
๑ 

 

         
 
 
(อ.คปภ.๑) 
หนังสือเสนอข้อพิพาท                                             เขียนที.่........(ที่อยู่)..................    
     ประกันชีวิต                        
   ประกันวินาศภัย  

                                     ข้อพิพาทหมายเลขด าที่ ........../๒๕........ 
       (ยังไม่ต้องระบุ)    

 
                      วันที่     เดือน      พุทธศักราช (วันยื่นค ำเสนอข้อพิพำท) 

 
                      (ชื่อผู้เสนอข้อพิพำท/ผู้เสียหำย)                              ผู้เสนอข้อพิพาท 
ระหว่าง 
            (ชื่อบริษทั ประกันภัย)              ผู้คัดค้าน 
 
  จ านวนเงินที่เรียกร้อง _______________บาท (รวมดอกเบี้ยด้วย (หำกมี)) 
 

          ข้าพเจ้า (ชื่อผู้เสนอข้อพิพาท/ผู้รับมอบอ านาจ) ผู้เสนอข้อพิพาท สัญชาติ __ อายุ __ป ี
อาชีพ _______อยู่บ้านเลขที่ ______ หมู่ที่ ____ ต าบล ______ อ าเภอ ______ จังหวัด ____ โทรศัพท์ 
______ โทรสาร _________ 

 
        ขอยื่นค าเสนอให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ภายใต้การด าเนินการของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจธุรกิจประกันภัย โดยมีบริษัท (ประกันภัย) เป็น  
ผู้คัดค้าน สัญชาติ ____ ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ (ที่อยู่ของบริษัทประกันภัย) มีรายละเอียดตามที่จะกล่าว
ต่อไปนี้ 

 
                   ๑.สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ   
            เป็นไปตามสัญญาประกันภัยที่ระบุว่า ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้งหรือข้อรียก
รอ้งใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และ
หากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม
และให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.
๒๕๕๑และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓                                                 
                       (เป็นข้อตกลงที่ระบุไว้ในเงื่อนไขท่ัวไปในกรมธรรม์ประกันภัย) 
                                   
  ๒. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่งข้อพิพาท (ระบุจ านวนเงินที่เรียกร้องด้วย ถ้ามี)   

ข้อพิพาทนี้ (ชื่อผู้เสนอข้อพิพาท ซึ่งอาจเป็นผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มี 



๒ 

 

ส่วนได้เสียตามสัญญาประกันภัย) รายละเอียดปรากฏตามส าเนาเอกสาร (เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาบัตร
ประชาชน, หนังสือมอบอ านาจ เป็นต้น) เอกสารแนบท้ายค าเสนอข้อพิพาทหมายเลข ๑) 
 
(ตัวอย่ำงรำยละเอียดแห่งข้อพิพำท) 
 

  ผู้เสนอข้อพิพาทได้แต่งตั้งให้ นาย ส. เป็นผู้แทนเพ่ือด าเนินกระบวนพิจารณา รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารท้ายค าเสนอข้อพิพาทหมายเลข ๑ 
  ผู้ เสนอข้อพิพาทเป็นเจ้าของผู้ครองครองรถยนต์กระบะคันหมายเลขทะเบียน กข 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายค าเสนอข้อพิพาทหมายเลข ๒ 
  ผู้คัดค้านเป็นผู้รับประกันภัยค้ าจุน ประกันภัยภาคสมัครใจ ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน 
๓๐-๑ 
  ในระหว่างระยะเวลาคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน ๓๐-๑ เมื่อ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ขณะที่นาย ว. ผู้ขับขี่รถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทไปตาม
ถนนบ้านบึง-ชลบุรี ขณะนั้นได้มีรถยนต์ที่ผู้คัดค้านรับประกันภัยไว้ ขับตามหลังมาด้วยความประมาทปราศจาก
ความระมัดระวัง กล่าวคือ ไม่เว้นระยะห่างให้พอควรเพื่อจะหยุดรถได้ทัน เมื่อถึงท่ีเกิดเหตุ ซึ่งเป็นสี่แยกไฟแดง 
เป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้คัดค้านขับพุ่งชนท้ายรถยนต์ของผู้เสนอข้อพิพาทอย่างแรง ท าให้รถยนต์ของผู้เสนอ  
ข้อพิพาทได้รับความเสียหาย 
  หลังเกิดเหตุ ตัวแทนของผู้คัดค้านได้ออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและตรวจสอบความเสียหาย 
และได้พิจารณาว่าเหตุที่เกิดนี้เป็นความประมาทของรถยนต์คันที่ผู้คัดค้านรับประกันภัย รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารท้ายค าเสนอข้อพิพาทหมายเลข ๓ 
  ผู้เสนอข้อพิพาทได้รับความเสียหายหนักท่ีด้านท้ายรถ น ารถยนต์ประเมินราค่าและจัดซ่อมที่
อู่ ศ.การาจ เสียค่าซ่อมแซมและค่าอะไหล่รวมเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท โดยบริษัท ม. ประกันภัย จ ากัด ที่รับ
ประกันภัยประเภท ๑ ได้ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายค าเสนอข้อพิพาท
หมายเลข ๔,๕,๖ 
  นอกจากนี้ผู้เสนอข้อพิพาทยังได้รับความเสียหาย ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ค่าขาดรายได้จากการใช้รถยนต์คันพิพาท เนื่องจากผู้เสนอข้อพิพาทใช้รถยนต์ดังกล่าวรับ
วิ่งส่งพนักงานโรงงานอุสาหกรรม ได้ค่าจ้างเดือนละ ๖๕,๐๐๐ บาท และในวันเสาร์-อาทิตย์ ยังมีรายได้จาก
การรับส่งนักท่องเที่ยว มีรายได้วันละ ๓,๕๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายค าเสนอข้อพิพาท
หมายเลข ๗  
  นับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่ซ่อมรถยนต์แล้วเสร็จ เป็นเวลา ๕ เดือนกว่า ท าให้ต้องสูญเสีย
รายได้ไปรวมเป็นเงิน ๕๕๓,๕๐๐ บาท 
  ๒. ค่ารถยนต์เสื่อมสภาพ เนื่องจากเมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้ว สาภพการใช้งานไม่ปกติ
เหมือนเดิม และมีต าหนิจากการจัดซ่อม ท าให้รถยนต์เสื่อมราคาและเสื่อมสภาพโดยเร็ว และรถยนต์คันพิพาท
ซื้อมาในราคา ๙๕๐,๐๐๐ บาท หากรถไม่ถูกชนหรือได้รับการดูแลอย่างดี หากจะขายได้ก็จะมีราคาซื้อขาย   
ไม่ต่ ากว่า ๗๕๐,๐๐๐ บาท จึงเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
  รวมค่าเสียหายที่ผู้เสนอข้อพิพาทคือ ๗๙๓,๕๐๐ บาท  
  อนึ่ง ผู้เสนอข้อพิพาทเคยยื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อส านักงาน คปภ. แต่ไม่อาจ
ตกลงค่าเสียหายกับผู้คัดค้านได้ เนื่องจากผู้คัดค้านเสนอชดใช้ค่าเสียหายให้ต่ ากว่าความเสียหายที่แท้จริง      



๓ 

 

ผู้เสนอข้อพิพาทไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงน าเรื่องเข้าสู่กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน 
คปภ. เพ่ือให้อนุญาโตตุลาการได้โปรดวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนี้ด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้าย     
ค าเสนอข้อพิพาทหมายเลข ๘ 
 

๓. ค าขอให้ช้ีขาด 
           ขอให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท ดังนี้.- 
  ๓.๑ ชดใช้ค่าเงินจ านวน ๗๙๓,๕๐๐ บาท   
           ๓.๒ ชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ …….. ต่อปี ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันภัย นับแต่........................... จนกว่าจะช าระเสร็จแก่ผู้เสนอข้อพิพาท 
           ๓.๓ ให้ผู้คัดค้านจ่ายค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเกี่ยวกับการด าเนิน

กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการแทนผู้สนอข้อพิพาทด้วย             
  

  ๔. จ านวนอนุญาโตตุลาการ__๑__ คน (จ านวนอนุญาโตตุลาการชี้ขาดอาจเป็น ๑ หรือ ๓ 
คน ขึ้นอยู่กับจ านวนทุนทรัพย์ท่ีเรียกร้อง) 
 

  ข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทุกประการ 
 
 
 

     ลงชื่อ__________________________ผู้เสนอข้อพิพาท 
               (นาย ส................................ )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 
 
 
 
(อ.คปภ. ๔) 
หนังสือตั้งผู้แทนเพื่อด าเนินกระบวนพิจารณา               เขียนที่..............(ท่ีอยู่)................. 
         
 

ข้อพิพาทหมายเลขด าที่ ........../๒๕........ 
(ยังไม่ต้องระบุ)    

 
 

                      วันที่     เดือน      พุทธศักราช (วันยื่นค ำเสนอข้อพิพำท) 
 
 

                     (ชื่อผู้เสนอข้อพิพำท/ผู้เสียหำย)                                    ผู้เสนอข้อพิพาท 
ระหว่าง 
            (ชื่อบริษัทประกันภัย)              ผู้คัดค้าน 
 
         ข้าพเจ้า  ...(ผู้เสนอข้อพิพาท)  สัญชาติ  .......  อายุ ..... ปี อาชีพ ....... อยู่บ้านเลขท่ี ..... 
หมู่ที่ .... ต าบล....... อ าเภอ....... จังหวัด..............  โทรศัพท์  - 
                    ขอแต่งตั้ง….นาย ส. ......  อายุ ...... ปี  อาชีพ ทนายความ  อยู่บ้านเลขท่ี ................  
ถนน............ ต าบล..............  อ าเภอเมือง  จังหวัด............  โทรศัพท์ ........... เป็นผู้แทนในการด าเนิน 
กระบวนการระงับข้อพิพาทแทนข้าพเจ้าในกิจการดังต่อไปนี้  
 
                ข้อ ๑. มีอ านาจด าเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการนับตั้งแต่เริ่มยื่นหนังสือ
เสนอข้อพิพาท ค าคัดค้าน ค าเรียกร้องแย้ง ค าก้ค าเรียกร้องแย้ง เลือกและการตั้งอนญาโตตุลาการ และ
ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทไปจนอนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาด รวมทั้งมีอ านาจที่จะด าเนิน
กระบวนพิจารณาไปในทางจ าหน่ายสิทธิของข้าพเจ้าด้วย เช่น ยอมรับตามที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง ถอด
ถอนข้อเรียกร้อง ประนีประนอมยอมความหรือสละสิทธิใดๆ 
 

               ข้อ ๒. มีอ านาจรับเงินใดๆจากส านักงานอนุญาโตตุลาการหรือจากคู่กรณีอีหฝ่ายหนึ่งและให้
มีอ านาจตั้งตัวแทนช่วงเอการนี้ได้ด้วย 
 

               ข้อ ๓. _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

              ข้อ ๔. ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 



๕ 

 

                  การใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปภายใต้ขอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ ให้ถือ
เสมือนเป็นการกระท าของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบทุกประการ เพ่ือเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือ
ชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 
 
 
                                                    ลงชื่อ .........................................................ผู้แต่งตั้ง 
                                                            (………………………..………….……………) 
                                                   
                                                   ลงชื่อ ..........................................................ผู้รับการแต่งตั้ง 
                                                           (…………………………………..……………) 
 
                                                   ลงชื่อ ......................................................  พยาน  
                                                           (....................................................) 
                       
                                                   ลงชื่อ ........................................................   พยาน  
                                                          (.......................................................) 
 
 
หมายเหตุ : ข้อความใดไม่ต้องการ ให้ขีดฆ่าและลงนามก ากับ 
 
 
 
(ให้ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
          
 

(อ.คปภ.๑๑)    
บัญชีระบุพยาน                                                                เขียนที่ ……(ท่ีอยู่)........................ 
 

         ข้อพิพาทหมายเลขด าที่………/๒๕………… 
       

        วันที่  ……….เดือน............ปี 
 
          .............(ผูเ้สนอข้อพิพาท)................                                 ผู้เสนอข้อพิพาท 

ระหว่าง 

         ...............(บริษัทประกันภัย)................                     ผู้คัดค้าน 
 
 ข้าพเจ้า  นางสวย  สีแสง      ผู้เสนอข้อพิพาท 
 

ขอระบุพยานของข้าพเจ้ารวม -  อันดับ ตามบัญชีตารางข้างล่างนี้ 
 

อันดับที่ ชื่อพยาน ที่อยู่ หมายเหตุ 
 

๑ 
  
----- พยานบุคคล----- 
 

    
 

    น า/หมาย 

 
๒ 

  
---------พยานเอกสาร---------- 
 

  
 

    น า/หมาย 

 
๓ 
 

    
 

   น า / หมาย 

 
๔ 
 

    
 

  น า / หมาย 

    
    

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

        
 


