
 
 
 

กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการของ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(ส านักงาน คปภ.) 
 
 
 

 การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการของส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางแพ่งท่ีเกี่ยวกับ
สัญญาประกันภัย ระหว่างผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้ได้รับความเสียหายอัน
เนื่องจากสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย เพื่อรองรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ประกันภัยท่ีว่าด้วยการ ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ท้ังนี้ เพื่ อความ
สะดวกรวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม   
  เมื่อมีข้อพิพาทจากสัญญาประกันภัยเกิดขึ้น คู่พิพาทฝ่ายท่ีเรียกร้องต้อง
ตรวจสอบถึงสิทธิของตนในการยื่นค าเสนอข้อพิพาททางประกันภัย เพื่อด าเนินกระบวนการ
ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาภายใต้
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการประนอม
ข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   ๑. การยื่นค าเสนอข้อพิพาท 
   ๑.๑ คู่พิพาทท่ีเป็นฝ่ายเรียกร้อง เรียกว่า ผู้เสนอข้อพิพาท ต้องท า   
ค าเสนอข้อพิพาทตามแบบพิมพ์ท่ีส านักงาน คปภ. ก าหนด เพื่อยื่นต่อส านักงาน คปภ. มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
        (๑) ค าเสนอให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการภายใต้การ
ด าเนินการของส านักงาน คปภ.     
                (๒) ชื่อและท่ีอยู่ของคู่พิพาท  
                (๓) สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
               (๔) ข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่งข้อพิพาท หากข้อพิพาทนั้น
เกี่ยวกับจ านวนเงินให้ระบุจ านวนเงินท่ีเรียกร้องด้วย 
              (๕) ค าขอให้ชี้ขาด  
              (๖) จ านวนอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนหรือสามคน 
  ในการเสนอข้อพิพาทตามวรรคแรก ให้ผู้เสนอข้อพิพาทยื่นสัญญาประกันภัย
อันก่อให้เกิดข้อพิพาท หรือต้นฉบับเอกสารท่ีแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นฐานแห่งสิทธิเรียกร้อง 
หรือส าเนาเอกสารนั้นท่ีรับรองความถูกต้องแล้ว  
  
   ๑.๒ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ    
ค าเสนอข้อพิพาทแล้ว ผู้เสนอข้อพิพาทต้องวางเงินหลักประกันตามทุนทรัพย์ท่ีเรียกร้องด้วย 
(ซึ่งก าหนดอัตราไว้ในระเบียบส านักงาน คปภ ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ) และพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีจะรับเรื่องเข้าสู่สารบบเป็นหมายเลขคดีด าของส านักงาน คปภ. และแจ้งข้อพิพาท 
ให้ผู้คัดค้านทราบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     ๒. การยื่นค าคัดค้านของผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย)  
   ๒.๑ พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งการเสนอข้อพิพาท และส่งส าเนาค าเสนอ
ข้อพิพาทให้ผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) ซึ่งเป็นผู้ถูกเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย เพื่อยื่นค า
คัดค้านเข้ามาในคดี ตามแบบพิมพ์ท่ีเลขาธิการก าหนด ได้แก่  
         (๑) ค าคัดค้าน 
         (๒) หนังสือตั้งผู้ด าเนินกระบวนพิจารณาแทน 
         (๓) บัญชีระบุพยาน 
         (๔) กรมธรรม์ประกันภัย หรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย 
         (๕) เอกสารท่ีอ้างเป็นพยานในคดี 
 
   ๒.๒ ผู้คัดค้าน ต้องยื่นค าคัดค้าน ภายใน ๑๕ วันนับแต่ได้รับค าเสนอ
ข้อพิพาท หาก ไม่ทันภายในก าหนดก็ให้ยื่นค าร้องขยายระยะเวลายื่นค าคัดค้านต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเจ้าของส านวน ซึ่งเป็นดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าท่ี แต่ทั้งนี้จะอนุญาตให้ขยายได้
ไม่เกิน ๑๕ วัน ผู้คัดค้านต้องวางเงินหลักประกันตามอัตราท่ีประกาศก าหนดในวันยื่นค าคัดค้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓. การแต่งตั้งผู้แทนและบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการด าเนินกระบวน 

พิจารณา 
  ผู้เสนอข้อพิพาทหรือผู้คัดค้าน แต่งตั้งบุคคลใดเพื่อช่วยเหลือในการด าเนิน
กระบวนพิจารณาก็ได้ โดยให้แจ้งชื่อและท่ีอยู่ของผู้แทนฯ มาตามแบบพิมพ์ท่ีเลขาธิการ
ก าหนด 
 
  ๔. กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาท (ก่อนการตั้ง 
อนุญาโตตุลาการ) ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ บัญญัติไว้ว่า “ก่อนคู่พิพาท
ตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท หากเลขาธิการเห็นสมควรหรือคู่พิพาทฝ่ายใด     
ฝ่ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ่ายประสงค์จะให้ส านักงาน คปภ.จัดให้มีการตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินกระบวนการประนอมข้อพิพาทตามระเบียบส านักงาน 
คปภ. ที่ออกโดยความเห็นของคณะกรรมการ” 
  ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓ 
บัญญัติว่า “เมื่อมีการยื่นค าเสนอข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการแล้ว ก่อนคู่พิพาทตกลงตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท หาก
เลขาธิการเห็นสมควรหรือคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือท้ังสองฝ่ายประสงค์จะให้ส านักงาน 
คปภ.จัดให้มีการตกลงหรือประนีประนอมยอมความก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ ในกรณีเช่นว่านี้
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีนัดพร้อมเพื่อประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้นก่อน หากคู่พิพาทไม่อาจตกลง
กันได้ในชั้นพนักงานเจ้าหน้าท่ีและคู่พิพาทประสงค์จะให้มีการตั้งผู้ประนอมข้อพิพาท ให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีตั้งผู้ประนอมข้อพิพาทท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนของส านักงาน คปภ.เพื่อ
ด าเนินการประนอมข้อพิพาทไปตามระเบียบนี้”  
 
   ๔.๑ เมื่อส านักงาน คปภ. รับค าเสนอข้อพิพาทและค าคัดค้านแล้ว 
คู่พิพาทท้ังสองฝ่ายประสงค์ด าเนินกระบวนระงับข้อพิพาทด้วยการประนอมข้อพิพาทก่อนตั้ง
อนุญาโตตุลาการมีกระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
               ๔.๑.๑ พนักงานเจ้าหน้าท่ีรับส านวนข้อพิพาทท่ีคู่พิพาทประสงค์
ให้ส านักงาน คปภ. จัดให้มีการประนอมข้อพิพาทก่อนตั้งอนุญาโตตุลาการ พร้อมลงสารบบ
งานประนอมข้อพิพาท  
               ๔.๑.๒ พนักงานเจ้าหน้าท่ีนัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อหาแนวทาง
ประนอมข้อพิพาทในเบื้องต้น 
 



 
 
   (๑) คู่พิพาทตกลงประนีประนอมกันได้ ข้อพิพาทยุติ  
   (๒) หากคู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้และคู่พิพาทประสงค์ตั้งผู้ประนอม     
ข้อพิพาท ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตั้งผู้ประนอมข้อพิพาทจากทะเบียนผู้ประนอมข้อพิพาทของ
ส านักงาน คปภ. ให้แก่คู่พิพาท  
   (๓ )  นัดพร้อมผู้ ประนอมข้อพิ พาท และคู่พิพาท เพื่ อด า เนิน
กระบวนการประนอมข้อพิพาทโดยผู้ประนอมข้อพิพาท   
   ๔.๒ กรณีคู่พิพาทตกลงประนีประนอมกันได้ 
               ๔.๒.๑ ท าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
                           ๔.๒.๒ กรณีคู่พิพาทประสงค์ให้มีค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
ตามสัญญาตกลงหรือประนีประนอมยอมความ ให้มีการตั้งอนุญาโตตุลาการเพื่อชี้ขาดดังกล่าว  
   ๔.๓ กรณีคู่พิพาทไม่อาจตกลงประนีประนอมกันได้ 
                 ๔.๓.๑ กรณีคู่พิพาทไม่ประสงค์จะด าเนินการระงับข้อพิพาทโดย
วิธีอนุญาโตตุลาการต่อไปอีก พนักงานเจ้าหน้าท่ีจ าหน่ายข้อพิพาทจากสารบบ 
                 ๔.๓.๒ กรณีคู่พิพาทประสงค์จะด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ต่อไป  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีนัดพร้อมคู่พิพาทเพ่ือร่วมกันตั้งอนุญาโตตุลาการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕. กระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ  
  ภายใต้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓   
  หากกรณีคู่พิพาทท้ังสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาประนีประนอมในชั้นก่อนตั้ง
อนุญาโตตุลาการ และมีความประสงค์ตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทต่อไป มีกระบวนการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้  

๕.๑ การตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาท 
                       พนักงานเจ้าหน้าท่ีนัดพร้อมคู่พิพาทเพื่อด าเนินการก าหนดเลือกบุคคล
ผู้ท าหน้าท่ีเป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทจากทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการของ
ส านักงาน คปภ. ซึ่งการตั้งอนุญาโตตุลาการต้องท าเป็นหนังสือตามท่ีระเบียบได้ก าหนดไว้ 
ได้แก่ 
              - หนังสือตั้งอนุญาโตตุลาการ 
              - สัญญาหรือข้อตกลงให้ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 
           ๕.๒ ให้คู่พิพาทตั้งอนุญาโตตุลาการตามจ านวนดังต่อไปนี้ 
             - กรณีข้อพิพาทท่ีไม่มีทุนทรัพย์ หรือข้อพิพาทท่ีมีจ านวนทุนทรัพย์ท่ี
เรียกร้องไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้มีอนุญาโตตุลาการ จ านวน ๑ คน    
                       - กรณีข้อพิพาทท่ีมีจ านวนทุนทรัพย์ท่ีเรียกร้องเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้มีอนุญาโตตุลาการจ านวน ๓ คน เว้นแต่คู่พิพาทตกลงกันให้มีอนุญาโตตุลาการจ านวน ๑ 
คน ก็ได้ 
           ๕.๓ พนักงานเจ้าหน้าท่ีเสนอรายชื่ออนุญาโตตุลาการ ในทะเบียน
อนุญาโตตุลาการของส านักงาน คปภ. พร้อมประวัติ โดยย่อ และให้คู่พิพาทเลือก
อนุญาโตตุลาการจากรายชื่อในทะเบียนดังกล่าว    
   ๕.๔ เมื่อคู่พิพาทตกลงเลือกอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดข้อพิพาทได้แล้ว 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีติดต่อประสานกับอนุญาโตตุลาการ และก าหนดวันพิจารณานัดแรกเพื่อชี้
สองสถานก าหนดประเด็นข้อพิพาท   
 
 
 
 
 
 



 
๖. การด าเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ 

           ๖.๑ ในวันนัดพิจารณานัดแรก อนุญาโตตุลาการจะก าหนดประเด็นข้อ
พิพาท ก าหนดหน้าท่ีน าสืบพยาน ก าหนดวันนัดสืบพยาน และก าหนดกระบวนการพิจารณา 
           ๖.๒ ให้คู่พิพาทบันทึกค าพยานเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเจ้าของส านวน อนุญาโตตุลาการ  
   ๖.๓ ในระหว่างกระบวนพิจารณา หากคู่พิพาทฝ่ายใดประสงค์ขอให้มี
การหมายเรียกพยานบุคคลหรือค าสั่งเรียกพยานเอกสารเข้ามาในคดี ให้ยื่นค าร้องต่อ
อนุญาโตตุลาการเพื่อมีค าสั่งอนุญาต และมีหนังสือน าแจ้งไปยังศาลท่ีมีเขตอ านาจในการ
พิจารณาออกหมายเรียกและค าสั่งเรียกพยานดังกล่าว (เนื่องจากอนุญาโตตุลาการไม่มีอ านาจ
ในการออกหมายเรียกพยานบุคคลหรือค าส่ังเรียกพยานเอกสาร) 
   ๖.๔ เมื่อด าเนินกระบวนการตั้ งอนุญาโตตุลาการเสร็จสิ้นแล้ว 
อนุญาโตตุลาการจะต้องด าเนินกระบวนพิจารณาและจัดท าค าชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ 
วัน หรือเกินกวา่นั้นถ้ามีเหตุจ าเป็น ซึ่งเป็นดุลยพินิจของอนุญาโตตุลาการท่ีจะขยายระยะเวลา
ท าค าชี้ขาดออกไป เมื่อท าค าชี้ขาดเสร็จแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการจัดส่งค าชี้ขาด
ให้แก่คู่พิพาทท้ังสองฝ่ายทราบต่อไป 
      
  ๗. ค าชี้ขาด และการปฏิบัติตามค าชี้ขาด 
   ๗.๑ ค าชี้ขาดมีผลผูกพันคู่พิพาทนับแต่วันอ่าน หรือเว้นแต่คู่พิพาทไม่
มาฟังค าชี้ขาด ก็ให้รีบส่งส าเนาค าชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้น และให้ถือว่าค าชี้ขาดมีผลผูกพัน
คู่พิพาทตั้งแต่ส าเนาค าชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้น  
   ๗.๒ หากพบว่าภายในก าหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีส าเนาค าชี้ขาด
ไปถึง เกิดความสงสัยตามสมควรเกี่ยวกับข้อความในค าชี้ขาด คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่น
ค าร้องขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ให้อนุญาโตตุลาการตีความข้อความนั้นได้ ค าตีความให้ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของค าชี้ขาด และต้องปฏิบัติไปในท านองเดียวกับการท าค าชี้ขาด  
    ๗.๓ หากพบว่าภายในก าหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีส าเนาค าชี้ขาด
ไปถึง เมื่อคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเห็นว่ามิได้ชี้ขาดในข้อประเด็นสาระส าคัญใดก็อาจยื่นค าร้อง
ขอต่อเลขาธิการเป็นหนังสือตามแบบท่ีส านักงาน คปภ.ก าหนด ขอให้อนุญาโตตุลาการท าค าชี้
ขาด เพิ่มเติมในประเด็นข้อนั้นได้  
 
     ๘. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
               อัตราการวางเงินเป็นหลักประกันและอัตราค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ และ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพิจารณา เป็นไปตามท่ีประกาศก าหนด 
 


