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กระบวนการระงับข้อพพิาทด้านประกนัภัย
ด้วยวธีิอนุญาโตตุลาการ 

ส านักงาน คปภ.



การก ากบัดูแล

การส่งเสริมและพฒันา

การดูแลสิทธิประโยชน์จากการประกนัภยั

2

ภารกจิ ส านักงาน คปภ.
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กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัภัย

ประมวล
กฎหมาย
แพ่งและ
พาณชิย์

กฎหมาย    
ว่าด้วยการ
ประกนัชีวติ

กฎหมายว่าด้วย 
การประกนั
วนิาศภัย

กฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครอง
ผู้ประสบภัย   
จากรถ
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ลกัษณะนิติสัมพนัธ์ของคู่กรณี

การประกนั
วนิาศภัย   
Non- life 

Insurance

การประกนั
ชีวติ    
Life 

Insurance

สัญญา
ประกนัภัย 
(กรมธรรม์
ประกนัภัย)
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คู่กรณทีี่
เกีย่วข้อง

บริษัทประกนัภัย

ผู้เอาประกนัภัย/ผู้รับประโยชน์

ประชาชนผู้ทีไ่ด้รับความเสียหายที่
มสิีทธิเรียกร้องจากสัญญาประกนัภัย

ตัวแทน/นายหน้าประกนัภัย
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การเกิดข้อพพิาท/ความขัดแย้ง
ที่เก่ียวกับการประกันภยั

ปัญหาจาก  
ข้อกฎหมาย

ปัญหาจาก
ข้อเท็จจริง
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ปพพ. บรรพ 2
ว่าด้วย    

หน้ี สัญญา ละเมิด

ปพพ. บรรพ 1 ว่าด้วย           
นิตกิรรม การแสดงเจตนา     
โมฆะกรรมและโมฆยีกรรม 

อายุความ ปพพ. บรรพ 3 ว่าด้วย     
เอกเทศสัญญา 

- ประนีประนอมยอมความ     
- ประกันภัย (ม.861-897)



ความรับผดิเพ่ือการละเมิด

8

ค่าสนิไหมทดแทนเพื่อการละเมดิ จะพงึใช้โดยสถานใด 
เพียงใด ให้ศาลวินิจฉัยตามพฤตกิารณ์และความร้ายแรง
แห่งละเมดิ (ม.438)



ความรับผดิเพ่ือการละเมิด (ต่อ)

9

ค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงนิ กรณีท าให้เขา
เสียหายแก่ร่างกาย หรืออนามัย เช่น ทนทุกข์เวทนา 
เสียโฉม (ม.446)



กรณีศึกษา
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ข้อพพิาทที่เกดิ
จากการประกัน

ชีวติ

สาเหตุการ
เสียชีวติ

ปกปิด            
ไม่เปิดเผย
ข้อความจริง

หรือแถลงข้อความอัน   
เป็นเทจ็

การบอกล้าง
โมฆียกรรม

แสดงเจตนา
ส าคัญผิด



กรณีศึกษา

11

ข้อพิพาทที่
เกิดจากการ
ประกัน    
วินาศภยั

สาเหตุ
การเสียชีวิตจาก
อุบัตเิหตุหรือไม่

การเสียหาย 
และจ านวน
ค่าเสียหาย

การ
ประกันภัย
รถยนต์

การเกดิเหตุ
จากอุบัตเิหตุ

หรือไม่



ระบบและกระบวนการระงบัข้อพพิาท

12

กระบวน
การหลัก 

กระบวนการ                                 
ทางเลือก 

ในศาล

นอกศาล วธีิไกล่เกล่ีย
/ประนอมข้อพพิาท

วิธีอนุญาโตตุลาการ



กระบวนการดูแลสิทธิประโยชน์และการระงับข้อพพิาท
โดย ส านักงาน คปภ.

- ย่ืนเร่ืองร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ส านักงาน คปภ.

- ย่ืนความประสงค์เข้าศูนย์ไกล่เกลีย่โดยผู้ช านาญการ

- กระบวนการยุตธิรรมทางเลือก ย่ืนข้อพพิาทเข้าสู่   

กระบวนการระงบัข้อพพิาทด้วยวธีิอนุญาโตตุลาการ  

ส านักงาน คปภ.
13
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ระบบและกระบวนการระงับข้อพพิาท

กระบวนการหลกั ในศาล

กระบวนการทางเลือก นอกศาล

เช่น  - วิธีไกล่เกล่ีย/ประนอมขอ้พิพาท

- วิธีอนุญาโตตุลาการ
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กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ทีเ่กีย่วข้องกบั
การระงับข้อพพิาทด้วยวธีิอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ.

1. พระราชบญัญตัิอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545
2. ระเบยีบส านักงาน คปภ.ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2551 และฉบับที ่2 พ.ศ.2553
3. ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เร่ือง ก าหนดสถานทีท่ าการของอนุญาโตตุลาการ
4. ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เร่ือง อัตราการวางเงินเป็นหลักประกัน   ค่าป่วยการ

อนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินกระบวนพจิารณา
5. ประกาศคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ เร่ือง อัตราค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินกระบวนพจิารณา
6. ประกาศส านักงาน คปภ. เร่ือง ทะเบยีนอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ.
7. ประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง
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เง่ือนไขในสัญญาประกนัภัยให้มีการระงับข้อพพิาทด้วยวธีิอนุญาโตตุลาการ

ในกรมธรรม์ประกนัภยัทุกประเภททั้งการประกนัชีวิตและการประกนัวินาศ
ภยั ก าหนดให้มีเง่ือนไขการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการไวใ้น
กรมธรรม ์(ตามค าสั่งนายทะเบียนท่ี 95/2541) ความวา่
“ในกรณีท่ีมีข้อพิพาท ข้อขัดแยง้ หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์
ประกนัภยัฉบบัน้ี ระหว่างผูมี้สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรมก์บับริษทั และหาก   
ผู ้มี สิท ธิ เ รียกร้องประสงค์และเห็นควรยุ ติข้อพิพาทนั้ น  โดยวิ ธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท าการวินิจฉัยช้ีขาดโดย
อนุญาโตตุลาการตามขอ้บงัคบักรมการประกนัภยัวา่ดว้ยอนุญาโตตุลาการ”
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ผูมี้สิทธิใช้กระบวนการระงบัข้อพิพาทด้วยวิธี
อนุญาโตตลุาการ ของส านักงาน คปภ.

การระงับข้อพิพาทด้วยวิ ธีอนุญาโตตุลาการของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เป็น
กระบวนการระงบัขอ้พิพาททางแพ่งและพาณิชยท่ี์เก่ียวกบัสัญญา
ประกนัภยั ระหว่าง ผูเ้อาประกันภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือผูมี้สิทธิ
เรียกร้องอนัเน่ืองจากสัญญาประกนัภยั กบับริษทัประกนัภยั ทั้งน้ี 
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ประหยดั และเป็นธรรม ภายใตร้ะเบียบ
ส านักงาน คปภ. ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2551 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553
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การย่ืนค าเสนอข้อพพิาท

การยื่นค าเสนอขอ้พิพาท เป็นการท่ีคู่พิพาทฝ่ายหน่ึงเรียกว่า    ผู้เสนอ
ข้อพิพาท ไดแ้ก่ ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือผูมี้สิทธิเรียกร้องอนั
เน่ืองจากสัญญาประกนัภยั ซ่ึงเป็นฝ่ายท่ีเรียกร้องสิทธิให้บริษทัประกนัภยั
รับผดิชอบตามสัญญาประกนัภยั

ผู้เสนอข้อพิพาท ตอ้งท าค  าเสนอขอ้พิพาทตามแบบท่ีก าหนด และตอ้ง
ยื่นสัญญาประกนัภยัอนัก่อให้เกิดขอ้พิพาท (กรมธรรม์ประกนัภยั, เอกสาร
เก่ียวกบัความเสียหาย ฯลฯ)

ผู้ เสนอข้อพิพาท ต้องยื่นค า เสนอข้อพิพาท พร้อมวางเ งินเป็น
หลกัประกนัค่าใชจ่้ายในกระบวนการระงบัขอ้พิพาทดว้ยวิธีน้ี ตามอตัราท่ี
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการประกาศก าหนด
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ย่ืนค าเสนอข้อพพิาทต่อหน่วยงานของส านักงาน คปภ.

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิ
ประกนัภัย (คปภ.) ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ส านักงาน คปภ. เขต

ส านักงาน คปภ. ภาค

ส านักงาน คปภ. จังหวดั



ส านักงาน คปภ. ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร: 

รับข้อพพิาททัว่ราชอาณาจักร

ส านักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่): 

รับข้อพพิาท 18 จังหวดัภาคเหนือ

ส านักงาน คปภ. ภาค 9 (สงขลา): 

รับข้อพพิาท 14 จังหวดัภาคใต้

21

ที่ท าการอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ.



2222

การย่ืนค าคดัค้าน

พนกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้การเสนอขอ้พิพาทไปยงับริษทัประกนัภยั 
เรียกว่า ผู้คดัค้าน ซ่ึงเป็นผูถู้กเรียกร้องตามสัญญาประกนัภยั เพื่อยืน่ค  า
คดัคา้นเขา้มาในคดีตามแบบท่ีก าหนด ภายใน 15 วนันับแต่ไดรั้บค า
เสนอขอ้พิพาท หากไม่ทนัภายในก าหนดกใ็หย้ืน่ค  าร้องขยายระยะเวลา
ยื่นค าคดัคา้นต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเจา้ของส านวน ซ่ึงเป็นดุลยพินิจ
ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี แต่ทั้งน้ีขยายไดไ้ม่เกิน 15 วนั  

ผู้คัดค้านยื่นค าคัดค้านพร้อมวางเงินหลักประกันตามอัตราท่ี
คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการประกาศก าหนด
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การต ัง้อนุญาโตตลุาการชีข้าด

ขอ้พพิาท
หากคู่พพิาททั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจาประนอมข้อพพิาทกนัได้ให้ร่วมกนั

ตั้งบุคคลผู้ท าหน้าทีเ่ป็นอนุญาโตตุลาการช้ีขาดข้อพพิาทจากทะเบียนรายช่ือ

อนุญาโตตุลาการของส านักงาน คปภ. ดงันี้
1. กรณีข้อพพิาททีไ่ม่มทุีนทรัพย์ หรือข้อพพิาททีม่จี านวนทุนทรัพย์ที่

เรียกร้องไม่เกนิ 2,000,000 บาท ให้มีจ านวน 1 คน   
2. กรณีข้อพพิาททีม่จี านวนทุนทรัพย์ทีเ่รียกร้องเกนิ 2,000,000 บาท 

ให้มอีนุญาโตตุลาการจ านวน 3 คน เว้นแต่คู่พพิาทตกลงกนัให้มจี านวน 1 คน กไ็ด้
3. เม่ือคู่พพิาทตกลงเลือกอนุญาโตตุลาการผู้ช้ีขาดข้อพพิาทได้แล้ว

ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต่ดิต่อประสานกบัอนุญาโตตุลาการ เพ่ือก าหนดวนัพจิารณา
นัดแรก
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การด าเนินกระบวนพจิารณาในช ัน้

อนุญาโตตุลาการ

• ในวันนัดพิจารณานัดแรก อนุญาโตตุลาการจะก าหนด
ประเด็นข้อพิพาทและก าหนดวันนัดสืบพยาน ก าหนด
หน้าทีน่ าสืบพยาน และก าหนดกระบวนการพจิารณา

• ให้คู่พิพาทบันทึกค าพยานเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของส านวนอนุญาโตตุลาการ 
หรือการน าพยานเข้าสืบ 
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การด าเนินกระบวนพจิารณาในช้ันอนุญาโตตุลาการ

• ในระหว่างกระบวนพิจารณา หากคู่พิพาทฝ่ายใดประสงค์ขอให้เชิญ
พยานบุคคลหรือให้ส่งพยานเอกสาร หรือขอให้ศาลออกหมายเรียก
พยานบุคคลหรือค าส่ังเรียกพยานเอกสารเข้ามาในคดี ให้ย่ืนค าร้องต่อ
ส านักงาน คปภ. เพ่ือขอให้อนุญาโตตุลาการมีค าส่ังอนุญาต และมี
หนังสือเชิญพยาน หรือหนังสือน าแจ้งไปยังศาลที่มีเขตอ านาจในการ
พจิารณาออกหมายเรียกและค าส่ังเรียกพยานดังกล่าว

• อนุญาโตตุลาการจะต้องจัดท าค า ช้ีขาดภายใน 90 วัน นับแต่
กระบวนการตั้งอนุญาโตตุลาการเสร็จส้ินลง หรือเกนิกว่าน้ันถ้ามีเหตุ
จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาท าค าช้ีขาด
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ค ำ ชี้ ข ำ ด  แ ล ะกำ รปฏิบ ตัิต ำ ม ค ำ
ชี้ ข ำ ด

• ค าช้ีขาดมีผลผูกพันคู่พิพาทนับแต่วันอ่าน หรือ
เว้นแต่คู่พิพาทไม่มาฟังค าช้ีขาดก็ให้รีบส่งส าเนา
ค าช้ีขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายน้ัน และให้ถือว่าค าช้ี
ขาดมีผลผูกพันคู่พิพาทตั้งแต่ส าเนาค าช้ีขาดไป
ถงึคู่พพิาทฝ่ายน้ัน 
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ค าช้ีขาด และการปฏิบัติตามค าช้ีขาด

• หากพบว่าภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ส าเนาค าช้ีขาดไปถึงเกิด
ความสงสัยตามสมควรเกีย่วกบัข้อความในค าช้ีขาด คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
อาจย่ืนค าร้องขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ให้อนุญาโตตุลาการตีความ
ข้อความน้ันได้ ค าตีความให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของค าช้ีขาด และต้องปฏิบัติไป
ในท านองเดียวกบัการท าค าช้ีขาด 

• หากพบว่าภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ส าเนาค าช้ีขาดไปถึง เม่ือ
คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเห็นว่ามิได้ช้ีขาดในข้อประเด็นสาระส าคัญใด ก็อาจ
ย่ืนค าร้องขอต่อเลขาธิการเป็นหนังสือขอให้อนุญาโตตุลาการท า
ค าช้ีขาดเพิม่เติมในประเด็นข้อน้ันได้ 
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อายุความและสภาพบังคบัตามค าช้ีขาด

• เม่ือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการแล้ว อายุความ
ย่อมสะดุดหยุดลง (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 193/14 (4) ประกอบมาตรา 27 แห่ง
พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการฯ
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อายุความและสภาพบังคบัตามค าช้ีขาด

• กรณีคู่พิพาทไม่ยอมปฏิบัติตามค าช้ีขาด คู่พิพาทอาจย่ืนค า
ร้องต่อศาลภายใน 3 ปี นับแต่ได้วนัอาจบังคบัตามค าช้ีขาดได้ 
ให้ศาลมีค าพพิากษาบังคบัให้เป็นไปตามค าช้ีขาด 
(พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการฯ มาตรา 42)
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อายุความและสภาพบังคบัตามค าช้ีขาด

• ค า ช้ีขาดอนุญาโตตุลาการอยู่ในบังคับแห่งสนธิสัญญา 
อนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ ซ่ึงประเทศไทย
เป็นภาค ีมีผลให้ใช้บังคบัได้ในทุกประเทศภาค ี
(พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการฯ มาตรา 41)
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อายุความและสภาพบังคบัตามค าช้ีขาด

• ค าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ส านักงาน คปภ. 
กรณีบริษัทประกันภัย ไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่
ก าหนดอาจมีความผิดฐานประวิงการจ่ายตาม
ประกาศกระทรวงฯได้
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ขอบคุณ
Q/N


