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

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

 
                      วันที่     เดือน      พุทธศักราช (วันยื่นค ำเสนอข้อพิพำท) 

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

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

        ขอยื่นค าเสนอให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ภายใต้การด าเนินการของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจธุรกิจประกันภัย โดยมีบริษัท (ประกันภัย) เป็นผู้คัดค้าน 
สัญชาติ ____ ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี (ท่ีอยู่ของบริษัทประกันภัย) มีรายละเอียดตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ 

 
                   ๑.สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ   
            เป็นไปตามสัญญาประกันชีวิตที่ระบุว่า ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้งหรือข้อรียกร้อง
ใดๆภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าว ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิตกับบริษัท และหาก   
ผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท า
การวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบส านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๕๑และ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓                                                 
                       (เป็นข้อตกลงที่ระบุไว้ในเงื่อนไขท่ัวไปในกรมธรรม์ประกันภัย) 
                                   
  ๒. ข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่งข้อพิพาท (ระบุจ านวนเงินที่เรียกร้องด้วย ถ้ามี)   

ข้อพิพาทนี้ (ชื่อผู้เสนอข้อพิพาท ซึ่งอาจเป็นผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มี 
ส่วนได้เสียตามสัญญาประกันชีวิต) รายละเอียดปรากฏตามส าเนาเอกสาร (เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาบัตร
ประชาชน, หนังสือมอบอ านาจ เป็นต้น) เอกสารแนบท้ายค าเสนอข้อพิพาทหมายเลข ๑) 
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(ตัวอย่ำงรำยละเอียดแห่งข้อพิพำท) 

นางสวย สีแสง ในฐานะผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิตของนายกนก สีแสง  
ข้อพิพาทนี้นางสวย สีแสง ผู้เสนอข้อพิพาท ได้มอบอ านาจให้นายศักดิ์ อัมรินทร์ 

เป็นผู้ รับมอบอ านาจ ในการด านินการต่างๆ  ในการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ พิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการและด าเนินการต่างๆได้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมอบอ านาจ (เอกสารแนบท้ายค าเสนอ
ข้อพิพาท   หมายเลข ๒)  
              ผู้คัดค้านเป็นผู้รับประกันชีวิตของนายกนก สีแสง ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเลขที่ ๑๒๓๔๕๖ 
ขณะท าสัญญาประกันภัย มีอายุ ๓๐ ปี  ระยะเวลาประกันภัย ๒๐ ปี เริ่มท าสัญญาประกันภัยเมื่อวันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๐ วันครบก าหนดสัญญาวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๗๐ โดยมีสาระส าคัญของเงื่อนไสัญญาประกันชีวิต
ว่าจะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัย ถูกฆ่าหรือท าร้ายเสียชีวิต ผู้คัดค้านจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทในฐานะผู้รับประโยชน์ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งสนบาทถ้วน) รายละอียด
ปรากฏตามส าเนากรมธรรม์ประกันชีวิต (เอกสารแนบท้ายค าเสนอข้อพิพาทหมายเลข ๓) 
                ๑.เหตุละเมิดในข้อพิพาทนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๒๓.๑๐ นาฬิกา     
นายกนก สีแสง ได้ถูกนางสาวฤดี บัวงาม ใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต ในหมู่บ้านพฤกษา เลขที่ ๕ ต าบลคลอง ๒  
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดีของสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (เอกสารแนบท้ายค าเสนอข้อพิพาทหมายเลข ๔)  จากการตรวจ
บาดแผลภายนอกของนายกนก สีแสง ผู้ตาย พบบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ รูปแฉกจากกระสุนปืนลูกซองบริเวณ
ศรีษะด้านซ้ายและทะลุกระโหลกและเนื้อสมองส่วนบนด้านขวารายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการตรวจ
ศพนายกนก สีแสง ของแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี  รายละเอียด
ปรากฏตาม(เอกสารแนบท้ายค าเสนอข้อพิพาทหมายเลข ๕) และผลการตรวจพสูจน์และความเห็นของผู้ช านาญ 
(นักวิทยาศสตร์) บนมือของนายกนก สีแสง และนางสาวฤดี บัวงาม ปราปฏว่าตรวจพบธาตุAntimony และ 
Barium ที่มือของนางสาวฤดี บัวงาม ในปริมาณที่เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับการยิงปืน และตรวจพบธาตุ Antimony 
ที่มือของนายกนก สีแสง ในปริมาณและลักษณะที่ไม่อาจยืนยันได้ว่าเกี่ยวข้องกับการยิงปืน รายละเอียดปรากฏ
ตามส าเนารายงานการตรวจพิสูจน์ของนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานตรวจอาวุธและเครื่องกระสุนปืนของกองพิสูจน์
หลักฐาน (เอกสารแนบท้ายค าเสนอข้อพาทหมายเลข ๖) 
               ผู้เสนอข้อพิพาท ได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวกับ    
ผู้คัดค้าน แต่ผู้คัดค้านปฏิเสธการจ่ายโดยอ้างว่า การตายของนายกนก สีแสง เป็นการฆ่าตัวตายเอง ภายใน
ระยะเวลา ๑ ปีนับแต่วันท าสัญญา ซึ่งเป็นเงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครอง บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบ                                   
                   ต่อมาผู้เสนอข้อพิพาทได้ยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อส านักงาน คปภ. ผู้คัดค้าน
ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การตายของนายกนก สีแสง เกิดจากการฆ่าตัวตายด้วยความสมัครใจด้วยตนเองภายใน ๑ ปี  
นับจากวันท าสัญญา ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครอง บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบและยืนยันปฏิเสธการจ่าย 
โดยอ้างว่าเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวไม่คุ้มครอง รายละเอียดปรากฏตามส าเนาบันทึกส านักงาน 
คปภ.เรื่องการพิจารณาเรื่องร้องเรียน รายละเอียดปรากฏตาม (เอกสารแนบท้ายค าสนอข้อพาทหมายเลข ๗) ผู้
เสนอข้อพิพาทไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงน าเรื่องเข้าสู่กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. 
เพ่ือให้อนุญาโตตุลาการได้โปรดวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนี้ด้วย  
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                 ผู้เสนอข้อพิพาทได้รับความเสียหายจากการกระท าของผู้คัดค้านที่รับท าสัญญาประกันชีวิตของ
นายกนก สีแสง ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุครั้งนี้ ผู้เสนอข้อพิพาทในฐานะผู้รับประโยชน์ จึงขอเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากผู้คัดค้านตามเงื่อนไนสัญญาประกันชีวิต จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

๓. ค าขอให้ช้ีขาด 
           ขอให้ผู้คัดค้านชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท ดังนี้ 
           ๓.๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
           ๓.๒ ชดใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ...... ต่อปี ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 

นับแต่.................เปน็ต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ 
           ๓.๓ ให้ผู้คัดค้านจ่ายค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเกี่ยวกับการด าเนิน

กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการแทนผู้เสนอข้อพิพาทด้วย เนื่องจากผู้คัดค้านมีเจตนาปฏิเสธการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาทตลอดมาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

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

  ข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทุกประการ 
 
 

     ลงชื่อ__________________________ผู้เสนอข้อพิพาท 
                        (นายศักดิ์ อัมรินทร์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
                      วันที่     เดือน      พุทธศักราช (วันยื่นค ำเสนอข้อพิพำท) 

 
                         (ชื่อผู้เสนอข้อพิพำท/ผู้เสียหำย)                                    ผู้เสนอข้อพิพาท 
ระหว่าง 
            (ชื่อบริษัท ประกันภัย)              ผู้คัดค้าน 
 
         ข้าพเจ้า  นางสวย  สีแสง   สญัชาติ  ไทย  อายุ ๕๐ ปี อาชีพ รับจ้าง อยู่บ้านเลขท่ี ๑๒๓  
หมู่ที่ ๕ ต าบลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์  - 
                    ขอแต่งตั้ง นายศักดิ์  อัมรินทร์  อายุ ๓๐ ปี  อาชีพ ทนายความ  อยู่บ้านเลขท่ี ๒๕  
ถนนนนทบุรี ๑ ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  โทรศัพท์ -  เป็นผู้แทนในการด าเนินกระบวนการ
ระงับข้อพิพาทแทนข้าพเจ้าในกิจการดังต่อไปนี้  
 
                ข้อ ๑. มีอ านาจด าเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการนับตั้งแต่เริ่มยื่นหนังสือเสนอ
ข้อพิพาท ค าคัดค้าน ค าเรียกร้องแย้ง ค าแก้ค าเรียกร้องแย้ง เลือกและการตั้งอนุญาโตตุลาการ และด าเนินการ
อ่ืนเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทไปจนอนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาด รวมทั้งมีอ านาจที่จะด าเนินกระบวนพิจารณาไป
ในทางจ าหน่ายสิทธิของข้าพเจ้าด้วย เช่น ยอมรับตามที่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง ถอดถอนข้อเรียกร้อง 
ประนีประนอมยอมความหรือสละสิทธิใดๆ 
 

               ข้อ ๒. มีอ านาจรับเงินใดๆจากส านักงานอนุญาโตตุลาการหรือจากคู่กรณีอีหฝ่ายหนึ่งและให้มี
อ านาจตั้งตัวแทนช่วงเอการนี้ได้ด้วย 
 

               ข้อ ๓. _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

              ข้อ ๔. ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
                   
 
 



- ๒ - 
 

                  
การใดท่ีผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปภายใต้ขอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนเป็น

การกระท าของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบทุกประการ เพ่ือเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 
 
 
                                                    ลงชื่อ ........................................................... ผู้แต่งตั้ง 
                                                                         (นางสวย สีแสง ) 
                                                   
                                                   ลงชื่อ ......................................................ผู้รับการแต่งตั้ง 
                                                                       (นายศักดิ์ อัมรินทร์ ) 
 
                                                   ลงชื่อ ......................................................  พยาน 
                                                            (                                        ) 
                       
                                                 ลงชื่อ ................................... .....................   พยาน 
                                                         (                                         ) 
 
 
หมายเหตุ : ข้อความใดไม่ต้องการ ให้ขีดฆ่าและลงนามก ากับ 
 
 
 
(ให้ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
          
 

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

         ข้อพิพาทหมายเลขด าที่………/๒๕………… 
       

        วันที่  ……….เดือน............ปี 
 
          นางสวย  สีแสง                                           ผู้เสนอข้อพิพาท 

ระหว่าง 

         บริษัท  เอ.บี.ซี. ประกันชีวิต จ ากัด                   ผู้คัดค้าน 
 
 ข้าพเจ้า  นางสวย  สีแสง      ผู้เสนอข้อพิพาท 
 

ขอระบุพยานของข้าพเจ้ารวม ๘  อันดับ ตามบัญชีตารางข้างล่างนี้ 
 
อันดับที่ ชื่อพยาน ที่อยู่ หมายเหตุ 
 
    ๑ 

นางสวย  สีแสง 
 

13   ๑๒๓ หมู่ที่ ๕ ต าบลไทรน้อย อ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี 
 

    น า 

 
   ๒ 

นายศักดิ์  อัมรินทร์ 
 

๒๕ ถนนนนทบุรี ๑ ต าบลบางกระสอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 

    น า 

 
  ๓ 

นายแพทย์ฉัตรกนก  นิลฉาย 
  แพทย์นิติเวช 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดปทุมธานี 
 

   น า / หมาย 

 
  ๔ 

ร้อยต ารวจเอกจิตรา  พรมศาสตร์ 
   นักวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มงานตรวจอาวุธและเครื่องกระสุนปืน 
กองพิสูจน์หลักฐาน  
 

  น า / หมาย 

 
    

    ………………….……………………………..ผู้ระบุ 
                                                                            (นายศักดิ์ อัมรินทร์ ) 

 
 



- ๒ - 
  

                                                                                           
อันดับที่ 

ชื่อพยาน ที่อยู่ หมายเหตุ 

 
   ๕ 

รายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดี ของสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธานี 
 

   อยู่ที่ผู้เสนอข้อพิพาท 
 

 
   น า 

 
    ๖ 
 

รายงานการตรวจศพนายกนก สีแสง 
ของแพทย์นิติเวช 

   อยู่ที่ผู้เสนอข้อพิพาท  
     น า 
   

 
    ๗ 
 

กรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัท เอ.บี.ซี.จ ากัด 
ของนายกนก สีแสง 

  อยู่ที่ผู้เสนอข้อพิพาท      น า 

 
     ๘ 
 

รายงานการตรวจพิสูจน์กลุ่มงานการ
ตรวจพิสูจน์อาวุธและกระสุนปืน กอง 
พิสูตน์หลักฐานบนมือของนางสาวฤดี บัว
งาม และนายกนก สีแสง 

 
อยู่ที่ผู้สนอข้อพิพาท 

       
       น า 

 
       
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
        ………………………………………ผู้ระบ ุ

                              (นายศักด์ิ อัมรินทร์)  
 


