วยเลขำธิกำรสำยกฎหมำยและคดี  ผู้ช่วยเลขำธิกำรสำยคุ้มครองสิทธิประโยชน์  ผู้แทนส ำนักงำน  
ศำลยุติธรรม  ผู้แทนส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  นำยกสมำคมประกันวินำศภัยไทย  นำยกสมำคมประกันชีวิตไทย  
นำยกสมำคมนำยหน้ำประกันภัยไทย  ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คน  ซึ่งเลขำธิกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร  
และผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนระงับข้อพิพำท  ส ำนักงำน  คปภ.  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร   

ให้หัวหน้ำกลุ่มอนุญำโตตุลำกำรเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร”   
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกควำมใน  (๔)  ของข้อ  ๖  แห่งระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและ

ส่งเสริมกำรประกอบธรุกจิประกันภัยว่ำดว้ยอนญุำโตตุลำกำร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“(4)  ให้ค ำแนะน ำ  หรือให้ควำมเห็นชอบบุคคลที่เหมำะสมจะท ำหน้ำที่เป็นอนุญำโตตุลำกำร

เสนอต่อส ำนักงำน  คปภ.  เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นอนุญำโตตุลำกำรส ำนักงำน  คปภ.  ทะเบียนอนุญำโตตุลำกำรนี้ 
อำจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งครำวตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรอย่ำงน้อย  ๔  ปี  ต่อครั้ง” 

ข้อ ๓ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นวรรคสำมและวรรคสี่ของข้อ  ๙  แห่งระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ในกำรเสนอข้อพิพำทตำมวรรคแรกต้องเป็นกรณีที่ไม่ปรำกฏว่ำข้อพิพำทเดียวกันนี้มีกำรยื่น  
ข้อร้องเรียนชั้นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมระเบียบส ำนักงำน  คปภ.  ว่ำด้วยกำรพิจำรณำข้อร้องเรียนและ
ด ำเนินกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทด้ำนกำรประกันภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๒  หรืออยู่ระหว่ำงกำรไกล่เกลี่ยโดยผู้ไกล่เกลี่ย  
ซึ่งเป็นผู้ช ำนำญกำรตำมระเบียบส ำนักงำน  คปภ.  ว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทด้ำนกำรประกันภัย  
พ.ศ.  ๒๕๕๙   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



หำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบแล้วพบว่ำผู้เสนอข้อพิพำทได้ยื่นข้อพิพำทเดียวกันเพ่ือให้
ด ำเนินกำรด้วยกระบวนกำรใดกระบวนหนึง่หรือทั้งสองกระบวนกำรตำมวรรคสำม  ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
สอบถำมผู้เสนอข้อพิพำทว่ำประสงค์จะระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรใด  หำกผู้เสนอข้อพิพำท  
เลือกด ำเนินกำรระงับข้อพิพำทด้วยวิธีอนุญำโตตุลำกำร  ให้ผู้เสนอข้อพิพำทถอนค ำร้องเรียนหรือ  
ข้อพิพำทตำมวรรคสำมภำยใน  ๗  วัน  หำกผู้เสนอข้อพิพำทไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
ถือว่ำผู้เสนอข้อพิพำทไม่ติดใจด ำเนินกำรตำมวรรคสำม  แล้วให้ด ำเนินกระบวนพิจำรณำตำมระเบียบนี้ต่อไป” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๖  แห่งระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๖  ก่อนคู่พิพำทตกลงตั้งอนุญำโตตุลำกำรชี้ขำดข้อพิพำท  หำกเลขำธิกำรเห็นสมควร
หรือคู่พิพำททั้งสองฝ่ำยประสงค์จะให้ส ำนักงำน  คปภ.  จัดให้มีกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท  ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ส่งส ำนวนไปด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักงำน  คปภ.  ว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทด้ำนกำรประกันภัย  
พ.ศ.  ๒๕๕๙   

เมื่อคู่พิพำทสำมำรถตกลงระงับข้อพิพำทกันได้ตำมวรรคแรกไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน   
ให้คู่พิพำทน ำบันทึกควำมตกลงประนีประนอมยอมควำมนั้น  แจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำร  
ตำมระเบียบนี้ต่อไป   

กรณีข้อพิพำทยุติได้ทั้งหมดตำมวรรคสอง  หำกคู่พิพำทประสงค์จะให้อนุญำโตตุลำกำร   
ชี้ขำดตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำม  ให้คู่พิพำทด ำเนินกำรตั้งอนุญำโตตุลำกำรตำมระเบียบนี้   

ในกรณีที่ข้อพิพำทไม่สำมำรถตกลงกันได้  และคู่พิพำทประสงค์จะระงับข้อพิพำทด้วยวิธี
อนุญำโตตุลำกำร  ให้คู่พิพำทด ำเนินกำรตั้งอนุญำโตตุลำกำรตำมระเบียบนี้ต่อไป” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๔๑  แห่งระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๔๑  ให้คู่พิพำทวำงเงินเป็นหลักประกันค่ำป่วยกำรอนุญำโตตุลำกำร  และค่ำใช้จ่ำย   
ในกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำในวันยื่นค ำเสนอข้อพิพำทและวันยื่นค ำคัดค้ำนตำมอัตรำที่คณะกรรมกำร
ประกำศก ำหนด 

หำกคู่พิพำทมิได้วำงเงินเป็นหลักประกันส ำหรับค่ำป่วยกำรและค่ำใช้จ่ำยตำมวรรคแรก   
ให้ครบจ ำนวน  ให้เลขำธิกำรมีค ำสั่งไม่รับค ำเสนอข้อพิพำทหรือค ำคัดค้ำน  หรือมีค ำสั่งเป็นอย่ำงอื่น  
ตำมสมควรแก่กรณี   

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



หำกภำยหลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยตำมวรรคแรกออกจำกเงินวำงหลักประกันแล้วมีเงินเหลือ   
ให้คืนแก่ผู้วำงหลักประกัน” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๔๒  แห่งระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔๒  ให้กำรเสนอข้อพิพำทและกำรตกลงประนีประนอมยอมควำมของข้อพิพำท 
ที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อนวันที่ระเบียบอนุญำโตตุลำกำรนี้มีผลใช้บังคับ  ด ำเนินกำรต่อไปจนกว่ำ  
จะสิ้นสุดกระบวนกำรตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร  ที่ใช้อยู่ในขณะที่ยื่นค ำเสนอข้อพิพำทต่อไป” 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วนัที่  6  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สุทธิพล  ทวีชัยกำร 

เลขำธกิำร 
คณะกรรมกำรก ำกับและสง่เสริมกำรประกอบธรุกิจประกันภัย 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๑๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๓


