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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
วาดวยการประนอมขอพิพาทประกันภัยในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห งพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการกํ า กั บ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับขอ ๒๖ แหงระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วาดวยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ จึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บทนิยาม
ขอ ๑ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน คปภ.” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แกไขเพิ่มเติม
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกั น ภั ย หรื อ ผู ซึ่ง เลขาธิก ารคณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จประกั น ภั ย
มอบหมาย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต
หรือกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย ที่เลขาธิการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้
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“ขอพิพาท” หมายความวา ขอพิพาทอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาประกันภัย ภายใตการดําเนิน
กระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีการอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน คปภ. ที่อาจระงับขอพิพาท
ไดดวยการตกลงหรือประนอมยอมความของคูพิพาท
“ผูประนอมขอพิพาท” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งสํานักงาน คปภ. ไดขึ้นทะเบียน
เปนผูประนอมขอพิพาทประกันภัยไวโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
“คูพิพาท” หมายความวา ผูเสนอขอพิพาทและผูคัดคานในกระบวนการระงับขอพิพาท
ดวยวิธีการอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน คปภ.
ขอ ๒ ใหเลขาธิการเปน ผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใชบังคับระเบียบนี้ และกําหนด ขอบังคับ จริยธรรม หรือหลักเกณฑอื่นใด
เพื่อใหการประนอมขอพิพาทเปนไปดวยความเรียบรอยโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของคูพิพาท
หมวด ๒
การประนอมขอพิพาทและผูประนอมขอพิพาท
สวนที่ ๑
การแตงตั้งและการพนจากหนาที่ของผูประนอมขอพิพาท
ขอ ๓ เมื่ อ มี ก ารยื่ น คํ า เสนอข อ พิ พ าทเข า สู ก ระบวนการระงั บ ข อ พิ พ าทด ว ยวิ ธี ก าร
อนุ ญ าโตตุ ล าการแล ว ก อ นคู พิ พ าทตกลงตั้ ง อนุ ญ าโตตุ ล าการเพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดข อ พิ พ าท
หากเลขาธิการเห็นสมควรหรือคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้งสองฝายประสงคจะใหสํานักงาน คปภ.
จัดใหมีการตกลงหรือประนอมขอพิพาทกอนการตั้งอนุญาโตตุลาการ ในกรณีเชนวานี้ใหพนักงาน
เจาหนาที่นัดพรอมเพื่อประนอมขอพิพาทในเบื้องตน กอน หากคูพิพาทไมอาจตกลงกัน ไดใ นชั้น
พนักงานเจาหนาที่แ ละคูพิพาทประสงคจะใหมีการตั้งผูประนอมขอพิพาท ใหพนักงานเจาหนาที่
ตั้งผูประนอมขอพิพาทที่ไดรับการขึ้นทะเบียนของสํานักงาน คปภ. เพื่อดําเนินการประนอมขอพิพาท
ไปตามระเบียบนี้
ขอ ๔ เมื่อไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประนอมขอพิพาทแลว ผูประนอมขอพิพาทจะตอง
เปดเผยขอมูลอันเกี่ยวกับสวนไดเสียหรือความเกี่ยวของเปนสวนตัวกับคูพิพาททุกฝายใหทราบโดยทันที
ขอ ๕ ในกรณีดังตอไปนี้ ใหผปู ระนอมขอพิพาทพนจากหนาที่
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(๑) เมื่ อ ผู ป ระนอมข อ พิ พ าทถู ก จํ า หน า ยชื่ อ จากทะเบี ย นรายชื่ อ ผู ป ระนอมข อ พิ พ าท
ของสํานักงาน คปภ. ตามขอ ๒๒
(๒) เลขาธิการมีคําสั่งถอดถอนผูประนอมขอพิพาท เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา ผูประนอม
ขอพิพาทนั้น
(ก) กระทําการใด ๆ ในฐานะเปนผูแทนหรือกระทําการใดแทนคูพิพาท
(ข) มีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของกับคูพิพาทฝายใดอันอาจกระทบกับความเปน กลาง
ในการประนอมขอพิพาท
(ค) ขมขู บังคับ หรือใชอิทธิพลในทางใด ๆ อันอาจกระทบกระเทือนตอความสมัครใจ
ในการระงับขอพิพาทของคูพิพาท
(ง) ใชอํานาจใด ๆ ที่มีหรืออาจจะมีไมวาดวยประการใด อันจะมีผลกระทบตอการตกลง
ของคูพิพาท
ขอ ๖ เมื่อผูประนอมขอพิพาทพนจากหนาที่ตามขอ ๕ แลว ถาคูพิพาทประสงคจะใหมี
การประนอมขอพิพาทตอไปโดยผูประนอมขอพิพาทที่ขึ้นทะเบียน ใหพนักงานเจาหนาที่แ ตงตั้ง
ผูประนอมขอพิพาทตามทะเบียนผูประนอมขอพิพาทของสํานักงาน คปภ. คนใหม เพื่อดําเนินการ
ประนอมขอพิพาทตอไป
สวนที่ ๒
กระบวนการประนอมขอพิพาท
ขอ ๗ เมื่อพนักงานเจาหนาที่แตงตั้งผูประนอมขอพิพาทแลว การรับสงเอกสารสํานวน
หรือ หลั กฐานใด ๆ เกี่ยวกับ สํา นวนขอ พิพ าทหรือ การติ ดต อ ใด ๆ ระหวา งผู ประนอมข อพิ พาท
กับคูพิพาททั้งสองฝาย ใหเปนไปตามที่ผูประนอมขอพิพาทและคูพิพาทตกลงกัน
ขอ ๘ กอ นเริ่มกระบวนการประนอมขอพิพาท ใหผูประนอมขอพิพาทจัดใหคูพิพาท
ลงลายมือชื่อตกลงเขาสูกระบวนการประนอมขอพิพาท และยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบนี้เปน
ลายลักษณอักษรตามแบบที่สํานักงาน คปภ. กําหนด
ขอ ๙ ผูประนอมขอพิพาทอาจหารือกับคูพิพาทเพื่อพิจารณากําหนดขั้นตอนหรือแนวทาง
ในการดําเนินการประนอมขอพิพาทกอนเริ่มตนกระบวนการประนอมขอพิพาทก็ได
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ขอ ๑๐ เพื่อประโยชนในการประนอมขอพิพาท ผูประนอมขอพิพาทอาจใหคูพิพาทเสนอ
ขอเท็จจริงหรือขอมูลเบื้องตนแหงขอพิพาท ตลอดจนขอเสนอในการระงับขอพิพาทตอผูประนอม
ขอพิพาทหรืออาจเสนอใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาวระหวางคูพิพาทก็ได
คูพิพาทอาจขอใหผูประนอมขอพิพาทดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งก็ได ในกรณีเชนวานี้
ผูประนอมขอพิพาทจะจัดใหมกี ารดําเนินการตามที่คูพิพาทขอหรือไมก็ได
ขอ ๑๑ การประนอมข อ พิ พ าทจะกระทํ า ได ด ว ยวิ ธี ใ ด ณ วั น เวลาและสถานที่ ใ ด
ใหเปนไปตามที่สํานักงาน คปภ. กําหนดและผูประนอมขอพิพาทจะตองแจงใหคูพิพาททั้งสองฝาย
ทราบถึงการดําเนินการประนอมขอพิพาทที่คูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดมิไดเขารวมใหคูพิพาทฝายนั้นทราบดวย
ขอ ๑๒ ในการประนอมขอพิพาทตอหนาคูพิพาท หากผูประนอมขอพิพาทเห็นเปนการ
จําเปนเพื่อประโยชนในการประนอมขอพิพาท ผูประนอมขอพิพาทอาจอนุญาตใหเฉพาะแตตัวคูพิพาท
ทั้งสองฝายหรือเพียงแตฝายใดฝายหนึ่งอยูในการประชุมการประนอมขอพิพาทก็ได
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูแทน ผูรับมอบอํานาจ ที่ปรึกษาของคูพิพาทหรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ผูประนอมขอพิพาทอนุญาตใหเขาสูกระบวนการประนอมขอพิพาทดวย
ขอ ๑๓ ภายใตบังคับขอ ๑๔ และขอ ๑๗ วรรคสาม กระบวนการประนอมขอพิพาท
ใหดําเนินการเปนการลับ โดยไมมีการบันทึกรายละเอียดของการประนอมขอพิพาทไว ไมวาจะเปนการ
บันทึกเปนลายลักษณอักษรหรือบันทึกในรูปแบบของการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่น
ขอ ๑๔ เมื่อขอพิพาทมีการประนอมกันได ผูประนอมขอพิพาทอาจจัดใหมีการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความใหแกคูพิพาทก็ได
ขอ ๑๕ ผูป ระนอมข อ พิพ าทจะตอ งดํา เนิน การประนอมข อพิ พ าทใหแ ล วเสร็จ ภายใน
สามสิบวันนับแตวันตั้งผูประนอมขอพิพาท โดยคูพิพาทอาจรองขอขยายระยะเวลาในการดําเนินการ
ประนอมขอพิพาทออกไปอีกก็ได แตทั้งนี้ไมเกิน สองครั้ง ๆ ละไมเกิน เจ็ดวัน แตถาผูประนอม
ขอ พิ พ าทเห็ น วา ขอ พิ พ าทใกล จะบรรลุค วามตกลงในการระงั บ ขอ พิ พ าทและมีเ หตุ อั น สมควร
ใหเปนดุลพินิจของผูประนอมขอพิพาทในการขยายเวลาใหเกินกวาระยะเวลาดังกลาวไดอีกตามที่เห็นสมควร
ในกรณีที่ผูประนอมขอพิพาทเห็นวา คูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดดําเนินกระบวนการประนอม
ขอพิพาทโดยมีลักษณะประวิงขอพิพาทใหชักชาหรือไมสุจริต ใหผูประนอมขอพิพาทแจงใหพนักงาน
เจาหนาที่ทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการตอไป
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เมื่ อ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ท ราบเหตุ ต ามวรรคสองแล ว พนั ก งานเจ า หน า ที่ อ าจมี คํ า สั่ ง
ใหกระบวนการประนอมขอพิพาทสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของคูพิพาททั้งสองฝายเปนสําคัญ
สวนที่ ๓
การสิ้นสุดแหงกระบวนการประนอมขอพิพาท
ขอ ๑๖ ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือวากระบวนการประนอมขอพิพาทสิ้นสุดลง
(๑) คูพิ พาทสามารถระงั บข อ พิพ าทไดด ว ยการถอนคํ า เสนอข อพิ พ าท หรื อทํ า สัญ ญา
ประนีประนอมยอมความ
(๒) ผูประนอมขอพิพาทไมอาจดําเนิน การประนอมขอพิพาทใหเปนผลสําเร็จไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง
(๓) ผูประนอมขอพิพาทเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไมอาจยุติลงไดดวยวิธีประนอมขอพิพาท
หรือการประนอมขอพิพาทไมเปนประโยชนแกคูพิพาทอีกตอไป
(๔) พนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งใหกระบวนการประนอมขอพิพาทสิ้นสุดลงตามขอ ๑๕ วรรคสาม
กรณีกระบวนการประนอมขอพิพาทสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง และคูพิพาทประสงคจะดําเนิน
กระบวนการระงับขอพิพาทตอไป ใหคูพิพาทรวมกันตั้งอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงาน คปภ.
วาดวยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยผูประนอมขอพิพาทที่ทําการประนอม
ขอพิพาทนั้น ไมอาจรับการแตงตั้งเปนอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทเรื่องนั้นไดอีก
หมวด ๓
การเก็บรักษาความลับ
ขอ ๑๗ เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอื่น คูพิพาทและบุคคลที่เกี่ยวของตกลงที่จะ
เก็บรักษาความลับของขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการประนอมขอพิพาท และตกลงที่จะไมนํา
ขอเท็จ จริงและการดํ าเนิน การในกระบวนการประนอมข อพิพาทไปใชเ ปน หลัก ฐานในกระบวน
พิจารณาใด ๆ ในชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือศาล
ขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึง การติดตอระหวางคูพิพาท หรือขอเท็จจริงใด ๆ
เกี่ยวกับการดําเนินการประนอมขอพิพาท ขอเท็จจริงที่เปนเนื้อหาหรือรายละเอียดแหงการเจรจาตกลง
ในกระบวนการประนอมข อ พิ พ าท ข อ เท็ จ จริ ง ที่ คู พิ พ าทอี ก ฝ า ยหนึ่ ง ได ย อมรั บ หรื อ ปฏิ เ สธ
ในกระบวนการประนอมขอพิพาท ความเห็นหรือขอเสนอใด ๆ ซึ่งไดเสนอโดยคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง
ในกระบวนการประนอมขอพิพาท ความเห็นหรือขอเสนอใด ๆ ซึ่งไดเสนอโดยผูประนอมขอพิพาท

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมี การทําสัญญาระหวางคูพิพาทโดยมีขอตกลงที่จะเก็บรักษา
ความลับของขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการประนอมขอพิพาท และตกลงที่จะไมนําขอเท็จจริง
และการดําเนิน การในกระบวนการประนอมขอพิพาทไปใชเปน หลักฐานในกระบวนพิจารณาใด ๆ
ในชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือศาล เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอื่น
หมวด ๔
การขึ้นทะเบียนผูประนอมขอพิพาท
ขอ ๑๘ ใหสํานักงาน คปภ. จัดใหมีทะเบียนผูประนอมขอพิพาทประกันภัยขึ้น โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความจําเปนและความตองการของสํานักงาน คปภ.
การขอขึ้นทะเบียนเปนผูประนอมขอพิพาท ใหสํานักงาน คปภ. จัดใหมีการขึ้น ทะเบียน
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยในสวนกลางใหยื่นคําขอที่สํานักงาน คปภ. สวนกลาง และในสวนภูมิภาค
ใหยื่นคําขอที่สํานักงาน คปภ. ภาค แหงใดแหงหนึ่งเพียงแหงเดียว ตามหลักเกณฑและเงื่อ นไข
ที่สํานักงาน คปภ. ประกาศกําหนด
ผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูประนอมขอพิพาทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการทํางานสาขาประกันภัย
หรือสาขาอื่นอันจะเปนประโยชนแกการประนอมขอพิพาทไมนอยกวาหาป
(๒) เปน ผูผ านการอบรมหลักสู ตรเทคนิคหรื อวิธีการประนอมขอ พิพาททางประกัน ภั ย
ที่สํานักงาน คปภ. จัด หรือหลักสูตรในลักษณะเดียวกันที่สํานักงาน คปภ. ใหการรับรองหรือเปนผู
ที่สํานักงาน คปภ. เห็นวาเปนผูมีความรูแ ละประสบการณดานการระงับขอพิพาทเปน อยางดีแ ลว
โดยไมจําตองผานการอบรมดังกลาว
(๓) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
(๔) ไมเปนพนักงานเจาหนาที่ ตามกฎหมายวาดวยการประกัน ชีวิต และกฎหมายวาดวย
การประกันวินาศภัย
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือพนจากการเปนบุคคลลมละลายไมถึงหาป
(๖) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๗) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม เวน แต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

ขอ ๑๙ ใหผูที่ประสงคจะขอขึ้น ทะเบียนเปน ผูประนอมขอพิพาทของสํานักงาน คปภ.
ยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดพรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบาน
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๓) สําเนาแสดงคุณวุฒิ
(๔) สําเนาหลักฐานรับรองผานการอบรมหรือประสบการณการปฏิบัติงานตามขอ ๑๘ (๒)
ขอ ๒๐ ใหผูอํานวยการฝายระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการหรือผูอํานวยการสํานักงาน
คปภ. ภาค แลวแตกรณี เปนผูดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอรายชื่อผูขอขึ้นทะเบียนเปนผู
ประนอมขอพิพาทตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ ๒๑ ใหทะเบียนผูประนอมขอพิพาทสิ้นผลทุกสี่ป นับแตวันจัดทําทะเบียน ครั้งแรก
โดยไมคํานึงวาผูมีชื่อในทะเบียนไดรับการขึ้นทะเบียนไว ณ เวลาใด
ในการจัดทําทะเบียนครั้งแรก ถาวันสิ้นผลตามวรรคหนึ่งไมตรงกับวันสิ้นป ใหถือเอาวัน
สิ้นปปฏิทินนั้นเปนวันสิ้นผล
การสิ้นผลของทะเบียนรายชื่อ ไมกระทบถึงการแตงตั้งผูประนอมขอพิพาทที่ไดดําเนินการ
ไปกอนแลว โดยใหผูไดรับการแตงตั้งนั้น ปฏิบัติหนาที่ตอไป และใหมีสิทธิไดรับคาใชจายตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้
เมื่อทะเบียนผูประนอมขอพิพาทสิ้นผลลง ใหสํานักงาน คปภ. จัดทําทะเบียนใหมภายใน
หกสิบวัน ในระหวางที่ยังมิไดมีการจัดทําทะเบียนขึ้นใหมใหใชทะเบียนผูประนอมขอพิพาทเดิมไป
พลางกอนจนกวาสํ านักงาน คปภ. จัดทํา ทะเบียนผูประนอมขอพิพาทแลวเสร็จและใหนําความ
ในวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๒ ให สํ า นั ก งานจํ า หน า ยชื่ อ ผู ป ระนอมข อ พิ พ าทออกจากทะเบี ย นเมื่ อ ปรากฏ
ขอเท็จจริง ดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติ ตามขอ ๑๘
(๔) ผูประนอมขอพิพาทประพฤติตนไมเหมาะสมในการกระทําหรือละเวนกระทําการตาม
หนาที่ของผูประนอมขอพิพาทโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหคูพิพาทไดรับความเสียหาย

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

ขอ ๒๓ ถาปรากฏภายหลังวาผูประนอมขอพิพาทขาดคุณสมบัติหรือการแตงตั้งไมชอบดวย
กฎหมาย อันเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากการเปนผูประนอมขอพิพาท การพนจากการเปนผูประนอม
ขอพิพาทเชนวานี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่
ขอ ๒๔ ผูประนอมขอพิพาทจะตอง
(๑) เตรียมการประนอมขอพิพาท
(๒) ชวยเหลือสนับสนุนการเจรจาระหวางคูพิพาท แนะนําแนวทางแกปญหาเพื่อยุติขอพิพาท
(๓) ไมออกความเห็น ในลักษณะใด ๆ ที่เปน การวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท เวนแตคูพิพาท
จะไดตกลงกันใหผูประนอมขอพิพาทออกความเห็นเชนวานั้นได
(๔) ไมขมขู บังคับ หรือใชอิทธิพลในทางใด ๆ อันอาจกระทบกระเทือนตอความสมัครใจ
ในการระงับขอพิพาทของคูพิพาท
(๕) ไมใชอํานาจใด ๆ ที่มีหรืออาจจะมี ไมวาดวยประการใด อันจะมีผลกระทบตอการตกลง
ของคูพิพาท
ขอ ๒๕ ผูประนอมขอพิพาทจะตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้ รวมทั้ง ประกาศ
ขอบังคับ จริยธรรม หรือหลักเกณฑอยางใดที่ออกตามระเบียบนี้ เพื่อ ใหการประนอมขอพิพาท
เปนไปดวยความเรียบรอย โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของคูพพิ าท
ขอ ๒๖ ผูประนอมขอพิพาทไมตองรับผิดตอคูพิพาทในการกระทําใด ๆ ที่ไดดําเนินการไป
เพื่อประนอมขอพิพาทและระงับขอพิพาท เวนแตการกระทําหรือละเวนการกระทําเปนไปโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงจนเปนเหตุใหคูพิพาทเสียหาย
คูพิพาทจะไมอางผูประนอมขอพิพาทเปนพยานในกระบวนพิจารณาชั้น อนุญาโตตุลาการ
หรือศาลเกี่ยวกับขอพิพาทนั้น ซึ่งเปนมูลแหงกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือศาล
หมวด ๕
คาปวยการและคาใชจาย
ขอ ๒๗ ผูประนอมขอพิพาทมีสิทธิไดรับคาปวยการตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศ
กํา หนดโดยอาศั ย อํ านาจตามข อ ๔๐ แห ง ระเบี ย บสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกัน ภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ผูประนอมขอพิพาทเห็น วาจะตองวาจางบุคคลภายนอกใหดําเนิน การ
อยางใดหรือจะต องมีคาใชจายใด ๆ นอกจากที่กําหนดเพื่อความจําเปนเกี่ยวกับกระบวนการประนอม
ขอพิ พาท อั น จะเป น ประโยชนแ ก ก ารประนอมข อ พิ พ าทและคูพิ พ าท ให ผู ประนอมข อ พิ พ าท
ดําเนินการเชนวานั้นไดตอเมื่อคูพิพาทตกลงที่จะรับผิดชอบในคาใชจายดังกลาวแลว
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
จันทรา บูรณฤกษ
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