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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย 
วาดวยการประนอมขอพิพาทประกันภัยในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๓๒  (๒)  แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ 
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับขอ  ๒๖  แหงระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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
ประกันภัย  หรือผู ซ่ึงเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มอบหมาย 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต  
หรือกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย  ที่เลขาธิการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้ 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

“ขอพิพาท”  หมายความวา  ขอพิพาทอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาประกันภัย  ภายใตการดําเนิน
กระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีการอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน  คปภ.  ที่อาจระงับขอพิพาท 
ไดดวยการตกลงหรือประนอมยอมความของคูพิพาท 

“ผูประนอมขอพิพาท”  หมายความวา  บุคคลหรือคณะบุคคล  ซ่ึงสํานักงาน  คปภ.  ไดข้ึนทะเบียน
เปนผูประนอมขอพิพาทประกันภัยไวโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   

“คูพิพาท”  หมายความวา  ผูเสนอขอพิพาทและผูคัดคานในกระบวนการระงับขอพิพาท 
ดวยวิธีการอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน  คปภ.   

ขอ ๒ ใหเลขาธิการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการใชบังคับระเบียบนี้  และกําหนด  ขอบังคับ  จริยธรรม  หรือหลักเกณฑอื่นใด
เพื่อใหการประนอมขอพิพาทเปนไปดวยความเรียบรอยโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของคูพิพาท 

หมวด  ๒ 
การประนอมขอพิพาทและผูประนอมขอพิพาท 

 

 

สวนที่  ๑ 
การแตงต้ังและการพนจากหนาที่ของผูประนอมขอพิพาท 

 

 

ขอ ๓ เมื่อมีการย่ืนคําเสนอขอพิพาทเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการแลว   กอนคูพิพาทตกลงต้ังอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท   
หากเลขาธิการเห็นสมควรหรือคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง  หรือทั้งสองฝายประสงคจะใหสํานักงาน  คปภ.  
จัดใหมีการตกลงหรือประนอมขอพิพาทกอนการต้ังอนุญาโตตุลาการ  ในกรณีเชนวานี้ใหพนักงาน
เจาหนาที่นัดพรอมเพื่อประนอมขอพิพาทในเบื้องตนกอน  หากคูพิพาทไมอาจตกลงกันไดในชั้น
พนักงานเจาหนาที่และคูพิพาทประสงคจะใหมีการต้ังผูประนอมขอพิพาท  ใหพนักงานเจาหนาที่ 
ต้ังผูประนอมขอพิพาทที่ไดรับการขึ้นทะเบียนของสํานักงาน  คปภ.  เพื่อดําเนินการประนอมขอพิพาท
ไปตามระเบียบนี้   

ขอ ๔ เมื่อไดรับการแตงต้ังใหเปนผูประนอมขอพิพาทแลว  ผูประนอมขอพิพาทจะตอง
เปดเผยขอมูลอันเกี่ยวกับสวนไดเสียหรือความเกี่ยวของเปนสวนตัวกับคูพิพาททุกฝายใหทราบโดยทันที 

ขอ ๕ ในกรณีดังตอไปนี้  ใหผูประนอมขอพิพาทพนจากหนาที่ 
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(๑) เมื่อผูประนอมขอพิพาทถูกจําหนายชื่อจากทะเบียนรายชื่อผูประนอมขอพิพาท 

ของสํานักงาน  คปภ.  ตามขอ  ๒๒ 

(๒) เลขาธิการมีคําส่ังถอดถอนผูประนอมขอพิพาท  เมื่อปรากฏขอเท็จจริงวา  ผูประนอม 

ขอพิพาทนั้น 

 (ก) กระทําการใด ๆ  ในฐานะเปนผูแทนหรือกระทําการใดแทนคูพิพาท 

 (ข) มีสวนไดเสียหรือเกี่ยวของกับคูพิพาทฝายใดอันอาจกระทบกับความเปนกลาง 

ในการประนอมขอพิพาท   

 (ค) ขมขู  บังคับ  หรือใชอิทธิพลในทางใด ๆ  อันอาจกระทบกระเทือนตอความสมัครใจ

ในการระงับขอพิพาทของคูพิพาท 

 (ง) ใชอํานาจใด ๆ  ที่มีหรืออาจจะมีไมวาดวยประการใด  อันจะมีผลกระทบตอการตกลง

ของคูพิพาท 

ขอ ๖ เมื่อผูประนอมขอพิพาทพนจากหนาที่ตามขอ  ๕  แลว  ถาคูพิพาทประสงคจะใหมี

การประนอมขอพิพาทตอไปโดยผูประนอมขอพิพาทที่ข้ึนทะเบียน  ใหพนักงานเจาหนาที่แตงต้ัง 

ผูประนอมขอพิพาทตามทะเบียนผูประนอมขอพิพาทของสํานักงาน  คปภ.  คนใหม  เพื่อดําเนินการ

ประนอมขอพิพาทตอไป   

สวนที่  ๒ 
กระบวนการประนอมขอพิพาท 

 

 

ขอ ๗ เมื่อพนักงานเจาหนาที่แตงต้ังผูประนอมขอพิพาทแลว  การรับสงเอกสารสํานวน

หรือหลักฐานใด ๆ  เกี่ยวกับสํานวนขอพิพาทหรือการติดตอใด ๆ  ระหวางผูประนอมขอพิพาท 

กับคูพิพาททั้งสองฝาย  ใหเปนไปตามที่ผูประนอมขอพิพาทและคูพิพาทตกลงกัน 

ขอ ๘ กอนเร่ิมกระบวนการประนอมขอพิพาท  ใหผูประนอมขอพิพาทจัดใหคูพิพาท 

ลงลายมือชื่อตกลงเขาสูกระบวนการประนอมขอพิพาท  และยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบนี้เปน 

ลายลักษณอักษรตามแบบที่สํานักงาน  คปภ.  กําหนด 

ขอ ๙ ผูประนอมขอพิพาทอาจหารือกับคูพิพาทเพื่อพิจารณากําหนดขั้นตอนหรือแนวทาง

ในการดําเนินการประนอมขอพิพาทกอนเร่ิมตนกระบวนการประนอมขอพิพาทก็ได 
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ขอ ๑๐ เพื่อประโยชนในการประนอมขอพิพาท  ผูประนอมขอพิพาทอาจใหคูพิพาทเสนอ
ขอเท็จจริงหรือขอมูลเบื้องตนแหงขอพิพาท  ตลอดจนขอเสนอในการระงับขอพิพาทตอผูประนอม 
ขอพิพาทหรืออาจเสนอใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาวระหวางคูพิพาทก็ได 

คูพิพาทอาจขอใหผูประนอมขอพิพาทดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งก็ได  ในกรณีเชนวานี้
ผูประนอมขอพิพาทจะจัดใหมกีารดําเนินการตามที่คูพิพาทขอหรือไมก็ได 

ขอ ๑๑ การประนอมขอพิพาทจะกระทําไดดวยวิธีใด   ณ   วันเวลาและสถานที่ใด   
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
บันทึกเปนลายลักษณอักษรหรือบันทึกในรูปแบบของการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือส่ือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่น 

ขอ ๑๔ เมื่อขอพิพาทมีการประนอมกันได  ผูประนอมขอพิพาทอาจจัดใหมีการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความใหแกคูพิพาทก็ได 

ขอ ๑๕ ผูประนอมขอพิพาทจะตองดําเนินการประนอมขอพิพาทใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแตวันต้ังผูประนอมขอพิพาท  โดยคูพิพาทอาจรองขอขยายระยะเวลาในการดําเนินการ

ประนอมขอพิพาทออกไปอีกก็ได  แตทั้งนี้ไมเกินสองคร้ัง ๆ  ละไมเกินเจ็ดวัน  แตถาผูประนอม 

ขอพิพาทเห็นวา  ขอพิพาทใกลจะบรรลุความตกลงในการระงับขอพิพาทและมีเหตุอันสมควร   

ใหเปนดุลพินิจของผูประนอมขอพิพาทในการขยายเวลาใหเกินกวาระยะเวลาดังกลาวไดอีกตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่ผูประนอมขอพิพาทเห็นวา  คูพิพาทฝายหนึ่งฝายใดดําเนินกระบวนการประนอม 

ขอพิพาทโดยมีลักษณะประวิงขอพิพาทใหชักชาหรือไมสุจริต  ใหผูประนอมขอพิพาทแจงใหพนักงาน

เจาหนาที่ทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการตอไป   
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เมื่อพนักงานเจาหนาที่ทราบเหตุตามวรรคสองแลว   พนักงานเจาหนาที่อาจมีคําส่ัง 
ใหกระบวนการประนอมขอพิพาทส้ินสุดลง  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงประโยชนของคูพิพาททั้งสองฝายเปนสําคัญ 

สวนที่  ๓ 
การสิ้นสุดแหงกระบวนการประนอมขอพิพาท 

 

 

ขอ ๑๖ ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือวากระบวนการประนอมขอพิพาทส้ินสุดลง 
(๑) คูพิพาทสามารถระงับขอพิพาทไดดวยการถอนคําเสนอขอพิพาท  หรือทําสัญญา

ประนีประนอมยอมความ 
(๒) ผูประนอมขอพิพาทไมอาจดําเนินการประนอมขอพิพาทใหเปนผลสําเร็จไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดไวตามขอ  ๑๕  วรรคหนึ่ง 
(๓) ผูประนอมขอพพิาทเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไมอาจยุติลงไดดวยวิธีประนอมขอพิพาท

หรือการประนอมขอพิพาทไมเปนประโยชนแกคูพิพาทอีกตอไป 
(๔) พนักงานเจาหนาที่มีคําส่ังใหกระบวนการประนอมขอพิพาทส้ินสุดลงตามขอ  ๑๕  วรรคสาม 
กรณีกระบวนการประนอมขอพิพาทส้ินสุดลงตามวรรคหนึ่ง  และคูพิพาทประสงคจะดําเนิน

กระบวนการระงับขอพิพาทตอไป  ใหคูพิพาทรวมกันต้ังอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสํานักงาน  คปภ.  
วาดวยอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และที่แกไขเพิ่มเติม  โดยผูประนอมขอพิพาทที่ทําการประนอม 
ขอพิพาทนั้น  ไมอาจรับการแตงต้ังเปนอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทเร่ืองนั้นไดอีก   

หมวด  ๓ 
การเก็บรักษาความลับ 
 

 

ขอ ๑๗ เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอื่น  คูพิพาทและบุคคลที่เกี่ยวของตกลงที่จะ
เก็บรักษาความลับของขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนในกระบวนการประนอมขอพิพาท  และตกลงที่จะไมนํา
ขอเท็จจริงและการดําเนินการในกระบวนการประนอมขอพิพาทไปใชเปนหลักฐานในกระบวน
พิจารณาใด ๆ  ในชั้นอนุญาโตตุลาการ  หรือศาล 

ขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึง  การติดตอระหวางคูพิพาท  หรือขอเท็จจริงใด ๆ  
เกี่ยวกับการดําเนินการประนอมขอพิพาท  ขอเท็จจริงที่เปนเนื้อหาหรือรายละเอียดแหงการเจรจาตกลง
ในกระบวนการประนอมขอพิพาท   ขอเท็จจริงที่ คูพิพาทอีกฝายหนึ่งไดยอมรับหรือปฏิเสธ 
ในกระบวนการประนอมขอพิพาท  ความเห็นหรือขอเสนอใด ๆ  ซ่ึงไดเสนอโดยคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง
ในกระบวนการประนอมขอพิพาท  ความเห็นหรือขอเสนอใด ๆ  ซ่ึงไดเสนอโดยผูประนอมขอพิพาท 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ใหพนักงานเจาหนาที่จัดใหมีการทําสัญญาระหวางคูพิพาทโดยมีขอตกลงที่จะเก็บรักษา
ความลับของขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนในกระบวนการประนอมขอพิพาท  และตกลงที่จะไมนําขอเท็จจริง
และการดําเนินการในกระบวนการประนอมขอพิพาทไปใชเปนหลักฐานในกระบวนพิจารณาใด ๆ   
ในชั้นอนุญาโตตุลาการ  หรือศาล  เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอื่น 

หมวด  ๔ 
การขึ้นทะเบียนผูประนอมขอพิพาท 

 

 

ขอ ๑๘ ใหสํานักงาน  คปภ.  จัดใหมีทะเบียนผูประนอมขอพิพาทประกันภัยข้ึน  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ  ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความจําเปนและความตองการของสํานักงาน  คปภ.   

การขอข้ึนทะเบียนเปนผูประนอมขอพิพาท  ใหสํานักงาน  คปภ.  จัดใหมีการข้ึนทะเบียน 
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  โดยในสวนกลางใหย่ืนคําขอที่สํานักงาน  คปภ.  สวนกลาง  และในสวนภูมิภาค
ใหย่ืนคําขอที่สํานักงาน  คปภ.  ภาค  แหงใดแหงหนึ่งเพียงแหงเดียว  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข 
ที่สํานักงาน  คปภ.  ประกาศกําหนด 

ผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูประนอมขอพิพาทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี  และมีประสบการณในการทํางานสาขาประกันภัย  

หรือสาขาอื่นอันจะเปนประโยชนแกการประนอมขอพิพาทไมนอยกวาหาป 
(๒) เปนผูผานการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการประนอมขอพิพาททางประกันภัย 

ที่สํานักงาน  คปภ.  จัด  หรือหลักสูตรในลักษณะเดียวกันที่สํานักงาน  คปภ.  ใหการรับรองหรือเปนผู 
ที่สํานักงาน  คปภ.  เห็นวาเปนผูมีความรูและประสบการณดานการระงับขอพิพาทเปนอยางดีแลว 
โดยไมจําตองผานการอบรมดังกลาว 

(๓) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๔) ไมเปนพนักงานเจาหนาที่  ตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต  และกฎหมายวาดวย

การประกันวินาศภัย 
(๕) ไมเปนบคุคลลมละลายหรือพนจากการเปนบุคคลลมละลายไมถึงหาป 
(๖) ไมเปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๗) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม  เวนแต 

เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๙ ใหผูที่ประสงคจะขอข้ึนทะเบียนเปนผูประนอมขอพิพาทของสํานักงาน  คปภ.   
ย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดพรอมดวยหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

(๑) สําเนาทะเบียนบาน   
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาบัตรขาราชการ  หรือสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๓) สําเนาแสดงคุณวุฒิ 
(๔) สําเนาหลักฐานรับรองผานการอบรมหรือประสบการณการปฏิบัติงานตามขอ  ๑๘  (๒) 
ขอ ๒๐ ใหผูอํานวยการฝายระงับขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการหรือผูอํานวยการสํานักงาน  

คปภ.  ภาค  แลวแตกรณี  เปนผูดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอรายชื่อผูขอข้ึนทะเบียนเปนผู
ประนอมขอพิพาทตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอ ๒๑ ใหทะเบียนผูประนอมขอพิพาทส้ินผลทุกส่ีป  นับแตวันจัดทําทะเบียน  คร้ังแรก
โดยไมคํานึงวาผูมีชื่อในทะเบียนไดรับการขึ้นทะเบียนไว  ณ  เวลาใด 

ในการจัดทําทะเบียนคร้ังแรก  ถาวันส้ินผลตามวรรคหนึ่งไมตรงกับวันส้ินป  ใหถือเอาวัน 
ส้ินปปฏิทินนั้นเปนวันส้ินผล   

การสิ้นผลของทะเบียนรายชื่อ  ไมกระทบถึงการแตงต้ังผูประนอมขอพิพาทที่ไดดําเนินการ
ไปกอนแลว  โดยใหผูไดรับการแตงต้ังนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไป  และใหมีสิทธิไดรับคาใชจายตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้ 

เมื่อทะเบียนผูประนอมขอพิพาทส้ินผลลง  ใหสํานักงาน  คปภ.  จัดทําทะเบียนใหมภายใน 
หกสิบวัน  ในระหวางที่ยังมิไดมีการจัดทําทะเบียนข้ึนใหมใหใชทะเบียนผูประนอมขอพิพาทเดิมไป
พลางกอนจนกวาสํานักงาน   คปภ.  จัดทําทะเบียนผูประนอมขอพิพาทแลวเสร็จและใหนําความ 
ในวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๒ ใหสํานักงานจําหนายชื่อผูประนอมขอพิพาทออกจากทะเบียนเมื่อปรากฏ
ขอเท็จจริง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติ  ตามขอ  ๑๘ 
(๔) ผูประนอมขอพิพาทประพฤติตนไมเหมาะสมในการกระทําหรือละเวนกระทําการตาม

หนาที่ของผูประนอมขอพิพาทโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหคูพิพาทไดรับความเสียหาย   



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๒๓ ถาปรากฏภายหลังวาผูประนอมขอพิพาทขาดคุณสมบัติหรือการแตงต้ังไมชอบดวย
กฎหมาย  อันเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากการเปนผูประนอมขอพิพาท  การพนจากการเปนผูประนอม
ขอพิพาทเชนวานี้  ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่ 

ขอ ๒๔ ผูประนอมขอพิพาทจะตอง 
(๑) เตรียมการประนอมขอพิพาท 
(๒) ชวยเหลือสนับสนุนการเจรจาระหวางคูพิพาท  แนะนําแนวทางแกปญหาเพื่อยุติขอพิพาท 
(๓) ไมออกความเห็นในลักษณะใด ๆ  ที่เปนการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท  เวนแตคูพิพาท 

จะไดตกลงกันใหผูประนอมขอพิพาทออกความเห็นเชนวานั้นได 
(๔) ไมขมขู  บังคับ  หรือใชอิทธิพลในทางใด ๆ  อันอาจกระทบกระเทือนตอความสมัครใจ

ในการระงับขอพิพาทของคูพิพาท 
(๕) ไมใชอํานาจใด ๆ  ที่มีหรืออาจจะมี  ไมวาดวยประการใด  อันจะมีผลกระทบตอการตกลง

ของคูพิพาท 
ขอ ๒๕ ผูประนอมขอพิพาทจะตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี้  รวมทั้ง  ประกาศ  

ขอบังคับ  จริยธรรม  หรือหลักเกณฑอยางใดที่ออกตามระเบียบนี้  เพื่อใหการประนอมขอพิพาท
เปนไปดวยความเรียบรอย  โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของคูพพิาท 

ขอ ๒๖ ผูประนอมขอพิพาทไมตองรับผิดตอคูพิพาทในการกระทําใด ๆ  ที่ไดดําเนินการไป
เพื่อประนอมขอพิพาทและระงับขอพิพาท  เวนแตการกระทําหรือละเวนการกระทําเปนไปโดยจงใจ  
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงจนเปนเหตุใหคูพิพาทเสียหาย 

คูพิพาทจะไมอางผูประนอมขอพิพาทเปนพยานในกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
หรือศาลเกี่ยวกับขอพพิาทนั้น  ซ่ึงเปนมูลแหงกระบวนพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือศาล 

หมวด  ๕ 
คาปวยการและคาใชจาย 

 

 

ขอ ๒๗ ผูประนอมขอพิพาทมีสิทธิไดรับคาปวยการตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดโดยอาศัยอํานาจตามขอ  ๔๐   แหงระเบียบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยอนุญาโตตุลาการ  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓   



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ผูประนอมขอพิพาทเห็นวาจะตองวาจางบุคคลภายนอกใหดําเนินการ 
อยางใดหรือจะตองมีคาใชจายใด ๆ  นอกจากที่กําหนดเพื่อความจําเปนเกี่ยวกับกระบวนการประนอม 
ขอพิพาท  อันจะเปนประโยชนแกการประนอมขอพิพาทและคูพิพาท  ใหผูประนอมขอพิพาท
ดําเนินการเชนวานั้นไดตอเมื่อคูพิพาทตกลงที่จะรับผิดชอบในคาใชจายดังกลาวแลว 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
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