ข้ อหาสูงสุด 5 อันดับ ทีขนึ  สู่การพิจารณาคดีในคดีแพ่ งโดยแยกตามประเภทชัน ศาล ประจําปี พ.ศ. 2550
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จากสถิติคดีแพ่งทีขนสู
ึ ่การพิจารณาของศาล เปรี ยบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 พบว่าแนวโน้ มของประเภทข้ อหา
สูงสุดอันดับที 2 ,4-5 ของศาลฎีกามีประเภทข้ อหาเหมือนกัน ส่วนข้ อหาอันดับที 1,3 สลับตําแหน่งกันในปี พ.ศ. 2550 ศาลอุทธรณ์และ
ศาลอุทธรณ์ภาค 1-9 มีข้อหาอันดับที 1 เหมือนกัน ส่วนข้ อหาอันดับที 4-5 สลับตําแหน่งกันในปี พ.ศ.2550 และศาลชันต้ นทัว ราชอาณาจักร
มีข้อหาอันดับที 1-5เหมือนกันในปี พ.ศ.2550

ข้ อหาสูงสุด 5 อันดับ ทีขนึ  สู่การพิจารณาคดีในคดีอาญาโดยแยกตามประเภทชัน ศาล ประจําปี พ.ศ. 2550
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พ.ร.บ.อาวุธปื น
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ความผิดต่อชีวิต

ลหุโทษ

พ.ร.บ.การพนัน
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จากสถิติคดีอาญาทีขนสู
ึ ่การพิจารณาของศาล เปรี ยบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 พบว่าแนวโน้ มของประเภทข้ อหา
สูงสุดอันดับที 1-5 ของศาลฎีกามีประเภทข้ อหาเหมือนกันในปี พ.ศ. 2550 ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1-9 มีข้อหาอันดับที 1-3

สถิติคดีแสดงจํานวนจําเลยทีศาลชัน ต้ นทัวราชอาณาจักรตัดสินลงโทษ จําแนกตามกําหนดโทษ
ประเภทของการกําหนดโทษทีมีคําพิพากษา
ปี พ.ศ.

ประหารชีวิต

จําคุก

ปรับ

กักขัง

ริ บทรัพย์

อืน ๆ

รอการลงโทษ

จํานวนคน ร้ อยละ จํานวนคน ร้ อยละ จํานวนคน ร้ อยละ จํานวนคน ร้ อยละ จํานวนคน ร้ อยละ จํานวนคน ร้ อยละ จํานวนคน ร้ อยละ

รวม

ปี 2550

963

0.15 102,178 15.92 275,262 42.90

4,289

0.67

352

0.05 254,730 39.70

3,907

0.61 641,681

ปี 2551

416

0.06 104,306 15.49 275,871 40.98

3,021

0.45

275

0.04 278,198 41.33 11,074

1.65 673,161

จากสถิติคดีเกียวกับประเภทของการกําหนดโทษในการตัดสินลงโทษของศาลชันต้
$ น เมือเปรี ยบเทียบระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2551 พบว่า
ในปี พ.ศ. 2551 ประเภทของการกําหนดโทษทีศาลตัดสินลงโทษสูงสุด 4 อันดับแรก โดยการรอการลงโทษมากเป็ นอันดับหนึง รองลงมา ได้ แก่ ปรับ จําคุก
กักขัง เรี ยงตามลําดับ

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนจําเลยทีศาลชัน ต้ นทัวราชอาณาจักรตัดสินลงโทษ จําแนกตามการกําหนดโทษ ประจําปี พ.ศ. 2550 - 2551
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อืน ๆ

ประเภทของโทษ

หมายเหตุ : จํานวนจําเลยทีศาลชันต้
$ นทัว ราชอาณาจักรตัดสินลงโทษ จําแนกตามการกําหนดโทษ หมายถึง กลุ่มศาลอาญา กลุ่มศาลจังหวัดและศาลแขวง

ปริ มาณคดีของศาลเยาวชนและครอบครั วทัวราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2550-2551
ปี พ.ศ
ปี 2550
ปี 2551

ปริ มาณคดีที#ขึ %นสู่การพิจารณา
(ค้ างมา + รับใหม่)
จํานวนคดี
55,184
55,563

ดําเนินคดีเสร็จไป
จํานวนคดี
47,223
48,366

อยู่ระหว่างดําเนินการ
จํานวนคดี
7,961
7,197

ร้ อยละ
85.57
87.05

ร้ อยละ
14.43
12.95

จากสถิติคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว เปรี ยบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 พบว่า ปริ มาณคดีที#ขึ %นสู่การ
พิจารณามีแนวโน้ มเพิ#มขึ %นและ ปี พ.ศ. 2550 ศาลสามารถพิจารณาคดีเสร็จไป ได้ อย่างรวดเร็วโดยคิดเป็ นร้ อยละ 87.05 ของปริ มาณคดี
ที#ขึ %นสู่การพิจารณาทังหมด
%
และมีจํานวนคดีที#อยู่ระหว่างการดําเนินการไม่มากนัก เมื#อเปรี ยบเทียบกับปริ มาณคดีที#ขึ %นสู่การพิจารณา
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจํานวนปริมาณคดีท ขี นึ  สู่การพิจารณา คดีท ดี าํ เนินเสร็จไป และคดีท อี ยู่ระหว่ างการพิจารณา
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อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

ประเภทข้ อหาสูงสุด 5 อันดับ ทีขนึ  สู่การพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวทัวราชอาณาจักร ในคดีแพ่ ง
ปี พ.ศ.
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ฟ้องขอให้ ศาลพิพากษา
ว่าอํานาจปกครองบุตร
ซึง ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
อยูก่ บั บิดาหรื อมารดา

ปี 2550 ฟ้องหย่า

ร้ องขอต่อศาลให้ มีคําสัง
ขอให้ สงั เรื องอํานาจ
ให้ ผ้ รู ้ องขอจดทะเบียน
ปกครองบุตร
รับเด็กเป็ นบุตร

ฟ้องขอแบ่งสินสมรส
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ให้ ผ้ รู ้ องขอจดทะเบียน
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อยูก่ บั บิดาหรื อมารดา

ประเภทข้ อหาสูงสุด 5 อันดับ ทีขนึ  สู่การพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวทัวราชอาณาจักร ในคดีอาญา
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อันดับที# 1

อันดับที# 2

อันดับที# 3

อันดับที# 4

อันดับที# 5

ปี 2550 ความผิดฐานลักทรัพย์ พ.ร.บ.ยาเสพติด

พ.ร.บ.อาวุธปื นฯ

พ.ร.บ.จราจรทางบก

ความผิดต่อร่ างกาย

ปี 2551 พ.ร.บ.ยาเสพติด

พ.ร.บ.อาวุธปื นฯ

พ.ร.บ.จราจรทางบก

ความผิดฐานรับของโจร

ความผิดฐานลักทรัพย์

เมื#อเปรี ยบเทียบข้ อหาสูงสุด 5 อันดับที#ขึ %นสู่การพิจารณาระหว่าง ปี พ.ศ. 2550 และ ปี พ.ศ. 2551 ของศาลเยาวชนและครอบครัว
ทัว# ราชอาณาจักรในคดีแพ่ง พบว่าข้ อหาอันดับที# 1-3 มีข้อหาเหมือนกัน และอันดับที# 4-5 มีข้อหาสลับกัน ส่วนคดีอาญา อันดับที# 1-2

