
 
 

การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตลุาการของส านักงาน คปภ.  
เพื่อประชาชน 

 
 

 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ภายใต้การด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นกระบวนการ
ระงับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ท่ีเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจากสัญญาประกันภัย ระหว่าง
ประชาชนผู้เอาประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัย กับบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ตามค าสั่งนายทะเบียนท่ี ๙๕/๒๕๔๑ ลงวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๔๑ โดยก าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับท้ังการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย
ก าหนดเป็นเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยว่า “การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีมี
ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติ   
ข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยชี้ขาดโดย
อนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับกรมการประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ” ซึ่งเป็นกระบวนการ
ระงับข้อพิพาททางเลือกวิธีหนึ่งท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรมแก่คู่พิพาท โดยมี
ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินกระบวนงาน  
 
 ในปี ๒๕๕๔ ส านักงาน คปภ. โดยฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ได้มี
การพัฒนางานการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) โดยได้น าระบบ
และกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท (Mediation/Arbitration) 
มาใช้ในกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ
และกลไกในการใช้ระงับข้อพิพาทท่ีเกิดจากสัญญาประกันภัย และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการหลัก
ในการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนแบบครบวงจรของส านักงาน คปภ. 
โดยมีหลักการ ดังนี้   
 
 
 
 
 



 
 

การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาท 
(Mediation/Conciliation) 

 
  

 กระบวนการไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาท คือ กระบวนการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งท่ี 
คู่พิพาทตกลงให้บุคคลท่ี ๓ ซึ่งเรียกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ย” หรือ “ผู้ประนีประนอม” เข้ามาช่วยเหลือ
เสนอแนะแนวทาง และหาทางออกเพ่ือให้คู่พิพาทตกลงกันได้ โดยผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนีประนอม
ไม่มีอ านาจบังคับให้คู่พิพาทตกลงกัน และไม่มีอ านาจตัดสินใจ หรือก าหนดผลลัพธ์แห่งการ     
ไกล่เกลี่ยประนีประนอมให้แก่คู่พิพาท แต่อาจเสนอแนวทางในการตกลงกันหรือแนวทางการ
แก้ปัญหาข้อพิพาทให้แก่คู่พิพาทได้ 
  
 การด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการท้ังในและนอกศาลนั้น อาจมีช่วงระยะเวลา
ท่ีจะน ากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปใช้ได้ กล่าวคือ ในส่วนของการอนุญาโตตุลาการในศาล
นั้น การด าเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการถือเป็นการด าเนินกระบวนพิจารณาประเภท
หนึ่งจึงอาจน าวิธีการไกล่เกลี่ยมาใช้ได้โดยอาศัยอ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๐ ทวิ แต่ในทางปฏิบัติก่อนท่ีคู่พิพาทจะเสนอขอให้     
มีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ ศาลย่อมเรียกคู่ความมาท าการไกล่เกลี่ยได้    
ก่อนแล้ว 
   
 แต่ในส่วนของการอนุญาโตตุลาการนอกศาล แม้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
พ.ศ.๒๕๔๕ จะไม่ม ีบทบัญญัต ิให ้ม ีการน าระบบการไกล่เกลี ่ยข ้อพ ิพาทไปใช ้ก ับการ
อนุญาโตตุลาการได้ แต่เนื่องจากการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทเป็นวิธีการระงับข้อพิพาท
โดยอาศัยคนกลางท่ีเรียกว่า ผู้ไกล่เกลี่ย หรือผู้ประนีประนอม ซึ่งเกิดจากความสมัครใจของ
คู่พิพาท จึงไม่เป็นการต้องห้ามท่ีจะน าการไกล่เกลี่ยประนีประนอมไปใช้ในการระงับข้อพิพาทท่ี
เกิดขึ้น แม้จะไม่มีการก าหนดไว้ในข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการก็ตาม ซึ่งการน าการไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมข้อพิพาทมาใช้นี้ จะเป็นประโยชน์แก่คู่พิพาทอย่างยิ่ง ท้ังยังประหยัดเวลา ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และไม่ต้องมีการด าเนินกระบวนพิจารณาและสืบพยานให้ยุ่งยาก ดังเช่นกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการอีกด้วย ซึ่งแม้การด าเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ จะไม่มี
ข้อก าหนดในการด าเนินกระบวนพิจารณาท่ียุงยากเหมือนการด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลก็
ตาม แต่ถ้าหากข้อพิพาทดังกล่าวยุติลงได้โดยการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทย่อมเป็น
ประโยชน์แก่คู่พิพาท และยังรักษาสัมพันธภาพท่ีดีของคู่พิพาทไว้ได้ 
  



  
 
  
 ปี ๒๕๕๔ ส านักงาน คปภ. ได้จัดให้มีกระบวนการไกล่เกล่ียหรือประนอมข้อพิพาท 
ก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นโดยผู้ประนอมข้อพิพาทท่ีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมข้อพิพาท 
ส านักงาน คปภ.ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๕๓ กระบวนการ
ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการยื่นค าเสนอข้อพิพาทให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการต่อ
ส านักงาน คปภ. โดยก่อนท่ีคู่พิพาทจะตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดข้อพิพาท หาก
เลขาธิการเห็นสมควรหรือคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ่ายประสงค์จะให้ส านักงาน คปภ. 
จัดให้มีการตกลงหรือประนีประนอมยอมความ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินกระบวนการประนอม
ข้อพิพาท ซึ่งหมายถึง ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีนัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้น
ก่อน หากข้อพิพาทยังไม่อาจยุติได้และคู่พิพาทประสงค์ให้มีการประนอมข้อพิพาทต่อไป          
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท จากทะเบียนผู้ประนอมของส านักงาน 
คปภ. เพ่ือท าหน้าท่ีประนอมข้อพิพาทดังกล่าวต่อไป  
  
 กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีประนอมข้อพิพาทของส านักงาน คปภ. มีท่ี    
ท าการท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค โดยในภูมิภาคจะอยู่ท่ีส านักงาน คปภ.ภาค ท้ัง ๑๒ ภาค      
ท่ัวประเทศ และ  ในแต่ละส านักงาน คปภ.ภาค จะมีทะเบียนผู้ประนอมข้อพิพาทอยู่ในแต่ละภาค   
ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการอย่างท่ัวถึงได้ท่ัวราชอาณาจักร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ 
(Arbitration) 

 
 
 การอนุญาโตตุลาการ คือกระบวนการระงับข้อพิพาทท่ีคู่พิพาทตกลงกันตั้งบุคคล 
ท่ีสาม ซึ่งเรียกว่า“อนุญาโตตุลาการ หรือ Arbitrators” เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างกัน 
โดยคู่พิพาทท้ังสองฝ่ายต้องน าสืบพยานหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อผู้ท าหน้าท่ีเป็นอนุญาโตตุลาการ 
เพ่ือให้อนุญาโตตุลาการใช้เป็นข้อมูลในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท เมื่ออนุญาโตตุลาการมีค าชี้ขาด 
อย่างใดแล้ว ย่อมผูกพันให้คู่พิพาทต้องปฏิบัติตาม ซึ่งมีวิธีการด าเนินกระบวนพิจารณาเป็นล าดับ
ขั้นตอนไม่สลับซับซ้อนเหมือนกระบวนพิจารณาคดีในศาล และช่วยลดการน าคดีความขึ้นสู่การ
พิจารณาของศาล ซึ่งมีการด าเนินกระบวนพิจารณาโดยสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย  
  
 ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน ส านักงาน คปภ. ได้จัดให้มีการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ เพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย ระหว่างผู้เอา
ประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากสัญญาประกันภัย กับบริษัท
ประกันภัย ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๔๕ และประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง     
  
 ปัจจุบันมีสถานท่ีท าการอนุญาโตตุลาการของส านักงาน คปภ. มี ๓ แห่ง คือ 
ส านักงาน คปภ. ส่วนกลาง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร, ส านักงาน คปภ. ภาค ๑ (เชียงใหม่) 
และส านักงาน คปภ. ภาค ๑๒ (สงขลา) 

 
 
 

ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 
สายคดี ส านักงาน คปภ.    


