รายงานความประจาวันในส่วนแพ่ง ตัวอย่าง (วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25xx)
ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี
...........................................................................................................................................................
คดีค้างมาจากปีที่แล้ว
หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีทแี่ ล้ว
คดีค้างมาเสร็จไป
หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีแล้ทวี่ และคดีดังกล่าวได้ทกา าร
พิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31ธันวาคม
ภายใน
ปีนั้นๆ
คดีเก่าคงค้าง
หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีทแี่ ล้ว และคดีดังกล่าว
พิจารณายังไม่แล้วเสร็จภาย
ในปีนั้นๆ
...........................................................................................................................................................
คดีรับใหม่ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่
31 ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ
คดีรับใหม่ปีนเสร็
ี้ จไป หมายถึง
ปริมาณคดีที่รับใหม่ในปีนี้ และคดีดังกล่าวได้ทาการพิพากษา
แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึง วันที่ 31ธันวาคมภายในปีนั้นๆ
คดีรับใหม่ปีนี้คงค้าง หมายถึง
ปริมาณคดีที่รับใหม่ในปีนและคดี
ี้
ดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้เสร็
วจ
ภาย
ในปีนั้นๆ
..........................................................................................................................................................
คดีเสร็จไปทั้งสิ้น หมายถึง ปริมาณคดีที่
ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึง วันที่ 31 ธันวาคมภายในปีนั้นๆ หรือเท่ากับคดีค้างมาเสร็จไป
บวก
คดีรับใหม่ปีนี้เสร็จไป
คดีคงค้าง หมายถึง
ปริมาณคดีทพิี่ จารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีคงค้าง
หรือ
เท่ากับ คดีเก่าคงค้าง บวก คดีรับใหม่ปีนี้คงค้าง
...........................................................................................................................................................
คดีรับใหม่วันนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องในวันนี้
คดีเสร็จไปวันนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จในวันนี้
คดีรับใหม่เพิ่มขึ้น หมายถึง ปริมาณคดีรับใหม่เพิ่มขึ้นจากวัน
ที่ผ่านมา
คดีรับใหม่ลดลง หมายถึง ปริมาณคดีรับใหม่ลดลงจากวัน
ที่ผ่านมา
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คดีระหว่างอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ แล้
วโจทก์ หรือ จาเลยได้ยื่น
อุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาล
คดีระหว่างฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ แล้
วโจทก์ หรือ จาเลยได้ยื่น
ฎีกาคาพิพากษาต่อศาล
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
คดีละเมิดอานาจศาลรับใหม่ หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลรับใหม่ในวันนี้
คดีละเมิดอานาจศาลเสร็จไป หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่พิพากษาแล้วเสร็จในวันนี้
...........................................................................................................................................................
คดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาล
ดาเนินการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นในวันนี้
คดีทไี่ กล่เกลี่ยสาเร็จ หมายถึง
ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ยตามที่คู่ความได้ยื่นคร้าอง
ขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคู่ความได้ตกลงกันทา
สัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้นในวันนี้
คดียกเลิกการไกล่เกลี่ย หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความไม่มาตามหมายเรียกที่ศาลนัด หรือ
คู่ความยื่นคาร้องขอไม่ประสงค์จะดาเนินการไกล่เกลี่ย
ในวันนี้
...........................................................................................................................................................
คดีค้างระหว่างพิจารณา
หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ยื่นฟ้อง
จนถึงวันที่รายงาน โดยทาการจัดเก็บคดีในแต่ละประเภท
ว่าอยู่ในขั้นตอนใด ดังนี้
1. ค้างจ่าย
2. อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย
3. รอวันนัดพิจารณานัดแรก
4. ระหว่างสืบพยาน
4.1 สืบพยาน
4.2 ส่งประเด็น
4.3 ทาแผนที่
4.4 รอคดีอื่น
4.5 อยู่ระหว่างการชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการ
4.6 อยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อกฎหมาย
4.7 อยู่ระหว่างการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจระหว่างศาล
4.8 อยู่ระหว่างชาระค่าเสียหายเนื่องจากคู่ความ
ตกลงกันได้
4.9 อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาสั่งระหว่างพิจารณา
4.10 อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์หลักฐาน
4.11 อื่นๆ
5. รอคาพิพากษา / คาวินิจฉัยชี้ขาด
..........................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................
จานวนคดีที่ผู้พิพากษาได้กระทาเสร็จไปตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่รายงานหรือตั้งแต่วันรับมอบงานจนถึง
วันที่รายงาน หมายถึง ปริมาณคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้ทาการพิพากษาแล้วเสร็
ตั้งแต่
จ วันที่ 1 มกราคม
จนถึงวันที่รายงาน โดยจัดเก็บตามประเภทคดีที่เสร็จไป ดังนี้
- คดีแพ่ง
- คดีผู้บริโภค
- คดีสิ่งแวดล้อม
1. ในช่อง “ผู้พิพากษา” ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส สาหรับผู้พิพากษาที่มาใหม่ให้หมาย
เหตุ
ไว้ในช่อง หมายเหตุว่า
รับมอบงานเมื่อใด
2. ในช่อง “เจ้าของสานวน” หมายถึง จานวนคดีที่จ่ายสานวนให้กับผู้พิพากษาแต่ละท่านเป็น
ผู้รับผิดชอบ
3. ในช่อง “คดีเสร็จไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนได้ทาการพิพากษา
แล้วเสร็จ โดยจัดเก็บตามคดีที่เสร็จไป ดังนี้
3.1 ช่อง “พิพากษาความเรียง”หมายถึงคดีที่เริ่มตั้งแต่ทาการสืบพยานจนถึงพิพากษาแล้
เสร็วจ
3.2 ช่อง “ประนีประนอมพิพากษาตามยอม” หมายถึง คดีที่พิพากษาเสร็จไปโดยคู่ความ
ได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
3.3 ช่อง “ถอนฟ้อง ถอนคาร้องขอ” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือ
ถอนคาร้องขอ
3.4 ช่อง “จาหน่ายคดี” หมายถึง คดีเสร็จไปเพราะการจาหน่ายคดีชั่วคราวหรือการ
จาหน่ายคดีอื่นๆ
3.5 ช่อง “โดยเหตุอื่น” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยเหตุประการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมา
...................................................................................................................................................................

๓

คู่มือแบบรายงานสถิติคดีประจาเดือน ของศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี
รายงานสถิติคดีประจาเดือน ในส่วนแพ่ง
ประจาเดือน .............................. พ.ศ. .................... (ตัวอย่าง ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลแพ่ง  ศาลแพ่งกรุงเทพใต้  ศาลแพ่งธนบุรี
รายงานสถิติคดีประจาเดือนในส่วนแพ่ง จะทาการจัดเก็บตามประเภทคดี ดังนี้
- คดีแพ่ง
- คดีผู้บริโภค
- คดีสิ่งแวดล้อม
1. คดีแพ่งในรอบปี
1.1 คดีค้างมาจากปีที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่แล้ว
1.2 คดีรับใหม่ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงเดือนที่
รายงานภายในปีนั้นๆ
1.3 คดีเสร็จไปในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงเดือนที่รายงานภายในปีนั้นๆ
1.4 คดีคงค้าง หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีคงค้าง
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากปีที่แล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ เท่ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในปีนี้ บวก จานวนคดีคงค้าง หรือ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีคงค้าง)
2. คดีแพ่งในเดือนนี้
2.1 คดีค้างมาจากเดือนที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากเดือนที่แล้ว
2.2 คดีรับใหม่ในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องภายในเดือนที่รายงาน
2.3 คดีเสร็จไปในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน
2.4 คดีค้างไปเดือนหน้า หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือค้างไปเดือนหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากเดือนที่แล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในเดือนนีเท่
้ ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในเดือนนี้ บวก จานวนคดีค้างไปเดือนหน้า หรือ
(คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป)
ตัวเลขในช่อง 2.4 จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4
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3. ระยะเวลาในการพิจารณาคดี (นับตั้งแต่วันฟ้อง จนคดีเสร็จสิ้น)
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามช่วงระยะเวลาที่คดีพิพากษาเสร็จสิ้น ดังนี้
- ไม่เกิน 1 เดือน
- เกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี
- เกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี
- เกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี
- เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี
- เกิน 5 ปี ขึ้นไป
ข้อสังเกต ช่อง รวม ทั้งหมดของระยะเวลาในการพิจาณาคดีจะต้องเท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีเสร็จไป
ในเดือนนี้ หรือ เท่ากับตัวเลขในช่อง 2.3
4. การอุทธรณ์ต่อศาลชั้นอุทธรณ์
อุทธรณ์ต่อศาลชั้นอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นภายในเดื
รายงาน
อนที่
4.1 คดีที่ยื่นศาลชั้นอุทธรณ์ค้างส่งจากเดือนก่อหมายถึ
น ง ปริมาณคดีที่ยื่นอุทธรณ์ค้างส่งจากเดือแล้
นทีว่
4.2 คดีที่ยื่นศาลชั้นอุทธรณ์หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นอุทธรณ์ภายในเดือนที่รายงาน
4.3 คดีที่ไม่อนุญาตให้ยื่นศาลชั้นอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีที่ไม่อนุญาตให้คู่ความยื่นอุทธรณ์
ภายในเดือนที่รายงาน เช่น การยื่นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง หรือข้อจากัดในเรื่องอื่นๆ ตามที่
กฎหมายห้ามมิให้กระทา ฯลฯ
4.4 คดีที่ส่งไปยังศาลชั้นอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นอุทธรณ์ แล้วศาลได้ส่ง
คดีไปยังศาลชั้นอุทธรณ์ภายในเดือนที่รายงาน
4.5 คดีที่ค้างส่งไปยังศาลชั้นอุทธรณ์ในเดือนนีหมายถึ
้
ง ปริมาณคดีที่ยื่นอุทธรณ์ และศาลยังมิได้ส่ง
คดีไปยังศาลชั้นอุทธรณ์ คงเหลือเป็นคดีค้างส่งไปยังศาลชั้นอุทธรณ์ภายในเดือนที่รายงาน
5. การฎีกาต่อศาลฎีกา
ฎีกาต่อศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นฎีกาต่อศาลชั้นต้นภายในเดือรายงาน
นที่
5.1 คดีที่ยื่นฎีกาค้างส่งจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นฎีกาค้างส่งจากเดือนที่แล้ว
5.2 คดีที่ยื่นฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นฎีกาภายในเดือนที่รายงาน
5.3 คดีที่ไม่อนุญาตให้ยื่นฎีกาหมายถึง ปริมาณคดีที่ไม่อนุญาตให้คู่ความยื่นฎีกาภายในเดือนที
รายงาน
่
เช่น การยื่นฎีกาในข้อเท็จจริง หรือข้อจากัดในเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายห้ามมิให้ กระทา ฯลฯ
5.4 คดีที่ส่งไปยังศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นฎีกาต่อศาลชั้นต้น แล้วศาลได้
ส่งคดีไปยังศาลฎีกาภายในเดือนที่รายงาน
5.5 คดีที่ค้างส่งไปยังศาลฎีกาในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นฎีกา และศาลยังมิได้ส่งคดี
ไปยังศาลฎีกา คงเหลือเป็นคดีค้างส่งไปยังศาลฎีกาภายในเดือนที่รายงาน
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6. คดีละเมิดอานาจศาล
คดีละเมิดอานาจศาล หมายถึง การกระทาที่เป็นความผิดฐานละเมิดอานาจศาลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามมาตรา 31 และมาตรา 32
6.1 จานวนคดี ที่ เข้า สู่การพิจารณา หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่เกิดขึ้นภายในเดือน
ที่รายงาน
6.2 จานวนคดี ที่พิพากษาเสร็จไป หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่ พิจารณาแล้วเสร็จ ภายใน
เดือนที่รายงาน
7. การไกล่เกลี่ย ประนอมข้อพิพาท
การไกล่เกลี่ย ประนอมข้อพิพาท หมายถึง กระบวนการที่บุคคลภายนอกผู้เป็นกลาง ซึ่งได้รับการ
ร้องขอจากคู่พิพาทหรือได้รับการแต่งตั้งจากศาลให้พบปะและช่วยเหลือคู่พิพาทให้สามารถแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทได้ด้วยความสมัครใจร่วมกัน ผลของการระงับข้อพิพาทในลักษณะนี้เรียกว่าการ
ตกลงยอมความกัน และการไกล่เกลี่ยเป็นการดาเนินการด้วยความสมัครใจ โดยคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่หนึ
าย ่ง
อาจขอถอนตัวออกจากกระบวนการไกล่เกลี่ยในขณะใดก็ได้ก่อนที่คู่พิพาททุกฝ่ายจะลงนามใน
สัญญาประนีประนอมยอมความ
7.1 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยค้างมาจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ค้างมาจากเดือนที่แล้ว
7.2 จานวนคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยในเดือนนีหมายถึ
้
ง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาล
เพือ่ ให้ศาลดาเนินการไกล่เกลีย่ ที่เกิดขึน้ ภายในเดือนที่รายงาน
7.3 จานวนคดีที่ยกเลิกการไกล่เกลี่ยในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความไม่มาตามหมายเรียก
ที่ศาลนัดหรือคู่ความยื่นคาร้องขอไม่ประสงค์จะดาเนินการไกล่เกลี่ยภายในเดืรายงาน
อนที่
7.4 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยสาเร็จในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ตามที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคู่ความได้ตกลงกันทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันขึน้ ภายในเดือนที่รายงาน
7.5 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ตามที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคู่ความไม่สามารถตกลงกันได้
ภายในเดือนที่รายงาน
7.6 จานวนคดีที่อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาล
เพือ่ ให้ศาลดาเนินการไกล่เกลีย่ และคดีดังกล่าวอยูร่ ะหว่างดาเนินการไกล่เกลีย่
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8. จานวนคดีที่ศาลจ่ายค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตาม ป.วิแพ่ง
มาตรา 128/1 วรรคห้า หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลสั่งตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสาคัญแห่งคดีซึ่งจะทาให้ศาลสามารถวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้ โดยไม่
ต้องสืบพยานหลักฐานอื่นอีก โดยให้ทาการจัดเก็บตามคดีที่ดาเนินการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
8.1 จานวนคดีที่ส่งตรวจพิสูจน์ฯ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลสั่งตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสาคัญแห่งคดีภายในเดือนที่รายงาน
8.2 จานวนครั้งที่ส่งตรวจพิสูจน์ฯ หมายถึง จานวนครั้งที่ส่งตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ภายในเดือนที่รายงาน
8.3 จานวนเงินที่จ่าย หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์แก่หน่วยงาน องค์กร และหรือบุคคลภายในเดือนที่รายงาน
9. ระยะเวลาค้างในการพิจารณาคดี (นับตั้งแต่วันฟ้อง จนถึงเดือนที่รายงาน)
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามช่วงระยะเวลาที่คดีค้าง ดังนี้
- ไม่เกิน 1 เดือน
- เกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี
- เกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี
- เกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี
- เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี
- เกิน 5 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาค้างพิจารณา หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันรับฟ้อง จนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่รายงาน
แม้วันดังกล่าวจะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม เช่น การรายงานสถิติคดีประจาเดือนมกราคม ณ วันที่
31 มกราคม มีคดีค้างอยู่จานวนกี่คดี
ตัวอย่าง คดีหมายเลขดาที่ พ.5/2554 ได้มีการยื่นฟ้องวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
ซึ่งพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ภายในเดือนที่รายงาน เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ดังนั้น
คดีดังกล่าวมีระเวลา 1 ปี 4 เดือน
ข้อสังเกต โดยในช่อง รวม คดีทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4 และ 2.4
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10. ขั้นตอนที่คดีค้าง
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามขั้นตอนที่คดีค้าง ดังนี้
10.1 ค้างจ่าย หมายถึง คดีที่ยังไม่มีการจ่ายสานวนให้กับผู้พิพท่ากษา
านใดรับผิดชอบเป็นเจ้าสของ
านวน
10.2 อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย หมายถึง คดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาล
ดาเนินการ
ไกล่เกลี่ยโดยคดีดังกล่าวยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังอยู่ในขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย
10.3 รอวันนัดพิจารณานัดแรก หมายถึง คดีที่มีการจ่ายสานวนให้ผู้พิพากษาเป็นเจ้าของสานวน
แต่ยังไม่ได้มีการสืบพยาน
10.4 ระหว่างสืบพยาน หมายถึง คดีที่อยู่ในระหว่างที่ทาการสืบพยานของโจทก์ พยานจาเลย
พยานผู้ร้องหรือพยานศาล ซึ่งในระหว่างสืบพยานจะประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ดัๆงนี้
- สืบพยาน
- ส่งประเด็น
- ทาแผนที่
- รอคดีอื่น
- อยู่ระหว่างการชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการ
- อยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อกฎหมาย
- อยู่ระหว่างการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจระหว่างศาล
- อยู่ระหว่างชาระค่าเสียหายเนื่องจากคู่ความตกลงกันได้
- อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาสั่งระหว่างพิจารณา
- อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์หลักฐาน
- อื่นๆ
10.5 รอคาพิพากษา / คา สั่ง วินิจฉัยชี้ขาด หมายถึง คดีที่อยู่ในระหว่างการรอคาพิพากษา
หรือคาวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อสังเกต โดยในช่อง รวม คดีทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4 และ 2.4
11. การจาหน่ายคดีชั่วคราว
ให้ทาการจัดเก็บคดีทั้งหมดที่ศาลมีคาสั่งจาหน่ายคดีชั่วคราวภายในเดือนที่รายงาน
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คู่มือแบบรายงานบัญชีคดีประจาเดือน ของศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี
รายงานบัญชีคดีประจาเดือน ในส่วนแพ่ง
ประจาเดือน ............................. พ.ศ. .................... (ตัวอย่าง ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย x หน้าช่อง  ศาลแพ่ง  ศาลแพ่งกรุงเทพใต้  ศาลแพ่งธนบุรี
รายงานบัญชีคดีประจาเดือนในส่วนแพ่ง จะทาการจัดเก็บตามประเภทคดี ดังนี้
- คดีแพ่ง
- คดีผู้บริโภค
- คดีสิ่งแวดล้อม
บัญชีคดี หมายถึง ปริมาณข้อหาหรือมูลคดีที่ทาการยื่นฟ้องภายในเดือนที่รายงาน โดยจะต้อง
ทาการจัดเก็บทุกข้อหาหรือมูลคดีที่ฟ้องในสานวน
คดีแพ่ง หมายถึง ข้อหาหรือมูลคดีที่มีการยื่นฟ้อง เช่น ละเมิด ค้าประกัน จานอง การจัดเก็บ
ในตารางนี้ จะต้องทาการจัดเก็บทุกข้อหาหรือมูลคดีที่ทาการยื่นฟ้อง คือ ข้อหาละเมิด ข้อหาจานอง ข้อหา
ค้าประกัน เป็นต้น
คดีผู้บริโภค หมายถึง ข้อหาหรือมูลคดีที่ทาการยื่นฟ้อโดยผู
ง ้บริโภค , ผู้ประกอบการ หรือผูอ้มานาจ
ี
ฟ้องคดีแทนผู้บริโภค เช่น ซื้อขาย (บ้าน,อาคารพาณิชย์ ) , ค้าประกัน การจัดเก็บในตารางนี้ จะต้องทา
การจัดเก็บทุกข้อหาหรือมูลคดีที่ทาการยื่นฟ้อง คือ ข้อหาซื้อขาย (บ้าน ,อาคารพาณิชย์) และข้อหา
ค้าประกัน เป็นต้น
คดีสิ่งแวดล้อม หมายถึง ข้อหาหรือมูลคดีที่มีการยื่นฟ้อง เช่น ขอค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษ
ทางน้า ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้า ในการจัดเก็บจะต้อง
ทาการจัดเก็บในทุกข้อหาหรือมูลคดีที่ทาการยื่นฟ้อง คือ ข้อหาขอค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษทางน้า
ข้อหาขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้า เป็นต้น
รายงานข้อหาหรือมูลคดีอื่นๆ หมายถึง ปริมาณข้อหาหรือมูลคดีที่ทาการยื่นฟ้องภายในเดือนที่
รายงาน โดยข้อหาหรือมูลคดีดังกล่าวไม่มีอยู่ในแบบรายงานที่กาหนดไว้ ผู้ที่ทาการจัดเก็บจะต้องระบุ
ข้อหาหรือมูลคดีดังกล่าวด้วย
รวมจานวนข้อหาหรือมูลคดีทั้งหมด หมายถึง จานวนข้อหาหรือมูลคดี ทั้งหมดที่ได้ทาการยื่น
ฟ้องภายในเดือนที่รายงาน
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ปริมาณคดีรับใหม่ทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการ ยื่นฟ้องทั้งหมดภายในเดือนที่รายงาน
โดยตัวเลขในช่องนี้จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีรับใหม่ในเดือนนี้
ข้อสังเกต จานวนข้อหาหรือมูลคดีทั้งหมดจะต้องเท่ากับ หรือ มากกว่า ปริมาณคดีรับใหม่ทั้งหมด
ภายในเดือนนั้นๆ
คดีที่แตกสาขาออกจากเรื่องเดิม หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จ ไ(ด้มีการออกแดงแล้ว)
ได้มีการยื่นคาร้องเพื่อให้ศาลทาการพิจารณาคดีใหม่ภายในเดือนที่รายงาน

๑๐

คู่มือแบบรายงานแสดงผลงานของผู้พิพากษาประจาเดื
ของศาล
อน แพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่
ธนบุ
ง รี
รายงานบัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษาประจาเดือน ในส่วนแพ่ง
ประจาเดือน ..............................พ.ศ. ....................(ตัวอย่าง ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลแพ่ง  ศาลแพ่งกรุงเทพใต้  ศาลแพ่งธนบุรี
รายงานบัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษาประจาเดือนในส่วนแพ่ง จะทาการจัดเก็บตามประเภทคดี ดังนี้
- คดีแพ่ง
- คดีผู้บริโภค
- คดีสิ่งแวดล้อม
1. ในช่อง “ชื่อผู้พิพากษา” ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส สาหรับผู้พิพากษาที่ย้ายมาใหม่
ให้หมายเหตุไว้ในช่อง หมายเหตุว่า รับมอบงานเมื่อใด
2. ในช่อง “ตรวจฟ้องและคาร้องขอ” หมายถึง การตรวจคาฟ้องหรือคาร้องขอที่คู่ความได้เสนอ
คดีต่อศาลในขณะที่เริ่มคดีซึ่งกระทาโดยผู้พิพากษาแต่ละท่านภายในเดือนที่รายงาน
2.1 ช่อง “คาฟ้อง” หมายถึง คาฟ้องที่โจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลภายในเดือนที่รายงาน
2.2 ช่อง “คาร้องขอ” หมายถึง คาร้องหรือคาขอที่ยื่นต่อศาลภายในเดือนที่รายงาน
3. ในช่อง “เจ้าของสานวน” หมายถึง จานวนคดีที่จ่ายสานวนให้กับผู้พิพากษาแต่ละท่านเป็น
ผู้ รับผิดชอบ
3.1 ช่อง “ค้างจากเดือนก่อน” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของ
สานวนแต่การพิจารณาคดียังไม่แล้วเสร็จคงเหลือของเดือนก่อนของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
3.2 ช่อง “รับใหม่เดือนนี้” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวน
ภายในเดือนที่รายงานของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
หมายเหตุ กรณีการรับโอนคดีที่ผู้พิพากษามีการโยกย้ายมาใหม่ให้นาคดีที่รับโอน รวมกับ
จานวนที่เป็นเจ้าของสานวน ส่วนคดีที่โอนไปให้ท่านอื่นให้กรอกลงในช่อง
จานวนคดีที่โอนไป เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง
4. ในช่อง “สืบพยาน” หมายถึง จานวนพยานที่คู่ความนามาเบิกความต่อศาล หรือพยานที่ศาลมี
หมายเรียกให้มาเบิกความในวันนัดสืบพยาน
4.1 ช่อง “ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ” หมายถึง จานวนพยานที่คู่ความอ้างต่อศาลและให้
ศาลทาการสืบพยานโดยผ่านทางจอภาพ
4.2 ช่อง “จานวนปาก” หมายถึง จานวนพยานที่มาให้ปากคาต่อศาลในการสืบพยาน
4.3 ช่อง “จานวนหน้ากระดาษ” หมายถึง จานวนหน้ากระดาษที่ศาลได้ทาการจด บันทึก
หรือพิมพ์คาให้การของพยานที่มาให้ปากคาต่อศาลในวันสืบพยาน
5. ในช่อง “คดีแดงที่นามาพิจารณาใหม่” หมายถึง คดีที่มีการออกแดงแล้ว ศาลนามาพิจารณาใหม่
ของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
6. ในช่อง “คดีเสร็จไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนได้พิพากษาแล้วเสร็จ ดังนี้
6.1 ช่อง “พิพากษาความเรียง” หมายถึง คดีที่เริ่มตั้งแต่ทาการสืบพยานจนถึงพิพากษาแล้เสร็
ว จ
6.2 ช่อง “ประนีประนอม พิพากษาตามยอม” หมายถึง คดีเสร็จไปด้วยการประนีประนอม
พิพากษาตามยอม
๑๑

6.3 ช่อง “ถอนฟ้อง ถอนคาร้องขอ” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือ
ถอนคาร้องขอ
6.4 ช่อง “จาหน่ายคดี” หมายถึง คดีเสร็จไปเพราะจาหน่ายคดี
ในส่วนของการจาหน่ายคดี
ชั่วคราว
และการจาหน่ายคดีด้วยเหตุอื่นๆ
6.5 ช่อง “โดยเหตุอื่น” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยเหตุอื่นฯ นอกเหนือจากที่กล่าวมา
7. ในช่อง “คดีค้างไปเดือนหน้า” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของ
สานวนและคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน คงเหลืเป็อนคดีค้างไปเดือนหน้า
ของผู้พิพากษาท่านนั้น โดยให้จัดเก็บตามระยะเวลาที่คดีค้างไป ดังนี้
7.1 ช่อง “ไม่เกิน 6 เดือน ” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน นับเป็น
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
7.2 ช่อง “เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมาย
ให้เป็นเจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน นับเป็น
ระยะเวลาเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
7.3 ช่อง “เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้
เป็นเจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน นับเป็น
ระยะเวลาเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
7.4 ช่อง “เกิน 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้
เป็นเจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน นับเป็น
ระยะเวลาเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี”
7.5 ช่อง “เกิน 5 ปี ขึ้นไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน นับเป็น
ระยะเวลาเกิน 5 ปี ขึ้นไป
8. ในช่อง“หมายเหตุ” หมายถึง ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับจานวนคดีที่รับโอนมากับจานวนคดีทดัี่โงอนไป
นี้
8.1 ช่อง “จานวนคดีที่รับโอนมา” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาท่านอื่นโอนคดีมาให้กับพิผูพ้ ากษา
ท่านนั้น เป็นเจ้าของสานวนแทน
8.2 ช่อง “จานวนคดีที่โอนไป ” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนโอนคดีที่ตน
ได้รับมอบหมายให้กับผู้พิพากษาท่านอื่นเป็นเจ้าของสานวนแทน เนื่องจากเหตุแห่งการ
โอนย้าย หรือเหตุอื่น
ข้อสังเกต จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเป็นเจ้าของสานวนในช่อง “ค้างจากเดือนก่อน” บวก
จานวนคดีในช่อง “รับใหม่เดือนนี้” เท่ากับ จานวนคดีทั้งหมดที่ผู้พิพากษา
ไ
ด้รับไว้เป็นเจ้าของสานวน
หากต้องการทราบจานวนคดีค้างทั้งหมด
เท่ากับ จานวนคดีค้างทั้งหมดที่ผู้พิพากษา
รับไว้เป็นเจ้าของสานวน บวก จานวนคดีค้างจ่าย

๑๒

คู่มือแบบรายงานปริมาณคดีจาแนกตามท้อประจ
งที่ าเดือนของศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่
ธนบุ
ง รี
รายงานปริมาณคดีจาแนกตามท้องที่ประจาเดือน ในส่วนแพ่ง
ประจาเดือน .............................. พ.ศ. .................... (ตัวอย่าง ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลแพ่ง  ศาลแพ่งกรุงเทพใต้  ศาลแพ่งธนบุรี
รายงานปริมาณคดีจาแนกตามท้องทีประจ
่ าเดือนในส่วนแพ่งจะทาการจัดเก็บตามประเภทคดีดังนี้
- คดีแพ่ง
- คดีผู้บริโภค
- คดีสิ่งแวดล้อม
รายงานปริมาณคดีจาแนกตามท้องที่ หมายถึง ให้ทาการกรอกปริมาณคดีที่ทาการยื่นฟ้องต่อศาล
ภายในเดือนที่รายงาน โดยจาแนกตาม เขต / อาเภอ ที่อยู่ภายใต้เขตอานาจของศาลยุติธรรมนั้น ซึ่งการ
พิจารณาว่าคดีใดอยู่ในเขตอานาจของศาลยุติธรรมใดนั้น ให้พิจารณาดังนี้
- มูลคดีเกิดในเขตศาล*
- ภูมิลาเนาของจาเลยตั้งอยู่ในเขตศาล
- ภูมิลาเนาของโจทก์ตั้งอยู่ในเขตศาล
- สถานที่ที่ประกอบกิจการหรือสถานที่อยู่ของตัวแทนจาเลยตั้งอยู่ในเขตศาล
- สถานที่ตั้งของทรัพย์อยู่ในเขตศาล
- ภูมิลาเนาของเจ้ามรดกอยู่ในเขตศาล
- นิติบุคคลที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตศาล
โดยให้พิจารณาเลือกเพียง 1 อย่าง ที่คดีได้ทาการยื่นฟ้องตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ให้ทาการจัดเก็บ
ตามประเภทคดี
หมายเหตุ * ถ้ามูลคดีเกิดขึ้นในเรือไทยหรืออากาศยานไทยที่อยู่นอกราชอาณาจักร ให้ศาลแพ่งมีเขตอานาจ
พิจารณาคดี
นั้น
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คู่มือแบบรายงานสถิติคดีประจาปี ของศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี
รายงานสถิติคดีประจาปี ในส่วนแพ่ง
ประจาปี พ.ศ. .............................. (ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย x หน้าช่อง  ศาลแพ่ง  ศาลแพ่งกรุงเทพใต้  ศาลแพ่งธนบุรี
รายงานสถิติคดีประจาปีในส่วนแพ่ง จะทาการจัดเก็บตามประเภทคดี ดังนี้
- คดีแพ่ง
- คดีผู้บริโภค
- คดีสิ่งแวดล้อม
1. คดีแพ่งในรอบปี จาแนกตามคดีที่เสร็จไป
1.1 คดีค้างมา หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่แล้ว
1.2 คดีรับใหม่ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม วัถึนงที่ 31
ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ
1.3 คดีเสร็จไป หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ ดังนี้
- พิพากษาให้โจทก์ชนะ
- พิพากษาให้จาเลยชนะ ยกคาร้องขอ
- ประนีประนอมพิพากษาตามยอม
- ถอนฟ้อง ถอนคาร้องขอ
- จาหน่ายคดีชั่วคราว
- จาหน่ายคดีอื่นๆ
- โดยเหตุอื่น
1.4 คดีค้างไป หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีค้างไปในปีหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากปีที่แล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ เท่ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในปีนี้ บวก จานวนคดีค้างไป หรือ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป )
หรือเท่ากับ
จานวนคดีในรอบปี ในรายงานประจาเดือนธันวาคมในปีที่รายงาน
ในตารางที่
1 ข้อ 1.4
2. จานวนคดีจาแนกตามทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้องในรอบปี
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามจานวนทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง ดังนี้
- ไม่มีทุนทรัพย์
- ทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000 บาท
- ทุนทรัพย์เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
- ทุนทรัพย์เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
- ทุนทรัพย์เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
- ทุนทรัพย์เกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
- ทุนทรัพย์เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
๑๔

- ทุนทรัพย์เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
- ทุนทรัพย์เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
- ทุนทรัพย์ตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป
จานวนทุนทรัพย์ เก็บจากจานวนทุนทรัพย์ที่ทาการยื่นฟ้อง หรือทุนทรัพย์ตามที่กล่าวหาโดยทา
การจัดเก็บเป็นปริมาณคดี ซึ่งผลบวก ของจานวนคดีรับใหม่ทั้งหมดแยกตามทุนทรัพย์ที่ทาการยื่นฟ้อง
หรือทุนทรัพย์ตามที่กล่าวหา จะเท่ากับ จานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ในช่อง 1.2
ตัวอย่าง คดีแพ่งที่ทาการยื่นฟ้องมีทุนทรัพย์ที่กล่าวหาเช่น ไม่มีทุนทรัพย์ จานวนxx คดี ทุนทรัพย์
ไม่เกิน 5 หมื่นบาท มีจานวน xx คดี ....จนถึงทุนทรัพย์ตั้งแต่ 100 ล้านขึ้นไป xx คดี
ตามลาดับ เมื่อรวมจานวนคดีที่แยกตามทุนทรัพย์แล้วต้องเท่ากับปริมาณคดีแพ่งที่มี
การยื่นฟ้องในรอบปีในช่อง 1.2
3. จานวนทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้องในรอบปี
จานวนทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้องในรอบปี หมายถึง จานวนทุนทรัพย์ทั้งหมดที่ทาการยื่นฟ้องในรอบปี
มีทั้งสิ้น เท่าใด โดยจัดเก็บตามประเภทคดี เช่น คดีแพ่งมีจานวนทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง จานวน xx บาท
คดีผู้บริโภคมีจานวนทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง จานวน xx บาท คดีสิ่งแวดล้อมมีจานวนทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง
จานวน xx บาท เป็นต้น
4. ประเด็นที่ศาลอื่นส่งมา
ประเด็นที่ศาลอื่นส่งมา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่ศาลอื่นได้ส่งประเด็นมาสืบพยานภายในปีนั้นๆ
โดยให้จัดเก็บตามประเภทคดีทส่ี ง่ ประเด็นมาสืบพยาน
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คู่มือแบบรายงานบัญชีคดีประจาปี ของศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี
รายงานบัญชีคดีประจาปี ในส่วนแพ่ง
ประจาปี พ.ศ. .............................. ( ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย x หน้าช่อง  ศาลแพ่ง  ศาลแพ่งกรุงเทพใต้  ศาลแพ่งธนบุรี
รายงานบัญชีคดีประจาปีในส่วนแพ่ง จะทาการจัดเก็บตามประเภทคดี ดังนี้
- คดีแพ่ง
- คดีผู้บริโภค
- คดีสิ่งแวดล้อม
บัญชีคดี หมายถึง ปริมาณข้อหา หรือมูลคดี ที่ทาการพิจารณา แล้ว เสร็จ ภายในปีที่รายงาน โดย
จะต้องทาการจัดเก็บทุกข้อหาหรือมูลคดีในสานวน
คดีแพ่ง หมายถึง ข้อหาหรือมูลคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จในรอบปีที่รายงาน เช่น ละเมิด ค้าประกัน
จานอง การจัดเก็บในตารางนี้ จะต้องทาการจัดเก็บทุกข้อหาหรือมูลคดีที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จ คือ
ข้อหาละเมิด ข้อหาจานอง ข้อหาค้าประกัน เป็นต้น
คดีผู้บริโภค หมายถึง ข้อหาหรือมูลคดี ที่พิจารณาแล้วเสร็จในรอบปีที่รายงาน เช่น ซื้อขาย (บ้าน,
อาคาร พาณิชย์ ) ค้าประกัน การจัดเก็บในตารางนี้ จะต้องทาการจัดเก็บทุกข้อหา หรือมูลคดี ที่ทาการ
พิจารณาแล้วเสร็จ คือ ข้อหาซื้อขาย (บ้าน,อาคารพาณิชย์) และข้อหาค้าประกัน เป็นต้น
คดีสิ่งแวดล้อม หมายถึง ข้อหาหรือมูลคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จในรอบปีที่รายงาน เช่น ขอค่าใช้จ่าย
ในการขจัดมลพิษทางน้า ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้า ใน
การจัดเก็บจะต้องทาการจัดเก็บในทุกข้อหาหรือมูลคดีที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จ คือ ข้อหาขอค่าใช้จ่าย
ในการขจัดมลพิษทางน้า ข้อหาขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัยที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้า
เป็นต้น
รายงานข้อหาหรือมูลคดีอื่น ๆ หมายถึง ปริมาณข้อหาหรือมูลคดีที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จภายใน
ปีที่รายงาน โดยข้อหาหรือมูลคดีดังกล่าวไม่มีอยู่ในแบบรายงานที่กาหนดไว้ ผู้ที่ทาการจัดเก็บจะต้องระบุ
ข้อหาหรือมูลคดีดังกล่าวด้วย
รวมจานวนข้อหา หรือมูลคดี ทั้งหมด หมายถึง จานวนข้อหา หรือมูลคดีทั้งหมด ที่ ได้ ทาการ
พิจารณาแล้วเสร็จภายในปีที่รายงาน
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ปริมาณคดีเสร็จไปทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปีที่
รายงาน โดยตัวเลขในช่องนี้จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีเสร็จไป
ข้อสังเกต จานวนข้อหาหรือมูลคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ หรือ มากกว่า
ปริมาณคดีเสร็จไปทั้งหมดภายในปีนั้นๆ
คดีที่แตกสาขาออกจากเรื่องเดิม หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จ ( ได้มีการออกแดงแล้ว )
ได้มีการยื่นคาร้องเพื่อให้ศาลทาการพิจารณาคดีใหม่ และคดีดังกล่าวได้ทาการพิจารณาแล้วเสร็จภายใน
ปีที่รายงาน

ข้อแนะนาในการจัดทารายงานสถิติคดี
การจัดทารายงานสถิติคดีต้องยึดหลักดังต่อไปนี้
1. ครบถ้วน หมายถึง การรายงานสถิติคดีของศาลได้มีการจัดทาข้อมูลครบถ้วน ทุกตารางที่มี
การกาหนดให้จัดทาและรายงานมายังสานักงานศาลยุติธรรม
2. ถูกต้อง หมายถึง การจัดทารายงานสถิติคดีในทุกตารางมีความถูกต้อง
3. ทันเวลา หมายถึง การจัดส่งรายงานสถิติคดีมายังสานักงานศาลยุติธรรม ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ทั้งนี้การจัดส่งรายงานอาจมีการจัดส่งมาในรูปแบบของเอกสาร (หนังสือราชการ) E – mail
และทางโทรสาร เพื่อให้สานักแผนงานและงบประมาณ จัดทารายงานหรือนาเสนอต่อผู้บริหารได้ โดย
ไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
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