ทำอย่ำงไรเมื่อเป็น
“ผู้เสนอข้อพิพำท”
ในกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร

“ผู้ เ สนอข้ อ พิ พ ำท” คื อ คู่ พิ พ ำทฝ่ ำ ยหนึ่ ง ได้ แ ก่ ผู้ เ อำประกั น ภั ย ผู้ รั บ
ประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องอันเนื่องจำกสัญญำประกันภัย ซึ่งเป็นฝ่ำยที่เรียกร้องสิทธิ
ให้บริษัทประกันภัยรับผิดชอบตำมสัญญำประกันภัย ต่ออนุญำโตตุลำกำร สำนักงำน คปภ.
เปรียบเทียบได้กับ “โจทก์” ในกำรฟ้องร้องคดีต่อศำล
เมื่อเกิดข้อพิพำทเกิดขึ้น ก่อนอื่นท่ำนต้องตรวจสอบถึงสิทธิในกำรเรียกร้อง
สิทธิกับบริษัทประกันภัยว่ำมีหรือไม่ เพียงใด ก่อนเสนอข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำร และ
กำรมอบข้ อพิพำทนั้น ต้องเป็นข้อพิพำทที่เกิดจำกหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญำประกันภัย
เท่ำนั้น

ขั้นตอนในกำรยื่นคำเสนอข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำร สำนักงำน คปภ.
กำรยื่นคำเสนอข้อพิพำท
๑. คู่พิพาทที่เป็นฝ่ายเรียกร้อง เรียกว่า ผู้เสนอข้อพิพำท ต้องทาคาเสนอข้อพิพาท
ตามแบบพิ มพ์ ที่ส านั ก งาน คปภ. ก าหนด เพื่อ ยื่ น ต่ อ ส านัก งาน คปภ. ทั้ ง ส่ ว นกลาง และ
ภูมิภาค โดยมีรายละเอียดของคาเสนอข้อพิพาทดังต่อไปนี้
(๑) คาเสนอให้ ระงั บ ข้อ พิ พ าทด้ ว ยวิ ธี ก ารอนุ ญาโตตุล าการภายใต้ ก าร
ดาเนินการของสานักงาน คปภ.
(๒) ชื่อและที่อยู่ของคู่พิพาท
(๓) สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ
(๔) ข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่งข้อพิพาท หากข้อพิพาทนั้นเกี่ยวกับ
จานวนเงินให้ระบุจานวนเงินที่เรียกร้องด้วย
(๕) คาขอให้ชี้ขาด
(๖) จานวนอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนหรือสามคน
ในการเสนอข้อพิพาทตามวรรคแรก ให้ผู้เสนอข้อพิพาทยื่นสัญญาประกันภัยอัน
ก่อให้เกิดข้อพิพาท หรือต้นฉบับเอกสารที่แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นฐานแห่งสิทธิเรียกร้อง หรือ
สาเนาเอกสารนั้นที่รับรองความถูกต้องแล้วประกอบคาเสนอข้อพิพาทด้วย
การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการดาเนินกระบวนพิจารณา ผู้เสนอ
ข้อพิพาทหรือผู้คัดค้าน จะแต่งตั้งบุคคลใดเพื่อช่วยเหลือในการดาเนินกระบวนพิจารณาก็ได้
โดยให้แจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้แทนฯ ตามแบบพิมพ์ที่เลขาธิการกาหนด
เนื่องจากคาเสนอข้อพิพาทนี้มีลักษณะคล้ายกับคาฟ้องในคดีแพ่งทั่วไป ดังนั้น
คาเสนอข้อพิพาทจะต้องแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหา (ข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่ง
ข้อพิพาท) และคาขอบังคับ (คาขอให้ชี้ขาด) ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา (ซึ่งผู้เสนอ
ข้อพิพาทต้องบรรยายถึงสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย)
๒. การยื่นคาเสนอข้อพิพาทของผู้มีสิทธิเรี ยกร้องตามสัญ ญาประกันภัยเพื่อให้
ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการของสานักงาน คปภ. ซึ่งผู้เสนอข้อพิพาทมีภูมิลาเนาอยู่
ให้ยื่นคาเสนอข้อพิพาทต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนงานสังกัด สานักงาน คปภ. ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่สานักงาน คปภ.
(๒) ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่สานักงาน คปภ.จังหวัด
หรือสานักงาน คปภ.ภาค

(๓) หรือหากผู้เสนอข้อพิพาทมีความสะดวก อาจยื่นคาเสนอข้อพิพาทตาม
สถานที่ ที่เกิดเหตุ หรือที่ออกกรมธรรม์ประกันภัย หรือที่ทาสัญญาประกันภัยที่อยู่ในเขต
อานาจตามข้อ (๑) และ (๒) ก็ได้ โดยให้ผู้เสนอข้อพิพาทแสดงเหตุผลของความสะดวกและ
เงื่อนไขการยื่นตามข้อนี้ด้วย
การยื่นคาเสนอข้อพิพาทให้ถูกต้องต่อสานักงาน คปภ.ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิ ภาคนี้ เที ย บเคี ยงหลั ก การเสนอค าคู่ ความต่ อศาลที่ มี อานาจตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิ จ ารณาความแพ่ ง มาตรา ๔ (๒) ซึ่ ง มี ส าระส าคั ญ คื อ การยื่ น ค าร้ อ งขอให้ ยื่ น ต่ อ ศาล
(ส านั ก งาน คปภ.ส่ ว นกลาง/คปภ.ภาค/คปภ.จั ง หวั ด )ที่ ผู้ ร้ อ งมี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นเขตศาล
(สานักงาน) หรือต่อศาล (สานักงาน คปภ.)ที่มูลคดีเกิด 1ขึ้น (สถานที่ ที่เกิดเหตุ หรือที่ออก
กรมธรรม์ประกันภัย หรือที่ทาสัญญาประกันภัยที่อยู่ในเขตอานาจ )ในเขตศาล (สานักงาน)
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคาเสนอข้อพิพาท
แล้วผู้เสนอข้อพิพาทต้องวางเงินหลักประกันตามทุนทรัพย์ที่เรียกร้องด้วย (ซึ่งกาหนดอัตราไว้
ในระเบียบสานักงาน คปภ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๕๓) และพนักงานเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องเข้าสู่สารบบความเป็นหมายเลขคดีดา และแจ้งข้อ
พิพาทให้ผู้คัดค้านทราบต่อไป
ส่วนรูปแบบของคาเสนอข้อพิพาทนั้น หากคาเสนอข้อพิพาทอ่านไม่ออก หรืออ่าน
ไม่เข้าใจ หรือไม่มีลายมือชื่อ ไม่แนบเอกสารตามที่กาหนดหรือไม่วางค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ
โดยถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคาสั่งให้คืนคาเสนอข้อพิพาทไปให้ทามาใหม่ หรือ
แก้ไขเพิ่มเติม หรือชาระหรือวางค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการให้ครบถ้วน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติ
ตามที่กาหนดไว้ เจ้าหน้าที่จะมีคาสั่งคืนคาเสนอข้อพิพาทนั้น
๓. ในการยื่นคาเสนอข้อพิ พาทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่
สานักงาน สานักงาน คปภ.ภาค หรือ คปภ.จังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนดาเนินการ
ดังนี้
(๑) กรณียื่นคาเสนอข้อพิพาทต่อสานักงาน คปภ.จังหวัด ให้ผู้เสนอข้อพิพาท
จัดทา คาเสนอข้อพิพาทและยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สานักงาน คปภ.จังหวัดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่สานักงาน คปภ.จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคาเสนอข้อพิพาท พร้อม
รับวางเงินหลักประกันตามทุนทรัพย์ที่เรียกร้อง (ซึ่งกาหนดอัตราไว้ในระเบียบสานักงาน คปภ.
ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๑)
(๒) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงาน คปภ.จังหวัด รับคาเสนอข้อพิพาท
เข้าสู่สารบบเป็นหมายเลขคดีดาของสานักงาน คปภ.แล้ว ให้ดาเนินการส่งสานวนคาเสนอ
ข้อพิพาทไปยังสานักงาน คปภ.ภาค เพื่อให้สานักงาน คปภ.ภาค ดาเนินการแจ้งการเสนอ
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“มูลคดี” หมายความถึง ต้นเหตุอนั เป็ นที่ มาแห่งการโต้แย้งสิ ทธิ อนั ทาให้เกิ ดอานาจฟ้ อง.

ข้อพิพาท ให้ผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) ทราบ และให้ผู้คัดค้ านยื่นคาคัดค้านภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเสนอข้อพิพาทและสาเนาคาเสนอข้อพิพาทนั้น
(๓) สานักงาน คปภ.ภาค รับคาคัดค้านภายในกาหนดแล้ว ให้นัดพร้อม
คู่พิพาททั้งสองฝ่ายเพื่อดาเนินกระบวนการดังนี้
(ก) กรณีคู่พิพาททั้งสองฝ่ายประสงค์ให้มีการประนีประนอมข้อพิพาท
ให้สานักงาน คปภ.ภาค จัดให้มีการดาเนินกระบวนการประนีประนอมข้อพิพาทตามระเบียบ
สานักงาน คปภ. ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทประกันภัยในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
พ.ศ.๒๕๕๓
(ข) กรณีคู่พิพาททั้งสองฝ่ายไม่ป ระสงค์จะให้มีการประนีประนอม
ยอมความตามข้อ (ก) หรือได้ดาเนินการประนีประนอมข้อพิพาทแล้วแต่ไม่สามารถตกลงกันได้
และคู่พิพาทประสงค์จะให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ให้สานักงาน คปภ. ภาค
ดาเนินการส่งสานวนข้อพิพาทมายังฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ สานักงาน คปภ.
ส่วนกลางเพื่อดาเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ (ตั้งอนุญาโตตุลาการ
และดาเนินกระบวนพิจ ารณา) ต่อไป เว้นแต่ เป็นคาเสนอข้อพิพาทที่ยื่นต่อสถานที่ทาการ
อนุ ญ าโตตุ ล าการ ส านั ก งาน คปภ. ภาค ๑ เชี ย งใหม่ (ครอบคลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ๑๗
จังหวัด) และสานักงาน คปภ. ภาค ๑๒ สงขลา (ครอบคลุม ๑๔ จังหวัดภาคใต้) ให้ดาเนิน
กระบวนการระงั บ ข้ อ พิ พ าทด้ ว ยวิ ธี อ นุ ญ าโตตุ ล าการ ณ ที่ ทาการของอนุ ญ าโตตุ ล าการ
สานักงาน คปภ. ภูมิภาค ทั้งสองแห่ง ตามประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ



