รายงานความประจาวัน ตัวอย่าง (วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด...............................
ศาลจังหวัด..................................แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
.........................................................................................................................................................................
คดีค้างมาจากปีก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่ผ่านมา
คดีค้างมาแล้วเสร็จ หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่ผ่านมา และมีการพิพากษาแล้วเสร็จในปี
ปัจจุบนั
คดีเก่าคงค้าง หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่ผ่านมา และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาใน
ปีปจั จุบนั
........................................................................................................................................................................
คดีรับใหม่ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟูองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
ในรอบปีนั้นๆ
คดีรับใหม่ปีนี้แล้วเสร็จ หมายถึง ปริมาณคดีที่รับใหม่ในปีนี้และมีการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึง
ธันวาคม31ในรอบปีนั้นๆ
คดีรับใหม่ปีนี้คงค้าง หมายถึง ปริมาณคดีที่รับใหม่ในปีนี้ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรอบปีปัจจุบัน
.......................................................................................................................................................................
คดีเสร็จไปทั้งสิ้น หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่พิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
ในรอบปีน้ันๆ
คดีคงค้าง หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรอบปีปัจจุบัน
.......................................................................................................................................................................
คดีรับใหม่วันนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟูองในวันนี้
คดีแล้วเสร็จวันนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จในวันนี้
คดีรับใหม่เพิ่มขึ้น หมายถึง ปริมาณคดีรับใหม่เพิ่มขึ้นจากวันก่อน
(เปรียบเทียบกันระหว่างวันนี้ กับ วันที่ผ่านมา)
คดีรับใหม่ลดลง หมายถึง ปริมาณคดีรับใหม่ลดลงจากวันก่อน
(เปรียบเทียบกันระหว่างวันนี้ กับ วันที่ผ่านมา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คดีระหว่างอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ และโจทก์หรือจาเลยได้ยื่นอุทธรณ์
คาพิพากษาต่อศาล
คดีระหว่างฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ และโจทก์หรือจาเลยได้ยื่นฎีกาต่อศาล
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
คดีเข้าสู่การไกล่เกลี่ย หมายถึง ปริมาณคดีศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝุายใดฝุายหนึ่งร้องขอให้ศาลทา
การไกล่เกลีย่
คดีไกล่เกลี่ยสาเร็จ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลได้ทาการไกล่เกลี่ยสาเร็จ
.....................................................................................................................................................................
๑

จานวนหมายจับ หมายถึง ปริมาณหมายจับที่ศาลมีคาสั่งตามคาร้องขอของเจ้าพนักงาน
จานวนหมายค้น หมายถึง ปริมาณหมายค้นที่ศาลมีคาสั่งตามคาร้องขอของเจ้าพนักงาน
.....................................................................................................................................................................
การขอผัดฟูอง หมายถึง การที่พนักงานสอบสวนหรืออัยการไม่สามารถนาตัวเด็กหรือเยาวชนไปยื่น
ฟูองได้ทันภายใน 30 วัน ให้พนักงานสอบสวนนาตัวเด็กหรือเยาวชนไปขอผัด
ฟูองได้คราวละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องไม่เกินสองคราว แต่ถ้าหากพนักงาน
สอบสวนหรืออัยการจะขอผัดฟูองต่อไปอีกโดยอ้างเหตุจาเป็น ศาลจะอนุญาต
ให้ผดั ฟูองต่อไปอีกได้คราวละ 15 วัน แต่ต้องไม่เกินสองคราว
จานวนคาร้องขอผัดฟูอง หมายถึง ปริมาณคาร้องที่ยื่นขอผัดฟูองต่อศาล
.....................................................................................................................................................................
ระยะเวลาคดีค้าง หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่ที่ได้ยื่นฟูองคดีต่อศาล ซึ่งคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลจนถึงวันทีร่ ายงาน
ค้างเกิน 1 ปี หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นฟูองต่อศาล ซึ่งคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจนถึง
วันทีร่ ายงานเป็นเวลาเกิน 1 ปี
.....................................................................................................................................................................
วิธีการหรือมาตรการบรรเทาทุกข์ หมายถึง วิธีการหรือมาตรการที่ศาลมีคาสั่งบรรเทาทุกข์ให้แก่เด็ก หรือ
บุคคลผูถ้ ูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
จานวนคดี หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลกาหนดวิธีการหรือมาตรการบรรเทาทุกข์
.....................................................................................................................................................................
วิธีการหรือมาตรการคุ้มครองชั่วคราว หมายถึง วิธีการหรือมาตรการที่ศาลมีคาสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวในคดี
ครอบครัว เพือ่ คุม้ ครองสิทธิหรือประโยชน์ของคูค่ วามหรือบุตร
ตามมาตรา 159
จานวนคดี
หมายถึง ปริมาณคดีทีศ่ าลมีคาสัง่ ให้คุม้ ครองชั่วคราวในคดีครอบครัว
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
การตรวจสอบการจับ หมายถึง การที่เด็กหรือเยาวชนที่ถูกกล่าวหามาอยู่ต่อหน้าศาล ให้ศาลตรวจสอบว่าเป็น
เด็กหรือเยาวชนซึง่ ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด พร้อมกับตรวจสอบว่าการ
จับหรือปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
จานวนคาร้องขอตรวจสอบการจับ ในส่วนนี้จะเก็บจานวนคาร้องที่ขอให้ศาลตรวจสอบการจับว่ามีกี่คาร้อง
จานวนคาร้องขอตรวจสอบการจับทีช่ อบด้วยกฎหมายมีกีค่ าร้อง และ
จานวนคาร้องขอตรวจสอบการจับทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายมีกีค่ าร้อง
.....................................................................................................................................................................
มอบตัวเด็กหรือเยาวชน หมายถึง จานวนเด็กหรือเยาวชนที่ศาลมีคาสั่งมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้แก่บิดา
มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์กรทีเ่ ด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย หรือ
๒

บุคคลหรือองค์กรทีศ่ าลเห็นสมควรให้ไปดูแลในระหว่างทีด่ าเนินคดี
มอบตัวให้ผู้ดูแล
เข้ารับการบาบัดรักษา
สถานพินิจ
ในส่วนนี้จะทาการเก็บจานวนเด็กหรือเยาวชนที่ศาลมีคาสั่งมอบตัวเด็กหรือ
เรือนจา
เยาวชนให้แก่บุคคลหรือองค์กร
สถานที่อื่น
.....................................................................................................................................................................
มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามมาตรา 86 หมายถึง แผนแก้ไข บาบัด ฟื้นฟูที่สถานพินิจได้จัดทาแล้ว
เสนอต่อศาลถึงกระบวนการจัดทาแผน เพื่อให้ศาลพิจารณาเกี่ยวกับแผนว่าศาลเห็นขอบกับแผนหรือไม่
จานวนคาร้อง/คาขอหมายถึง ให้ทาการจัดเก็จบานวนคาร้องที่ขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดทาแผนแก้ไข บาบั
ฟื้นดฟู
จานวนคาร้องที่ศาลเห็นว่ากระบวนการจัดทาแผนฯ ชอบด้วยกฎหมาย
จานวนคาร้องที่ศาลเห็นว่ากระบวนการจัดทาแผนฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ผลการปฏิบัติตามมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา หมายถึง ผลการปฏิบัติตามกระบวนการจัดทาแผนที่
ศาลเห็นชอบ ส่วนนี้จะทาการจัดเก็บเป็นจานวนเด็กหรือเยาวชนที่ ปฏิบัติตามแผนครบถ้วนและศาลสั่งไม่ฟูองว่ามี
จานวนกี่คน
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามมาตรา 90 หมายถึง จานวนคดีที่มีการยื่นฟูองคดีต่อศาล หากนาวิธี
จัดทาแผนแก้ไข บาบัด ฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและต่อผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณา
พิพากษา
จานวนคาร้อง/คาขอ หมายถึง ให้ทาการจัดเก็บ จานวนคดีที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา
จานวนคนที่ศาลเห็นชอบด้วยกับแผนฯ
จานวนคนที่ศาลไม่เห็นชอบด้วยกับแผนฯ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา หมายถึง ผลการปฏิบัติตามกระบวนการจัดทาแผนที่
ศาลเห็นชอบ ส่วนนี้จะทาการจัดเก็บเป็นจานวนเด็กหรือเยาวชนที่ ปฏิบัติตามแผนครบถ้วนว่ามีกี่คน จานวนเด็กหรือ
เยาวชนที่ปฏิบัติตามแผนไม่ครบถ้วนมีกี่คน จานวนเด็กหรือเยาวชนที่ไม่อาจใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดี
อาญาเนื่องจากผู้เสียหายไม่ยินยอมมีกี่คน และจานวนเด็กหรือเยาวชนที่ไม่อาจใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดี
อาญาเนื่องจากโจทก์คัดค้านมีกี่คน
.....................................................................................................................................................................

๓

มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามมาตรา 132 หมายถึง จานวนคดีที่มีการยื่นฟูองต่อศาล แต่ศาลเห็นว่า
ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรจะมีคาพิพากษา จึงมีการกาหนดเงื่อนไขที่ศาลเห็นว่าสามารถแก้ไขบาบัดฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชนให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ให้ทาการจัดเก็บ จานวนคดีที่ใช้มาตรการพิเศษตามมาตรา132
ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข ได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน และผิดเงื่อนไขเป็นจานวนเท่าใด
.....................................................................................................................................................................

รายงานสถิติคดีเยาวชนและครอบครัวประจาเดือนในส่วนแพ่ง
ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
1. คดีแพ่งในรอบปี
1.1 คดีค้างมาจากปีที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่ผ่านมา
1.2 คดีรับใหม่ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟูองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงเดือนที่รายงานใน
รอบปีนั้นๆ
1.3 คดีเสร็จไปในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาคดีแล้วเสร็จตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง
เดือนที่รายงานในรอบปีนั้นๆ
1.4 คดีคงค้าง หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีคงค้าง
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากปีที่แล้ว เมื่อรวมกับจานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ จะเท่ากับ จานวนคดี
เสร็จไปในปีนี้ รวมกับจานวนคดีคงค้าง หรือ ( คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีคงค้าง )
2. คดีแพ่งในเดือนนี้
2.1 คดีค้างมาจากเดือนที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณาจากเดือนที่แล้ว
๔

2.2 คดีรับใหม่ในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟูองภายในเดือนที่รายงาน
2.3 คดีเสร็จไปในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จภายในเดือนที่
รายงาน
2.4 คดีค้างไปในเดือนหน้า หมายถึง ปริมาณคดีพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือค้างไปเดือนหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาเดือนที่แล้วเมื่อรวมกับจานวนคดีรับใหม่ในเดือนนี้ จะเท่ากับ จานวนคดี
เสร็จไปในเดือนนี้ รวมกับจานวนคดีค้างไปในเดือนนี้ หรือ
( คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป ) และ ตัวเลขในช่อง 1.4 จะต้อง เท่ากับ
ตัวเลขในช่อง 2.4
3. ระยะเวลาในการพิจารณาคดี ( จะทาการนับตั้งแต่วันรับฟูอง จนคดีนั้นเสร็จสิ้น ) โดยให้ ทาการกรอก
ในช่อง “ ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ” “ ระยะเวลาเกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน ” “ ระยะเวลาเกิน 3 เดือน
ไม่เกิน 6 เดือน ” “ ระยะเวลาเกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ” “ ระยะเวลาเกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี ” “
ระยะเวลาเกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี ” “ ระยะเวลาเกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี ” “ ระยะเวลาเกิน 4 ปี ไม่เกิน
5 ปี ” และ “ ระยะเวลาเกิน 5 ปีขึ้นไป ”
ข้อสังเกต ช่องรวมทั้งหมดของระยะเวลาในการพิจารณาคดี จะต้องเท่ากับ ตัวเลขในช่อง 2.3
4. การอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือการฎีกาต่อศาลฎีกา
4.1 อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเยาวชนและ ครอบครัว
จังหวัด... ภายในเดือนที่รายงาน
คดีค้างมาจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด...แต่ยัง
มิได้มีการส่งไปยังศาลในชั้นอุทธรณ์ ในเดือนที่ผ่านมา (ยอดยกมาจากเดือนก่อน)
คดีที่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีที่มีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเยาวชนและครอบครั วจังหวัด...
ภายในเดือนที่รายงาน
คดีที่ไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีที่มีการยื่นอุทธรณ์ และคดีดังกล่าวไม่อนุญาตให้อุทธรณ์
ตามมาตรา 180 ของ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวช นและครอบครัว
พ.ศ.2553
คดีที่ส่งไปยังศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัด... และคดีดังกล่าวได้มีการส่งไปยังศาลในชั้นอุทธรณ์แล้ว ภายในเดือนที่รายงาน
คดีที่ค้างส่งไปยังศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีที่คงค้างยังมิได้ส่งคดีไปยังศาลในชั้นอุทธรณ์
4.2 ฎีกาต่อศาลฎีกาหมายถึงปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นฎีกาต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด....
ภายในเดือนที่รายงาน
คดีค้างมาจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นฎีกาต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด...แต่ยัง มิได้มี
การส่งไปยังศาลฎีกา ในเดือนที่ผ่านมา (ยอดยกมาจากเดือนก่อน)
คดีที่ฎีกาต่อศาลฎีกาหมายถึง ปริมาณคดีที่มีการยื่นฎีกาต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัภายใน
ด.... เดือน
ที่รายงาน
คดีที่ไม่อนุญาตให้ฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีที่มีการยื่นฎีกา และคดีดังกล่าวไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ตาม
มาตรา 180 ของ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2553 ซึ่งเมื่ออุทธรณ์ไม่ได้ก็ย่อมส่งผลให้ฎีกาไม่ได้
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คดีที่ส่งไปยังศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นฎีกาต่อศา ลเยาวชนและครอบครั วจังหวัด
.... และคดีดังกล่าวได้มีการส่งไปยังศาลฎีกาแล้ว ภายในเดือนที่รายงาน
คดีที่ค้างส่งไปยังศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีที่คงค้างยังมิได้ส่งคดีไปยังศาลฎีกา
5. คดีละเมิดอานาจศาล
5.1 คดีละเมิดอานาจศาลที่รับใหม่ หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่เกิดขึ้นในเดือนที่รายงาน
5.2 คดีละเมิดอานาจศาลเสร็จไป หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่พิจารณาแล้วเสร็จในเดือนที่รายงาน

6. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายถึง ปริมาณคดีครอบครัวที่มีข้อพิพาท ต้องดาเนินการไกล่เกลี่ยตามหลักเกณฑ์
วิธีการไกล่เกลี่ย และการรายงานผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
6.1 คดีค้างมาจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ยังมิได้ให้คู่ความกระทาความตกลงเพื่อทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ค้างมาจากเดือนก่อน และมีจานวนทุนทรัพย์ที่ยังมิได้ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท ที่ค้างมาจากเดือนก่อน
6.2 คดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการเพื่อให้คู่ความกระทาความต กลง เพื่อ
ทาสัญญาประนีประนอมยอมความ และมีจานวนทุนทรัพย์ ข้อพิพาทที่ดาเนินการไกล่เกลี่ย ภายในเดือนที่
รายงาน
6.3 คดีที่ไกล่เกลี่ยสาเร็จ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการเพื่อให้คู่ความกระทาความตกลงเพื่อทา
สัญญาประนีประนอมยอมความได้เป็นผลสาเร็ จ และมีจานวนทุนทรัพย์ ที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสาเร็จ ภายใน
เดือนที่รายงาน
6.4 คดีที่อยู่ในระหว่างดาเนินการ หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความกระทาความตกลงเพื่อทาสัญญาประนีประนอม
ยอมยังไม่เป็นผลสาเร็จ หรือยังไม่มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและมีจานวนทุนทรัพย์ ที่ยังไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จ
หรืออยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ยที่ยังไม่ได้ดาเนินการหรืออยู่ระหว่างดาเนินการ
7. ระยะเวลาค้างในการพิจารณาคดี
ระยะเวลาค้างพิจารณา หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันรับฟูอง จนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่รายงานแม้วันดังกล่าว
จะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม เช่น รายงานประจาเดือน มกราคม ณ วันที่ 31 มกราคม มีคดีค้างอยู่จานวนกี่
คดี โดยแยกตามประเภทคดี ซึ่งในแต่ละประเภทคดีให้กรอกระยะเวลาที่ค้างพิจารณา ในช่วงต่างๆ ดังนี้ ใน
ช่อง “ ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ” “ ระยะเวลาเกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ”
“ ระยะเวลาเกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี ” “ ระยะเวลาเกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี ” “ ระยะเวลาเกิน 3 ปี ไม่
เกิน 4 ปี ” “ ระยะเวลาเกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี ” “ ระยะเวลาเกิน 5 ปีขึ้นไป ”
ข้อสังเกต โดยในช่องรวมคดีทั้งหมดจะต้องเท่ากับตัวเลขในช่อง 2.4
8. ขั้นตอนที่คดีค้าง จะแยกออกเป็น
8.1
ค้างจ่าย หมายถึง คดีที่ยังมิได้มีการจ่ายสานวนให้ผู้พิพากษานายใดรับผิดชอบเป็นเจ้าของสานวน
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8.2 รอวันนัดพิจารณานัดแรก หมายถึง คดีที่มีการจ่ายสานวนให้ผู้พิพากษาเป็นเจ้าของสานวนแต่ยังไม่ได้มี
การสืบพยาน
8.3 ระหว่างไกล่เกลี่ย หมายถึง คดีที่อยู่ในระหว่างการไกล่เกลี่ยประนีประนอม

8.4 ระหว่างสืบพยาน หมายถึง คดีที่อยู่ในระหว่างที่ทาการสืบพยานของโจทก์ พยานจาเลย พยานผู้ ร้อง
หรือพยานศาล ซึ่งในระหว่างสืบพยาน ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ “สืบพยาน“
“ ส่งประเด็น ” “ ทาแผนที่ ” “ รอคดีอื่น ” “ อยู่ระหว่างรอการชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการ ”
“อยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อกฎหมาย” “อยู่ระหว่างการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจระหว่างศาล”
“ อยู่ระหว่างชาระค่าเสียหายเนื่องจากคู่ความตกลงกันได้ ” “ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาสั่งระหว่าง
พิจารณา ” “ อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์หลักฐาน ” และ ในช่อง “ อื่นๆ ”
8.5 รอคาพิพากษา / คาสั่งวินิจฉัยชี้ขาด หมายถึง คดีที่อยู่ระหว่างการรอคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล
ข้อสังเกต โดยในช่องรวมคดีทั้งหมดจะต้องเท่ากับตัวเลขในช่อง 2.4
9. คดีที่จาหน่ายคดีชั่วคราว ให้จัดเก็บจานวนคดีทั้งหมดที่ศาลมีคาสั่งจาหน่ายคดีชั่วคราวภายในเดือนที่รายงาน
10. คดีที่ศาลสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ ตามมาตรา 159
วิธีการหรือมาตรการคุ้มครองชั่วคราว หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลกาหนดวิธีการ หรือมาตรการคุ้มครองชั่วคราว
ในเรื่องสินสมรส ค่าทดแทน ที่พักอาศัย การอุปการะเลี้ยงดูสามีภริยา และการพิทักษ์อุปการะเลี้ยงดูบุตร หรือ
วิธีการใดๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือประโยชน์ของคู่ความหรือบุตรตามความจาเป็นและสมควรแก่พฤติการณ์แห่งคดี
11.

คดีที่ศาลจ่ายค่าปุวยการแก่ผู้ประนีประนอม หมายถึง คดีครอบครัวที่มีข้อพิพาทและศาลได้มีการตั้งผู้
ประนีประนอมคดีครอบครัว เพื่อการไกล่เกลี่ยให้คู่ความในคดีครอบครัวได้ประนีประนอมกัน และศาลได้มีการ
จ่ายค่าปุวยการให้แก่ผู้ประนีประนอมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาหนด
จานวนคดีที่ศาลตั้งผู้ประนีประนอม หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลได้มีการตั้งผู้ประนีประนอมเพื่อการ ไกล่เกลี่ย
ในคดีครอบครัว ภายในเดือนที่รายงาน
จานวนครั้งที่มาศาล หมายถึง จานวนครั้งที่ผู้ประนีประนอมที่ศาลตั้งขึ้นมาศาลเพื่อมาดาเนินการไกล่เกลี่ยให้
คู่ความในคดีครอบครัวได้ประนีประนอมกัน
จานวนเงินที่จ่าย หมายถึง จานวนเงินที่ศาลจ่ายค่าปุวยการแก่ผู้ประนีประนอมที่ศาลตั้งขึ้น
ภายในเดือนที่
รายงาน
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12. คดีที่ศาลจ่ายค่าตอบแทนแก่ แพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงคดีที่ศาลสั่งให้
คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไปให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ ตรวจร่างกาย เก็บตัวอย่างเลือดสาร
คัดหลั่ง สาร
พันธุกรรม ฯลฯ แพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ จะได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
กาหนด
จานวนคดีที่ตรวจพิสูจน์ฯ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลได้มีคาสั่งให้คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไปให้แพทย์ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ภายในเดือนที่รายงาน
จานวนครั้งที่ทาการตรวจพิสูจน์ฯ หมายถึง จานวนครั้งที่แพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ทาการตรวจพิสูจน์ทาง
วิทยาศาสตร์ ภายในเดือนที่รายงาน
จานวนเงินที่จ่าย หมายถึง จานวนเงินที่ศาลจ่ายค่าตอบแทนแก่แพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อทาการตรวจพิสูจน์
ทางวิทยาศาสตร์ ภายในเดือนที่รายงาน
13. คดีที่ศาลจ่ายค่าตอบแทนแก่แพทย์ จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือเจ้าพนักงานอื่นๆ
หมายถึง คดีที่มีการร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ ศาลอาจสั่งให้แพทย์ หรือ จิตแพทย์ตรวจ
พิเคราะห์ทางกายหรือทางจิต และศาลอาจสั่งให้นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือ พนักงานอื่นทาหน้าที่
กากับดูแลการใช้อานาจของผู้อนุบาล และรายงานให้ศาลทราบตามระยะเวลาที่เห็นสมควรหรือตามที่ศาลสั่ง และ
มีการจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาหนด
จานวนคดี มีสองความหมายด้วยกันดังนี้
จานวนคดีที่ศาลสั่งตรวจพิเคราะห์ทางกายหรือทางจิต หมายถึง ปริมาณคดีที่ร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคล ไร้
ความสามารถ และศาลเห็นสมควรอาจสั่งให้แพทย์ หรือจิตแพทย์ตรวจพิเคราะห์ทางกายหรือทางจิตของบุคคลที่
ขอให้เป็นคนไร้ความสามารถ ภายในเดือนที่รายงาน
จานวนคดีที่ศาลสั่งให้จัดทารายงานสภาพครอบครัว หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลมีคาสั่งตั้งผู้อนุบาลเพื่อคุ้มครอง
สวัสดิภาพและทรัพย์สินของผู้ไร้ความสามารถ โดยให้นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือพนักงานอื่นๆ ทา
หน้าที่กากับดูแลการใช้อานาจของผู้อนุบาล ทั้งนี้ให้รายงานให้ศาลทราบตามระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร หรือ
ตามที่ศาลสั่ง ภายในเดือนที่รายงาน
จานวนครั้งที่มาศาล หมายถึง จานวนครั้งที่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา หรือพนักงานอื่น มาศาลเพื่อ เสนอ
รายงานให้ศาลทราบตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 163 ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ภายในเดือนที่รายงาน
จานวนเงินที่จ่าย หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา
หรือพนักงานอื่น ภายในเดือนที่รายงาน

แบบรายงานบัญชีคดีเยาวชนและครอบครัวประจาเดือน ในส่วนแพ่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
๘

คดีแพ่ง
บัญชีคดี หมายถึงปริมาณข้อหาที่ทาการยื่นฟูองในเดือนที่รายงาน โดยจะต้องทาการจัดเก็บทุกข้อหาในสานวน
รายงานข้อหาอื่นๆ หมายถึงปริมาณข้อหาที่ทาการยื่นฟูองในเดือนที่รายงาน โดยข้อหาดังกล่าวไม่มีอยู่ในแบบ
รายงานที่กาหนดไว้ ผู้ที่ทาการจัดเก็บจะต้องระบุข้อหาดังกล่าวด้วย
รวมจานวนข้อหาทั้งหมด หมายถึงจานวนข้อหาทั้งหมดที่ได้ทาการยื่นฟูองภายในเดือนที่ทาการรายงาน
ปริมาณคดีรับใหม่ทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการยื่นฟูองทั้งหมดภายในเดือนที่ทาการรายงานโดยตัวเลข
ในช่องนี้จะต้องเท่ากับตัวเลขในช่อง 2.2 ของคดีแพ่ง
คดีที่แตกสาขาออกจากเรื่องเดิม หมายถึงคดีที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จ ( ได้มีการออกแดงแล้ว ) ได้มีการยื่น
คาร้องเพื่อให้ศาลทาการพิจารณาคดีใหม่

บัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษา ในส่วนแพ่ง
ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
1. ในช่อง “ ชื่อผู้พิพากษา “ ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส สาหรับผู้พิพากษาที่ย้ายมาใหม่ให้หมายเหตุไว้ใน
ช่องหมายเหตุว่า รับมอบงานเมื่อใด
2. ในช่อง “ ตรวจฟูองและคาร้องขอ “ หมายถึงการตรวจคาฟูองหรือคาร้องขอที่คู่ความได้เสนอข้อหาต่อศาล
ในขณะที่เริ่มคดีซึ่งกระทาโดยผู้พิพากษาแต่ละนายในเดือนที่รายงาน
๙

3. ในช่อง “ เป็นเจ้าของสานวน ”
3.1 ในช่อง “ ค้างจากเดือนก่อน “ หมายถึงคดีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวนแต่การ พิจารณายัง
ไม่เสร็จคงเหลือเป็นคดีค้างไปจากเดือนก่อน ซึ่งจะกลายมาเป็นคดีค้างมาในเดือนนี้ของผู้พิพากษาแต่
ละนาย
3.2 ในช่อง “ รับใหม่ในเดือนนี้ “ หมายถึงคดีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวนในเดือนนี้ของ ผู้
พิพากษาแต่ละนาย
ข้อสังเกต เมื่อรวมจานวนคดีในช่อง “ ค้างจากเดือนก่อน ” กับจานวนคดีในช่อง “ รับใหม่ใ น เดือนนี้
” เข้าด้วยกันจะเป็นจานวนคดีทั้งหมดที่ผู้พิพากษาได้รับไว้เป็นเจ้าของสานวนและเมื่อนาไปหักออก
จากจานวนคดีทั้งหมดในเดือนนี้ คือจานวนรวมของคดีในช่อง “ คดีค้างมาจากเดือนก่อน ” กับช่อง “
คดีรับใหม่ในเดือนนี้ ” ที่เหลือจะเป็นจานวนคดีที่ยังไม่ได้จ่ายให้แก่
ผู้พิพากษา ในช่อง “ ค้าง
จ่าย ”
จานวนคดีในช่อง “ เป็นเจ้าของสานวน ” จะเท่ากับจานวนคดีในช่อง “ คดีเสร็จไป ” และ ช่อง “ คดี
ค้างไป ” เดือนหน้า รวมกันเสมอ
4. ในช่อง “ สืบพยาน “
4.1 ในช่อง “ จานวนปาก ” หมายถึง จานวนปากในการสืบพยานแต่ละครั้งที่มาศาล
4.2
ในช่อง “ จานวนหน้ากระดาษ ” หมายถึง จานวนหน้ากระดาษที่ทาการสืบพยานในแต่ละคดี
5. คดีแดงที่นามาพิจารณาใหม่ หมายถึง คดีที่มีการนามาพิจารณาใหม่ของผู้พิพากษาแต่ละท่าน

6. ในช่อง “ คดีเสร็จไป ” หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาเสร็จสิ้นไปภายในเดือนที่รายงาน
6.1
ช่อง “ พิพากษาความเรียง ” หมายถึง คดีที่มีการสืบพยานจนถึงพิพากษาแล้วเสร็จ
6.2 ช่อง “ ประนีประนอม พิพากษาตามยอม ” หมายถึง คดีเสร็จไปด้วยการประนีประนอม พิพากษา
ตามยอม
6.3
ช่อง “ ถอนฟูอง ถอนคาร้องขอ ” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยศาลอนุญาตให้ถอนฟูอง
6.4
ช่อง “ จาหน่ายคดี ” หมายถึง คดีเสร็จไปเพราะจาหน่ายคดีด้วยประการใดๆ
6.5
ช่อง “ โดยเหตุอื่น ” หมายถึง คดีที่เสร็จไปโดยเหตุอื่นๆ
7. ช่อง “ คดีค้างไปเดือนหน้า ” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวนไม่
ว่าตั้งแต่เมื่อใด และการพิจารณายังไม่เสร็จคงเหลือเป็นคดีค้างที่ผู้พิพากษานายนั้นในเดือนนั้น หรือเป็นคดี
ของผู้พิพากษานายนั้นที่ค้างไปในเดือนหน้า
คดีค้างไปเดือนหน้าดังกล่าวให้แยกกรอกในช่องย่อยตามระยะเวลาที่คดีค้าง คือช่อง “ ไม่เกิน 6 เดือน” “
เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ” “ เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี ” “ เกิน 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี ” และ “ เกิน 5 ปี ขึ้นไป
”
สรุป หลักในการจัดทาผลงานผลพิพากษา
๑๐

1. ตรวจฟูองและคาร้องขอ ต้องเท่ากับคดีรับใหม่
2. เป็นเจ้าของสานวนค้างมาจากเดือนก่อน หมายถึงจานวนคดีค้างการพิจารณา
จากเดือนที่ผ่านมา
3. เป็นเจ้าของสานวนรับใหม่ หมายถึงคดีที่ได้รับมอบหมายในเดือนที่รายงาน
4. จานวนการสืบพยาน การนับจานวนปากและจานวนหน้ากระดาษ
5. คดีแดงที่นากลับมาพิจารณาใหม่ ให้นับจานวนคดีแดงที่นากลับมาพิจารณาใหม่
ณ เดือนที่รายงาน
6. จานวนคดีเสร็จไป หมายถึงคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จ ซึ่งต้องเท่ากับคดีเสร็จ
ในเดือนที่รายงาน
7. คดีค้างไป หมายถึง จานวนคดีค้างของผู้พิพากษา โดยมีการจาแนกเป็นรายบุคคล
จานวนคดีค้างมา + จานวนคดีรับใหม่
– จานวนคดีเสร็จไป = จานวนคดีค้าง
(หากศาลใดไม่มีคดีค้างจ่าย จานวนคดีที่ค้างทั้งหมด จะเท่ากับ คดีที่ค้างของผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของ
สานวน)
ฉะนั้น ศาลใดมีคดีค้างจ่าย จานวนคดีที่ค้างทั้งหมดในศาล จะเท่ากับ คดีที่ค้างของผู้พิพากษาที่เป็น
เจ้าของสานวน บวก คดีค้างจ่าย

กรณีที่มีผู้พิพากษาย้ายมาใหม่
คดีที่โอนมาจากผู้พิพากษาท่าอื่นให้นาไปบวกกับคดีที่รับใหม่ในเดือนนี้
กรณีที่ผู้พิพากษาย้ายไป
ให้นาคดีที่ค้างโอนออก
คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป+คดีโอนไป

๑๑

แบบรายงานจานวนคาร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ (มาตรา73) ขั้นตอนการตรวจสอบการจับ
ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
แบบรายงานนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบการจับ และการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนว่าเป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนไป ถ้าเด็กหรือเยาวชนยังไม่มีที่
ปรึกษากฎหมายให้ศาลแต่งตั้งให้ และศาลอาจมีคาสั่งให้มอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้แก่ บิดา มารดา ผู้ปกครอง
ฯลฯ เป็นผู้ดูแลเด็กหรือเยาวชนในระหว่างการดาเนินคดี ทั้งนี้ต้องทา การจัดเก็บการกระทาความผิดอาญาทุก
ข้อหาที่มีการร้องขอให้ทาการตรวจการจับ ว่าชอบด้ว ยกฎหมายหรือไม่ หากชอบด้วยกฎหมายได้มีการ
ดาเนินการอย่างไรกับเด็กหรือเยาวชน ภายในเดือนที่รายงาน
ข้อสังเกต จานวนคาร้อง เท่ากับ ช่องรวมการตรวจสอบชอบด้วยกฎหมาย + ช่องไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๑๒

บัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษา ในส่วนอาญา ชั้นก่อนฟูอง
ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
1. ในช่อง “ ชื่อผู้พิพากษา ” ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส สาหรับผู้พิพากษาที่ย้ายมาใหม่ ให้หมายเหตุไว้
ในช่องหมายเหตุว่า รับมอบงานเมื่อใด
2. ในช่อง “ ตรวจสอบการจับ ” หมายถึง จานวนคาร้องที่ศาลทาการตรวจสอบว่าเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่า
กระทาความผิดหรือไม่ การจับและการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และ
ต้องมีการนาพยานเข้าสืบ เป็นจานวน เท่าใด และไม่ต้องนาพยานเข้าสืบเป็นจานวน เท่าใด ภายในเดือนที่
รายงาน
3. ในช่อง “ ไต่สวนพยาน ” หมายถึง การสืบพยานในขั้นตอนการตรวจสอบการจับ
3.1 ในช่อง “ จานวนปาก ” หมายถึง จานวนปากในการสืบพยานหรือการไต่สวน
3.2 ในช่อง “ จานวนหน้ากระดาษ ” หมายถึง จานวนหน้ากระดาษที่ทาการสืบพยานหรือการไต่สวน
4. ในช่อง “ ทบทวนแผนแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ตามมาตรา 86 หมายถึง การพิจารณาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูที่
พนักงานอัยการเห็นชอบ ว่า แผนฯชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่ศาลว่ากระบวนกา ร
จัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๑๓

แบบรายงานมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา / ผลการปฏิบัติตาม มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดี
อาญา ชั้นก่อนฟูอง มาตรา 86
ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
แบบรายงานนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลคดีที่เด็กหรือเยาวชนต้องหาว่ากระทาความผิดซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูง
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ฯลฯ หากเด็กหรือเยาวชน
สานึกในการกระทาก่อนฟูองคดี ผู้อานวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลับตัวเป็นคนดี
โดยไม่ต้องฟูอง ให้จัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟู ทั้งนี้ต้องมีการรายงานให้ศาลทราบและศาลมีอานาจพิจารณา
ตรวจสอบกระบวนการจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟู กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูนั้นไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ในตารางนี้ก็ จะเป็นการจัดเก็บจานวนข้อหาที่มีการตรวจสอบกระบวนการจัดทาแผนแก้ไขบาบัด
ฟื้นฟู ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หากชอบด้วยกฎหมายได้มีการปฏิบัติตามแผนฯครบถ้วนและพนักงานอัยการ
สั่งไม่ฟูอง เป็นจานวนเท่าใด ภายในเดือนที่รายงาน (เป็นข้อมูลที่ผู้อานวยการสถานพินิจจะต้องรายงานให้ศาล
ทราบ)

แบบรายงานมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา / ผลการปฏิบัติตาม มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดี
อาญา ชั้นศาล มาตรา 90
๑๔

ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
แบบรายงานนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลคดีที่เด็กหรือเยาวชนกระทาความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงให้
จาคุกไม่เกิน 20 ปี ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกมาก่อน เว้น
แต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ก่อนมีคาพิพากษา หากเด็กหรือเยาวชนสานึกในการ
กระทาและผู้เสียหายยินยอม และโจทก์ไม่คัดค้าน และข้อเท็จจริงปรากฏว่าพฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรง
ต่อสังคมเกินควร และศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจกลับตนเป็นคนดีได้ และผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชย
เยียวยาตามสมควร หากนาวิธีจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและต่อ
ผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาให้ศาลมีคาสั่งให้ผู้อานวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัด
ให้มีการดาเนินการเพื่อทาแผนดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชน ฯลฯ ปฏิบัติ แล้วเสนอต่อศาลเพื่อ
พิจารณา ดังนั้น การจัดเก็บในตารางนี้ เป็นการจัดเก็บฐานความผิดที่เด็กหรือเยาวชนกระทาความผิด และได้มี
การใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา ศาลเห็นชอบกับแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูหรือไม่ หากเห็นชอบกับ
แผนฯ เด็กหรือเยาวชนปฏิบัติตามแผนฯครบถ้วนหรือไม่ ภายในเดือนที่รายงาน
สาหรับตารางจานวนคดีที่ไม่อาจใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา เนื่องจากผู้เสียหายไม่ยินยอม
เป็นจานวนเท่าใด และคดีที่โจทก์คัดค้าน เป็นจานวนเท่าใด

แบบรายงานมาตรการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู ก่อนมีคาพิพากษา ตามมาตรา 132
ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ

๑๕

ในกรณีที่ศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรจะมีคาพิพากษา หรือ บิดา มารดา ฯลฯ ร้องขอเมื่อศาล
สอบถามผู้เสียหายแล้วศาลอาจมีคาสั่งให้ปล่อยจาเลยชั่วคราว โดยมีประกัน หรือไม่มีประกันก็ได้และมีการ
กาหนดเงื่อนไข เมื่อจาเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ศาลยุติคดีโดยไม่ต้องมีคา
พิพากษาเกี่ยวกับความผิดของจาเลย ดังนั้น ในตารางนี้เป็นการจัดเก็บข้อมูลคดีที่กระทาความผิด เมื่อศาลกาหนด
เงื่อนไขต่างๆแล้ว จาเลย ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ เช่น ความผิดต่อชีวิต กาหนดเงื่อนไขให้เข้ารับการ
แก้ไขบาบัดฟื้นฟู จาเลยได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนดังกล่าว หรือไม่ เป็นจานวนเท่าใดภายในเดือนที่รายงาน

แบบรายงานคดีที่ศาลแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อช่วยเหลือจาเลยและค่าปุวยการที่ปรึกษากฎหมาย/
ศาลจ่ายค่าปุวยการแก่ทนายความ

คดีที่

ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
คดีที่ศาลจ่ายค่าปุวยการแก่ทนายความในคดีครอบครัว
คดีที่ศาลจ่ายค่าปุวยการแก่ทนายความ หมายถึง คดีที่ขอให้ศาลแต่งตั้งทนายความ และให้มีการจ่ายค่าปุวยการ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาหนด
จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งทนายความ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลได้มีการแต่งตั้งทนายความ กรณีที่คู่ควา มไม่มี
ทนายความในคดีครอบครัว ภายในเดือนที่รายงาน
๑๖

จานวนครั้งที่มาศาล หมายถึง จานวนครั้งที่ทนายความมาศาลเพื่อมาเป็นทนายความในคดีครอบครัว ภายใน
เดือนที่รายงาน
จานวนเงินที่จ่าย หมายถึง จานวนเงินที่ศาลจ่ายค่าปุวยการให้กับทนายความที่ศาลแต่งตั้ง ภายในเดือนที่รายงาน
คดีที่ศาลแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือจาเลยในคดีอาญาและเงินรางวัลทนาย (ชั้นตรวจสอบการจับ)
1. จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งที่ปรึกษา หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลทาการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลื อจาเลยใน
คดีอาญา จัดเก็บตามประเภทคดี โดยในแต่ละประเภท มีรายละเอียดดังนี้
คดีประเภทที่ 1 คือคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต
คดีประเภทที่ 2
คือคดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึงประหารชีวิต
คดีประเภทที่ 3
คือคดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี
คดีประเภทที่
4 คือคดีที่มีอัตราโทษนอกเหนือจากคดีในประเภทที่ 1 หรือ ประเภทที
หรือประเภทที
่2 ่3
2. จานวนคดีที่เสร็จสิ้น หมายถึง ปริมาณคดีที่ได้ทาการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือจาเลยในคดีอาญาแล้ว
เสร็จ โดยแยกเก็บตามประเภทคดี เหมือนกับ ข้อ 1
3. จานวนคดีที่เสร็จสิ้นและขอรับเงิน หมายถึง ปริมาณคดีที่ได้ทาการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือจาเลยใน
คดีอาญาแล้วเสร็จ และได้ขอรับเงินตามที่กาหนด โดยแยกเก็บตามประเภทคดี เหมือนกับ ข้อ 1
4. จานวนคดีที่จ่ายเงินแล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ได้มีการขอรับเงินและได้มีการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว โดย
แยกเก็บตามประเภทคดี เหมือนกับ ข้อ 1
5. จานวนเงินที่จ่าย หมายถึง จานวนเงินที่ได้จ่ายเพื่อการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือจาเลยในคดีอาญา ใน
เดือนที่รายงาน
คดีที่ศาลแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือจาเลยในคดีอาญาและเงินรางวัลทนาย
(ชั้นพิจารณา/ชั้นอุทธรณ์/ชั้นฎีกา))
1. จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งที่ปรึกษา หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลทาการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลื อจาเลยใน
คดีอาญา จัดเก็บตามประเภทคดี โดยในแต่ละประเภท มีรายละเอียดดังนี้
คดีประเภทที่ 1 คือคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต
คดีประเภทที่ 2
คือคดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึงประหารชีวิต
คดีประเภทที่ 3
คือคดีที่มีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี
คดีประเภทที่
4 คือคดีที่มีอัตราโทษนอกเหนือจากคดีในประเภทที่ 1 หรือ ประเภทที
หรือประเภทที
่2 ่3
2. จานวนคดีที่เสร็จสิ้น หมายถึง ปริมาณคดีที่ได้ทาการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือจาเลยในคดีอาญาแล้ว
เสร็จ โดยแยกเก็บตามประเภทคดี เหมือนกับ ข้อ 1
3. จานวนคดีที่เสร็จสิ้นและขอรับเงิน หมายถึง ปริมาณคดีที่ได้ทาการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือจาเลยใน
คดีอาญาแล้วเสร็จ และได้ขอรับเงินตามที่กาหนด โดยแยกเก็บตามประเภทคดี เหมือนกับ ข้อ 1
4. จานวนคดีที่จ่ายเงินแล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ได้มีการขอรับเงินและได้มีการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว โดย
แยกเก็บตามประเภทคดี เหมือนกับ ข้อ 1
5. จานวนเงินที่จ่าย หมายถึง จานวนเงินที่ได้จ่ายเพื่อการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือจาเลยในคดีอาญา ใน
เดือนที่รายงาน

๑๗

รายงานสถิติคดีเยาวชนและครอบครัวประจาเดือนในส่วนอาญา
ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
1. คดีอาญาในรอบปี
1.1 คดีค้างมาจากปีที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่ผ่านมา
1.2 คดีรับใหม่ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟูองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงเดือนที่รายงานในรอบปี
นั้นๆ
1.3 คดีเสร็จไปในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาคดีแล้วเสร็จตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึง เดือน
ที่รายงานในรอบปีนั้นๆ
1.4 คดีคงค้าง หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีคงค้าง
ข้อสังเกต 1. คดีอาญาในรอบปี ให้ทาการจัดเก็บข้อมูลปริมาณคดีอาญาที่มีการออกเลขคดีทุกคดีตารางนี้
ต้องการรู้ว่ามีปริมาณคดีที่เข้าสู่ศาล และพิจารณาคดีแล้วเสร็จที่ออกเลขแดงมากน้อยเพียงใด
(ไม่ว่าคดีนั้นๆจะแล้วเสร็จจากการใช้มาตรพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามมาตรา 90 หรือ
มาตรการแก้ไขบาบัดฟื้น ตามมาตรา 132 หรือการพิจารณาคดี ถือว่าคดีดังกล่าวได้เสร็จสิ้น
ไปจากศาล ) และยังคงเหลือในศาลเป็นจานวนเท่าใด ภายในรอบปีที่รายงาน
2. จานวนคดีค้างมาจากปีแล้ว เมื่อรวมกับจานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ จะเท่ากับ จานวนคดี
เสร็จไปในปีนี้ รวมกับจานวนคดีคงค้าง หรือ
( คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีคงค้าง )
หมายเหตุ หมายเลขคดีดา 1 เลข ต้องออกแดงได้ 1 เลขเท่านั้น
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2. คดีอาญาที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามมาตรา 90 และมาตรการแก้ไข บาบัดฟื้นฟู ตาม
มาตรา 132 ในรอบปี
2.1 คดีอาญาที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามมาตรา 90 หมายถึง คดีที่เด็กและเยาวชนถูก
ฟูอง ซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกาหนดไว้ให้จาคุกไม่เกิน 20 ปี ไม่ว่าจะมี โทษปรับด้วยหรือไม่
ก็ตาม ปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจาคุกมาก่อน เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ ก่อนมีคาพิพากษา หากเด็กหรือเยาวชนสานึกในการกระทาและผู้เสียหายยินยอมและ
โจทก์ไม่คัดค้าน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าพฤติการณ์แห่งคดีไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมเกินสมควร และศาล
เห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีและผู้เสียหายอาจ ได้รับการชดเชยเยียวยาตามสมควร หากนา
วิธีจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและต่อผู้เสียหายมากกว่า
การพิจารณาพิพากษา
2.1.1 ค้างดาเนินการจากปีที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีค้าง หรือ อยู่ระหว่างดาเนินการใช้ มาตรการพิเศษ
แทนการดาเนินคดีอาญา จากปีที่ผ่านมา
2.1.2 เข้าสู่กระบวนการในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม พ.ศ......ถึงเดือนที่รายงานในรอบปีนั้นๆ
2.1.3 คดีที่ปฏิบัติตามแผนสาเร็จในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา
โดยที่เด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูที่ศาลเห็นชอบได้ครบถ้วนแล้ ว ตั้งแต่ วันที่
1 มกราคม พ.ศ……ถึง เดือนที่รายงานในรอบปีนั้นๆ
2.1.4 คดีที่ปฏิบัติตามแผนไม่สาเร็จในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา
โดยที่เด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูที่ศาลเห็นชอบไม่ครบถ้วน อาจมีการฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามแผนฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ......ถึงเดือนที่รายงาน ในรอบปีนั้นๆ
2.1.5 อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผน หมายถึง ปริมาณคดีที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญา
2.2 คดีอาญาที่ใช้มาตรการแก้ไข บาบัดฟื้นฟู ตามมาตรา 132 หมายถึง คดีที่เห็นว่าพฤติการณ์แห่งคดี ยังไม่
สมควรจะมีคาพิพากษา ศาลอาจมีคาสั่งให้ปล่อยตัวจาเลยชั่วคราวแล้วมอบตัวจาเลยให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กหรือเยาวชนโดยไม่มีประกัน หรือมีประกัน หรือมีประกันและหลักประกันด้วยก็ได้โดยกาหนด
เงื่อนไข เช่น ให้จาเลยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ หรือเจ้าพนักอื่นหรือบุคคลใดหรือองค์การด้าน
เด็ก เข้ารับการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู รับคาปรึกษาแนะนา เข้าร่วมกิจกรรมบาบัดหรือกิจกรรมทางเลือก หรือให้
ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร
2.2.1 ค้างดาเนินการจากปีที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีค้าง หรือ อยู่ระหว่างการดาเนินการตามมาตรการ
แก้ไข บาบัด ฟื้นฟู จากปีที่ผ่านมา
2.2.2 เข้าสู่กระบวนการในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ใช้มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ตั้งแต่ วันที่
1
มกราคม พ.ศ......ถึงเดือนที่รายงานในรอบปีนั้นๆ
2.2.3 คดีที่ปฏิบัติตามแผนสาเร็จในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ใช้มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู โดยที่เด็กหรือ
เยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนดตามมาตรา 132 แล้ว ตั้งแต่ วันที่ 1
มกราคม พ.ศ……ถึง เดือนที่รายงานในรอบปีนั้นๆ
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2.2.4 คดีที่ปฏิบัติตามแผนไม่สาเร็จในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ใช้มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู โดยที่เด็ก
หรือเยาวชนผิดเงื่อนไขตามมาตรา 132 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ...ถึงเดือนที่รายงานในรอบปี
นั้นๆ
2.2.5 อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผน หมายถึง ปริมาณคดีที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการแก้ไขบาบัด ฟื้นฟู

3. คดีอาญาในเดือนนี้
3.1 คดีค้างมาจากเดือนที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณาจากเดือนที่แล้ว
3.2 คดีรับใหม่ในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟูองภายในเดือนที่รายงาน
3.3 คดีเสร็จไปในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน
3.4 คดีค้างไปในเดือนหน้า หมายถึง ปริมาณคดีพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือค้างไปเดือนหน้า
ข้อสังเกต 1. คดีอาญาในเดือนนี้ ให้ทาการจัดเก็บข้อมูลปริมาณคดีอาญาที่มีการออกเลขคดีทุกคดีตารางนี้
ต้องการรู้ว่ามีปริมาณคดีที่เข้าสู่ศาล และพิจารณาคดีแล้วเสร็จที่ออกเลขแดงเป็นจานวนเท่าใด (ไม่
ว่าคดีนั้นๆจะแล้วเสร็จจากการใช้มาตรพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามมาตรา 90 หรือ
มาตรการแก้ไขบาบัดฟื้น ตามมาตรา 132 หรือ การพิจารณาคดีถือว่าคดีดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไป
จากศาล ) และยังคงเหลือในศาลเป็นจานวนเท่าใด ภายในรอบเดือนที่รายงาน
2. จานวนคดีค้างมาจากเดือนที่แล้ว เมื่อรวมกับจานวนคดีรับใหม่ในเดือนนี้ จะ เท่ากับ จานวนคดี
เสร็จไปในเดือนนี้ รวมกับจานวนคดีค้างไปในเดือนนี้ หรือ
( คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป ) และ
ตัวเลขในช่อง 1.4 จะต้อง
เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 3.4
4. คดีอาญาที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตาม มาตรา 90 และมาตรการแก้ไข บาบั ดฟื้นฟู ตาม
มาตรา 132 ในรอบเดือน
4.1 คดีอาญาที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามมาตรา 90
4.1.1 ค้างดาเนินการจากเดือนที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีค้าง หรือ อยู่ระหว่างการดาเนินการใช้ มาตรการ
พิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา จากเดือนที่ผ่านมา
4.1.2 เข้าสู่กระบวนการในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาภายใน
เดือนที่รายงาน
4.1.3 คดีที่ปฏิบัติตามแผนสาเร็จในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดี
อาญา โดยที่เด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูที่ศาลเห็นชอบได้ครบถ้วนภายใน
เดือนที่รายงาน
4.1.4 คดีที่ปฏิบัติตามแผนไม่สาเร็จในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดี
อาญา โดยที่เด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูที่ศาลเห็นชอบไม่ครบถ้วน อาจมีการ
ฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามแผนฯ ภายในเดือนที่รายงาน
4 .1.5 อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผน หมายถึง ปริมาณคดีที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการพิเศษแทนกา
ร
ดาเนินคดีอาญา
4.2 คดีอาญาที่ใช้มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ตามมาตรา 132
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4.2.1 ค้างดาเนินการจากเดือนที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีค้าง หรือ อยู่ระหว่างการดาเนินการตาม
มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู จากปีเดือนที่ผ่านมา
4.2.2 เข้าสู่กระบวนการในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ใช้มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ภายในเดือนที่
รายงาน
4.2.3 คดีที่ปฏิบัติตามแผนสาเร็จในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ใช้มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู โดยที่เด็ ก
หรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนดตามมาตรา 132 แล้วภายใน
เดือนที่รายงาน
4.2.4 คดีที่ปฏิบัติตามแผนไม่สาเร็จในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ใช้มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู โดยที่
เด็กหรือเยาวชนผิดเงื่อนไขตามมาตรา 132 ภายในเดือนที่รายงาน
4.2.5 อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผน หมายถึง ปริมาณคดีที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู
5. ระยะเวลาในการพิจารณาคดี (จะทาการนับตั้งแต่วันรับฟูอง จนคดีนั้นเสร็จสิ้น )
หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคดีของคดีทุกคดีที่มีการออกเลขแดง โดยนับระยะเวลาตั้งแต่
รับฟูอง
จนคดีเสร็จสิ้น ไม่ว่าคดีนั้นจะมีการพิจารณาคดี หรือใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา ตามมาตรา 90
หรือใช้มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ตามมาตรา 132 ก็ตาม โดยให้กรอกในช่อง
“ ระยะเวลาไม่เกิน 1
เดือน ” “ ระยะเวลาเกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน ” “ ระยะเวลาเกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน ” “
ระยะเวลาเกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ” “ ระยะเวลาเกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี ” “ ระยะเวลาเกิน 2 ปี ไม่
เกิน 3 ปี ” “ ระยะเวลาเกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี ” “ ระยะเวลาเกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี ” และ “
ระยะเวลาเกิน 5 ปีขึ้นไป ”
ข้อสังเกต ช่องรวมทั้งหมดของระยะเวลาในการพิจารณาคดี จะต้องเท่ากับ ตัวเลขในช่อง 3.3
6. ระยะเวลาที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามมาตรา 90 และมาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ตาม
มาตรา 132 (นับตั้งแต่วันฟูอง จนคดีเสร็จสิ้น)
6.1 ระยะเวลาที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามมาตรา 90 หมายถึง ระยะเวลาที่นับตั้งแต่วัน
ฟูอง และคดีดังกล่าวได้มีการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตาม มาตรา 90 โดยที่เด็กหรือ
เยาวชนได้ปฏิบัติตามแผนแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ครบถ้วน และ ศาลสั่งจาหน่ายคดีออกจากสารบบความ ให้ทา
การกรอกว่าในคดีแต่ละคดีมีระยะเวลาเป็นอย่างไร ลงในช่องต่างๆดังนี้
“ ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ”
“ระยะเวลาเกิน 1 เดือนไม่เกิน 3 เดือน” “ระยะเวลาเกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน” “ระยะเวลาเกิน
6 เดือนไม่เกิน 1 ปี” “ระยะเวลาเกิน 1 ปี ขึ้นไป”
ข้อสังเกต ช่องรวมของระยะเวลาในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา ตามมาตรา 90
จะต้องเท่ากับ ตัวเลขในช่อง 4.1.3
6.2 ระยะเวลาที่ใช้มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟูตามมาตรา 132 หมายถึง ระยะเวลาที่นับตั้งแต่วันฟูองและ
คดีดังกล่าวได้มีการใช้มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ตาม มาตรา 132 โดยที่เด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนดตามมาตรา 132 และ ศาลสั่งยุติคดีโดยไม่ต้องมีคาพิพากษา
เกี่ยวกับการกระทาความผิดของจาเลย ให้ทาการกรอกว่าในคดีแต่ละคดีมีระยะเวลาเป็นอย่างไร ลงในช่อง
ต่างๆดังนี้ “ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน” ระยะเวลาเกิน 1 เดือน ไม่เกิน
3 เดือน” “ระยะเวลาเกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน” “ระยะเวลาเกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี”
“ระยะเวลาเกิน 1 ปี ขึ้นไป”
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ข้อสังเกต ช่องรวมของระยะเวลาในการใช้มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ตามมาตรา 132 จะต้อง เท่ากับ
ตัวเลขในช่อง 4.2.3
7. การอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์และการฎีกาต่อศาลฎีกา
7.1 อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัด.... ภายในเดือนที่รายงาน
คดีค้างมาจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด.....แต่ยัง
มิได้มีการส่งไปยังศาลในชั้นอุทธรณ์ ในเดือนที่ผ่านมา (ยอดยกมาจากเดือนก่อน)
คดีที่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีที่มีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
.... ภายในเดือนที่รายงาน
คดีที่ไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีที่มีการยื่นอุทธรณ์ และคดีดังกล่าวไม่อนุญาตให้อุทธรณ์
ตามมาตรา 180 ของ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2553
คดีที่ส่งไปยังศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเยาวชนแ ละครอบครัว
จังหวัด.... และคดีดังกล่าวได้มีการส่งไปยังศาลในชั้นอุทธรณ์ ภายในเดือนที่รายงาน
คดีที่ค้างส่งไปยังศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีที่คงค้างยังมิได้ส่งคดีไปยังศาลในชั้นอุทธรณ์
7.2 ฎีกาต่อศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นฎีกาต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด.....
ภายในเดือนที่รายงาน
คดีค้างมาจากเดือนก่อนหมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นฎีกาต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด.แต่
...
ยังมิได้มี
การส่งไปยังศาลฎีกา ในเดือนที่ผ่านมา (ยอดยกมาจากเดือนก่อน)
คดีที่ฎีกาต่อศาลฎีกาหมายถึง ปริมาณคดีที่มีการยื่นฎีกาต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภายในเดื
..... อนที่
รายงาน
คดีที่ไม่อนุญาตให้ฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีที่มีการยื่นฎีกา และคดีดังกล่าวไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ตาม
มาตรา 180 ของ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2553 ซึ่งเมื่ออุทธรณ์ไม่ได้ก็ย่อมส่งผลให้ฎีกาไม่ได้เช่นกัน
คดีที่ส่งไปยังศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นฎีกาต่อศาลเยาวชนและครอบครั วจังหวัด
... และคดีดังกล่าวได้มีการส่งไปยังศาลฎีกา ภายในเดือนที่รายงาน
คดีที่ค้างส่งไปยังศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีที่คงค้างยังมิได้ส่งคดีไปยังศาลฎีกา
8. คดีละเมิดอานาจศาล
8.1 คดีละเมิดอานาจศาลที่รับใหม่ หมายถึง ปริมาณคดีละเมิดอานาจศาลที่เกิดขึ้นในเดือนที่รายงาน
8.2 คดีละเมิดอานาจศาลที่เสร็จไป หมายถึง ปริมาณคดีละเมิดอานาจศาลที่พิจารณาเสร็จไปในเดือนที่
รายงาน
9. การไต่สวนมูลฟูอง / ผัดฟูอง / ควบคุมตัว
9.1 ไต่สวนมูลฟูอง หมายถึง กระบวนการไต่สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีที่จาเลยต้องหาว่
ความผิด ภายในเดือนที่รายงาน
9.2 ผัดฟูอง หมายถึง กระบวนการที่ขออานาจศาลเพื่อทาการผัดฟูองภายในเดือนที่รายงาน
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ากระทา

9.3 ควบคุมตัว หมายถึง การควบคุมหรือกักขังผู้ถูกจับกุม โดยขออานาจจากศาล ภายในเดือนที่รายงาน
10. ระยะเวลาค้างพิจารณาคดี
คดีค้างพิจารณา หมายถึง ปริมาณคดีอาญาที่ค้างอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด....อาจหมายถึงปริมาณ
คดีที่ค้างการพิจารณา และปริมาณคดีที่ยังมิได้ดาเนินการตามมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาตามมาตรา
90 และปริมาณคดีที่ยังมิได้ดาเนินมาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ตามมาตร า 132 หรืออาจหมายถึง ปริมาณคดี
ทั้งหมดที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ยังมิได้ตัดแดง หรือออกเลขแดงนั่นเอง
ระยะเวลาค้างพิจารณาคดี หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันรับฟูอง จนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่รายงานของคดีที่
ค้างพิจารณา คดีที่ค้างและอยู่ในขั้นตอนการดาเนินการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูก่อนมีคาพิพากษา แม้วันดังกล่าวจะเป็น
วันหยุดราชการก็ตาม เช่น รายงานประจาเดือน มกราคม ณ วันที่ 31 มกราคม มีคดีค้างอยู่จานวน 10 คดี
ซึง่ ทั้งหมดในแต่ละคดีต้องสามารถกรอกระยะเวลาที่ค้าง ได้ว่าอยู่ ในช่วงใดบ้าง ดังนี้ ในช่อ ง “ระยะเวลาไม่เกิน
6 เดือน” “ระยะเวลาเกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ” “ระยะเวลาเกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี ” “ระยะเวลาเกิน
2 ปี ไม่เกิน 3 ปี” “ระยะเวลาเกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี”
“ระยะเวลาเกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี ” “ระยะเวลาเกิน 5 ปีขึ้นไป ” โดยยอดรวมต้องเท่ากับคดีค้างทั้งหมดใน
ศาลภายในเดือนที่รายงาน
ข้อสังเกต โดยในช่องรวมคดีทั้งหมดจะต้องเท่ากับตัวเลขในช่อง 1.4 และช่อง 3.4
11. ระยะเวลาค้างในการปฏิบัติตามมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา ตามมาตรา 90 และ
มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ก่อนมีคาพิพากษา ตามมาตรา 132
คดีค้างในการปฏิบัติตามมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา ตามมาตรา 90 หมายถึง ปริมาณคดีที่ได้
ดาเนินการตามมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา แต่คดีดังกล่าวยังดาเนินการตามแผนยังไม่แล้วเสร็จ หรือ
อยู่ระหว่างดาเนินการ ว่ามีปริมาณคดีค้างกี่คดี ซึ่งในแต่ละคดีมีระยะเวลาค้าง ในช่วงใดบ้าง
11.1 ระยะเวลาค้างในการปฏิบัติตามมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา ตามมาตรา 90
หมายถึง ระยะเวลาค้างจากการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาเป็นจานวนเท่าใด มีระยะเวลา
เป็นอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ให้นับตั้งแต่วันรับฟูอง จนถึงวันที่รายงาน เช่น คดีค้างการดาเนินการตามมาตรการ
พิเศษฯ ภายในเดือน มิถุนายน 2554 มีคดีค้างอยู่ 20 คดี และในแต่ละคดีมีระยะเวลาใดบ้าง ต.ย.
ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 คดี ระยะเวลาเกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน จานวน 5 คดี ระยะเวลา
เกิน 3 เดือนไม่เกิน 6 เดือน จานวน 10 คดี และระยะเวลาเกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี จานวน 4 คดี
รวมแล้วต้องได้เท่ากับ 20 คดี ทั้งนี้ต้องเท่ากับปริมาณคดีที่อยู่ระหว่างการดาเนินการตามแผนใน
หัวข้อ 2.1.5 หรือ หัวข้อ 4.1.5
11.2 ระยะเวลาค้างในการใช้มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ก่อนมีคาพิพากษา ตามมาตรา 132
หมายถึง ระยะเวลาค้างจากการใช้มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ก่อนมีคาพิพากษา ตามมาตรา 132 เป็น
จานวนเท่าใด มีระยะเวลาเป็นอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ให้นับตั้งแต่วันรับฟูอง จนถึงวันที่รายงาน เช่นคดีค้างการ
ดาเนินการตามมาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ก่อนมีคาพิพากษา ภายในเดือน มิถุนายน2554 มีคดีค้างอยู่ 5
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คดี และในแต่ละคดีมีระยะเวลาใดบ้าง ต.ย. ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน จานวน 0 คดี ระยะเวลาเกิน 1
เดือน ไม่เกิน 3 เดือน จานวน 2 คดี ระยะเวลาเกิน 3 เดือนไม่เกิน
6 เดือน จานวน 3 คดี รวมแล้วต้องได้ เท่ากับ 5 คดี ทั้งนี้ต้องเท่ากับปริมาณคดีที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
ตามแผนในหัวข้อ .2 . 5 หรือ หัวข้อ 4. 2 . 5
12. ขั้นตอนที่คดีค้าง
12.1 ค้างจ่าย หมายถึง คดีที่ยังมิได้มีการจ่ายสานวนให้ผู้พิพากษานายใดรับผิดชอบเป็นเจ้าของสานวน
12.2 ระหว่างการใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา ตามมาตรา 90 / มาตรการแก้ไข บาบัดฟื้นฟู ตาม
มาตรา 132 หมายถึง คดีที่อยู่ระหว่างดาเนินการตามมาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา ตามมาตรา
90 คืออยู่ในช่วงที่มีการเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาแผนแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู หรือคดีที่อยู่ระหว่างที่การปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของการใช้มาตรการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูก่อนมีคาพิพากษามาตรา 132 ยังไม่ครบกาหนดเวลา
ตามที่ศาลกาหนด
12.3 รอวันนัดพิจารณานัดแรก หมายถึง คดีที่มีการจ่ายสานวนให้ผู้พิพากษาเป็นเจ้าของสานวนแต่ยัง ไม่ได้มี
การสืบพยาน
12.4 ระหว่างสืบพยาน หมายถึง คดีที่อยู่ในระหว่างที่ทาการสืบพยานของโจทก์ พยานจาเลย พยาน ผู้ร้อง
หรือพยานศาล ซึ่งในระหว่างสืบพยาน ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ “สืบพยาน”
“ส่งประเด็น ”
“รอคดีอื่น ” “อยู่ระหว่างรอการชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการ ” “อยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อ
กฎหมาย” “อยู่ระหว่างการวินิจฉัยของประธานศาลฎีกา ” “อยู่ระหว่างการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจระหว่าง
ศาล” “อยู่ระหว่างชาระค่าเสียหายเนื่องจากคู่ความตกลงกันได้” “อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาสั่งระหว่าง
พิจารณา” “อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์หลักฐาน” และในช่อง “อื่นๆ”
12.5 รอคาพิพากษา / คาสั่งวินิจฉัยชี้ขาด หมายถึง คดีที่อยู่ระหว่างการรอคาพิพากษาหรือคาสั่ง ของศาล
ข้อสังเกต โดยในช่องรวมคดีทั้งหมดจะต้องเท่ากับตัวเลขในช่อง 1.4 และ 3.4
13. คดีที่ศาลจ่ายค่าตอบแทนแก่แพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การพิสูจน์เพื่อหาข้อเท็จจริงอันเป็นข้อพิพาทที่สาคัญแห่งคดีเช่น
การตรวจร่างกาย เก็บตัวอย่างเลือด สารคัดหลั่ง สารพันธุกรรม หรือวิธีการอื่นๆ
ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรม ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่ทาการ ตรวจพิสูจน์
จานวนคดีที่ตรวจพิสูจน์ หมายถึง จานวนคดีที่คู่ความฝุายใดฝุายหนึ่งร้องขอ หรือศาลสั่งให้คู่ความหรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้องทาการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจร่างกาย เก็บตัวอย่างเลือด หรือ สารคัดหลั่ง เป็น
ต้น
จานวนครั้งที่ตรวจพิสูจน์ หมายถึง จานวนครั้งที่มีการสั่งให้ทาการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในคดีต่างๆ ที่
คู่ความฝุายใดฝุายหนึ่งร้องขอหรือศาลสั่งให้มีการตรวจพิสูจน์
จานวนเงินที่จ่าย หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าตอบแทนแก่แพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อทาการตรวจพิสูจน์ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาหนด
14. คดีที่จ่ายค่าปุวยการฯลฯ แพทย์ จิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ตามมาตรา 31
หมายถึง คดีที่ศาลขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ จิตวิทยา ให้คาปรึกษาแนะนา หรือการคุ้มครอง สวัสดิภาพ
หรือการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น มาให้คาปรึกษาแนะนาและให้ความเห็นเกี่ยวกับสภาพร่างกายสภาพจิต ความ
๒๔

เป็นอยู่ของเด็กหรือเยาวชน และบุคคลในครอบครัว คู่ความ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะได้รับ
ค่าปุวยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมกาหนด
จานวนคดีที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญฯให้คาปรึกษาแนะนา หมายถึง คดีที่ศาลขอให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ให้
คาปรึกษา หรือให้ความเห็น ให้ด้านต่างๆ ที่กฎหมายกาหนด
จานวนครั้งที่ให้คาปรึกษาแนะนา หมายถึง จานวนครั้งที่ผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษา หรือให้ความเห็น ฯลฯ ตามที่
ศาลขอในคดีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชน
จานวนเงินที่จ่าย จานวนเงินที่จ่ายค่าตอบแทนแก่แพทย์ จิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ในด้าน
อื่น ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาหนด
15. คดีที่ศาลจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่สถานที่ที่รับเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ารับการตรวจรักษาหรือ
รับการแก้ไข บาบัดฟื้นฟู (ตามมาตรา 32)
หมายถึง คดีที่มีการส่งเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ารับการตรวจรักษาหรือรับการแก้ไขบาบั ดฟื้นฟู
ทั้งในส่วนที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา ตามมาตรา 90 หรือ การใช้มาตรการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู
ตามมาตรา 132 หรือกรณีที่ศาลกาหนดเงื่อนไขคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญ ามาตรา 56 โดยสถานที่ที่
ศาลมีคาสั่งหรือมีคาพิพากษาให้เด็กหรือเยาวชน คู่ความ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ารับการตรวจรักษาหรือการ
แก้ไขบาบัดฟื้นฟู ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร ศาลยุติธรรมกาหนด
15.1 จานวนคดีที่ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาให้เด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฯเข้ารับการ ตรวจ
รักษาหรือรับการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู โดยตารางดังกล่าวเป็นเก็บข้อมูล 3 ทาง คือ
1. จานวนคดีตามมาตรา 90 จานวนเท่าใด ที่ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาให้เด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องฯเข้ารับการตรวจรักษาหรือรับการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูในสถานที่ที่ศาลมีคาสั่งหรือมีคาพิพากษา
2. จานวนคดีตามมาตรา 132 จานวนเท่าใด ที่ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษาให้เด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องฯเข้ารับการตรวจรักษาหรือรับการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู ในสถานที่ที่ศาลมีคาสั่งหรือมีคาพิพากษา
3. จานวนคดีตามมาตรา 56 ตามประมวลกฎหมายอาญา จานวนเท่าใด ที่ศาลได้มีการกาหนดเงื่อนไขคุม
ประพฤติให้เด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฯเข้ารับการตรวจรักษาหรือรับการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู
ในสถานที่ที่ศาลมีคาสั่งหรือมีคาพิพากษา
15.2 จานวนเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯเข้ารับการตรวจรักษาหรือรับการแก้ไขบาบัด ฟื้นฟู
เป็นการจัดเก็บข้อมูลจานวนเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฯ เข้ารับการตรวจรักษาหรือ รับการ
แก้ไขบาบัดฟื้นฟู ในสถานที่ที่ศาลมีคาสั่งโดยให้แยกเป็นกรณีดังนี้
1. กรณีตามมาตรา 90 ให้เด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯ เข้ารับการตรวจรักษาหรือ รับการ
แก้ไขบาบัดฟื้นฟูในสถานที่ที่ศาลมีคาสั่งหรือมีคาพิพากษา เป็นจานวนเท่าใด
2. กรณีตามมาตรา 132 ให้เด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฯ เข้ารับการตรวจรักษาหรือ รับการ
แก้ไขบาบัดฟื้นฟูในสถานที่ที่ศาลมีคาสั่งหรือมีคาพิพากษา เป็นจานวนเท่าใด
3. กรณีตามมาตรา 56 ตามประมวลกฎหมายอาญา ศาลกาหนดเงื่อนไขคุมประพฤติให้เด็กหรือเยาวชน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฯ เข้ารับการตรวจรักษาหรือรับการแก้ไขบาบัดฟื้นฟูในสถานที่ที่ศาลมีคาสั่งหรือ
มีคาพิพากษา เป็นจานวนเท่าใด
15.3 จานวนครั้งที่เด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฯเข้ารับการตรวจรักษาหรือรับการแก้ไขบาบัดฟื้นฟู
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เป็นการจัดเก็บว่าในกรณี มาตรา 90 กรณี มาตรา 132 และ กรณีกาหนดเงื่อนไขคุมประพฤติตาม
ป.
อาญามาตรา 56 ในแต่ละเดือนที่รายงานมีการส่งเด็กหรือเยาวชนเข้าไปในสถานที่ที่ศาลมีคาสั่งหรือคา
พิพากษา จานวนกี่ครั้ง
15.4 จานวนเงินที่จ่าย หมายถึงจานวนเงินที่จ่ายให้สถานที่ที่รับเด็กหรือเยาวชนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้ารับ
การแก้ไขบาบัดฟื้นฟู ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาหนด
16. คดีที่ศาลจ่ายค่าปุวยการ ฯลฯ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดทาแผนแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ตามมาตรา 94
หมายถึง คดีมีการประชุมผู้เข้าร่วมในการจัดทาแผนแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ตามมาตรา 90 และมาตรา 13ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รับค่าปุวยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอย่างอื่นตามระเบียบที่กาหนด
16.1 จานวนคดีที่ประชุมจัดทาแผนฯ ให้ทาการแยกเก็บเป็น 2 กรณี คือ
กรณีท่ี 1 จานวนคดีที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา ตาม มาตรา 90 มีการประชุมจัดทาแผน
แก้ไข บาบัดฟื้นฟู จานวนกี่คดี ภายในเดือนที่รายงาน
กรณีท่ี 2 จานวนคดีที่ใช้มาตรการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ตาม มาตรา 132 มีการประชุมจัดทาแผ นแก้ไข
บาบัดฟื้นฟู จานวนกี่คดี ภายในเดือนที่รายงาน
16.2 จานวนคนที่เข้าร่วมประชุมจัดทาแผนฯ ให้ทาการแยกเก็บเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 คดีที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา ตามมาตรา 90 มีจานวนผู้เข้าร่วมประชุมในการ
จัดทาแผนฯ ตามมาตรา 90 จานวนกี่คน ภายในเดือนที่รายงาน
กรณีที่ 2 การประชุมการจัดทาแผนแก้ไข บาบัดฟื้นฟู ตามมาตรา 132 จานวน มีจานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ในการจัดทาแผนฯ ตามมาตรา 132 จานวนกี่คน ภายในเดือนที่รายงาน
16.3 จานวนวันที่เข้าร่วมประชุมจัดทาแผนฯ ให้ทาการแยกเก็บเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 การประชุมการจัดทาแผนแก้ไข บาบัดฟื้นฟู ตามมาตรา 90 มีการจัดประชุมจานวนกี่วันภายใน
เดือนที่รายงาน
กรณีที่ 2 การประชุมการจัดทาแผนแก้ไข บาบัดฟื้นฟู ตามมาตรา 132 มีการจัดประชุมจานวน
กี่วัน
ภายในเดือนที่รายงาน
16.4 จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมจัดทาแผนฯ ให้ทาการแยกเก็บเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 การประชุมการจัดทาแผนแก้ไข บาบัดฟื้นฟู ตามมาตรา 90 มีการจัดประชุมจานวนกี่ครั้ง
ภายในเดือนที่รายงาน
กรณีที่ 2 การประชุมการจัดทาแผนแก้ไข บาบัดฟื้นฟู ตามมาตรา 132 มีการจัดประชุมจานวน
กี่ครั้ง
ภายในเดือนที่รายงาน
16.5 จานวนเงินที่จ่าย หมายถึงจานวนเงินที่จ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการจัดทาแผนแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ไม่ว่า
จะเป็นค่าปุวยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าตอบแทนอื่นๆตามที่ระเบียบกาหนด
17. การออกหมายจับและหมายค้น
จานวนในการขอออกหมายจับและหมายค้น ในแต่ละเดือนที่มีการรายงานมีการขอออกหมายจับแล ะหมายค้น
เป็นจานวนเท่าใด แล้วศาลอนุญาต หรือไม่อนุญาตเป็นจานวนเท่าใด หรือยังอยู่ระหว่างการดาเนินการ
ข้อสังเกต จานวนคาร้องทั้งหมดของหมายจับ เท่ากับ จานวนคาสั่งที่ศาลอนุญาต + จานวนคาสั่งที่ศาล
ไม่
อนุญาต + จานวนคาสั่งที่อยู่ระหว่างดาเนินการ สาหรับหมายค้น ก็จะมีวิธีการเช่นเดียวกัน
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18. ผลการปฏิบัติงานตามหมายจับและหมายค้น
จะเป็นผลการปฏิบัติงานต่อจาก ข้อ 17 โดยดูว่าเมื่อศาลทาการอนุญาตตามคาขอออกหมายจับและหมายค้น
ผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร ภายในเดือนที่รายงาน
19. คาร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ
จานวนคาร้องที่ศาลตรวจสอบว่าเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทาความผิดหรือไม่ การจับและการ ปฏิบัติต่อ
เด็กและเยาวชนเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีเป็นจานวนเท่าใด ภายในเดือนที่รายงาน
20. คาร้องตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
จานวนคาร้องเพื่อให้ศาลพิจารณามีคาสั่งให้ส่งตัวผู้ต้องหาว่ากระทาความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ใน
ครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย หรือเสพและจาหน่ายยาเสพติดตามลักษณะชนิดประเภท
และปริมาณที่กาหนดในกฎกระทรวง ไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดยาเสพติด เป็นจานวนเท่าใดภายในเดือนที่
รายงาน
21. การปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาจาแนกตามสัญชาติของผู้ต้องหา / จาเลย
การปล่อยชั่วคราว หมายถึง การอนุญาตให้ผู้ต้องหาเป็นอิสระพ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน
ชั่ว
ระยะเวลาหนึ่งที่มีกาหนด
การปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา จะเป็นการเก็บจานวนคาร้องขอปล่อยชั่วคราว เมื่อมีคาร้องแล้วศาลมีคาสั่ง
อนุญาต หรือ ศาลมีคาสั่งไม่อนุญาต เมื่อศาลมีคาสั่งปล่อยชั่วคราวแล้วผู้ต้องหา หรือจาเลย ได้ทาการหลบหนี
ไปเป็นจานวนเท่าใด โดยทาการจัดเก็บแยกตามสัญชาติ
22. สถานที่ที่ศาลกาหนดในคาพิพากษาหรือคาสั่งในคดีอาญาให้เข้ารับการฝึกอบรมและจ่ายค่าตอบแทน ตาม
มาตรา 57 หมายถึง กรณีที่ศาลมีคาพิพากษาหริคาสั่งให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรม
หรือสถานที่ที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมพินิจ หรือสถานที่อื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและศา ลเห็นสมควร ให้
สถานที่ดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาหนด
22.1 “ศูนย์ฝึกและอบรม” ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นจานวนกี่คน ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกและ
อบรม เป็นส่วนราชการในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ภายในเดือนที่รายงาน
(ไม่ต้องทาการจัดเก็บจานวนเงิน)
22.2 “ สถานที่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมพินิจ ” หมายถึง สถานที่ส่วนราชการดาเนินการ หรือให้เอกชน
จัดตั้งสถานศึกษา สถานฝึกและอบรม ฯลฯ และศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับการ
ฝึกและอบรม เป็นจานวนกี่คน ภายในเดือนที่รายงาน (ไม่ต้องทาการจัดเก็บจานวนเงิน)
22.3 สถานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและศาลเห็นสมควร และศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับ
การฝึกและอบรม ในสถานที่ต่างๆเช่น ค่ายทหาร วัด มัสยิด โบสถ์ มูลนิธิ โรงเรียน ฯลฯ โดยให้จัดเก็บว่าใน
สถานที่ต่างๆที่ส่งเด็กหรือเยาวชนเข้ารับการฝึกและอบรม ในแต่ละสถานที่เป็นจานวนเท่าใดและได้จ่าย
ค่าตอบแทนให้สถานที่ต่างๆเหล่านั้นเป็นจานวนเท่าใด ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมกาหนด
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23. การผิดสัญญาประกันและการบังคับตามสัญญาประกัน
การผิดสัญญาประกัน หมายถึง การไม่ส่งตัวผู้ต้องหา หรือจาเลยตามนัด หรือตามหมายเรียกของศาลผู้ประกัน
จาต้องชาระหนี้ตามสัญญาประกัน
23.1 จานวนนายประกันที่ค้างบังคับตามสัญญาประกันในเดือนก่อน หมายถึง จานวนนายประกันที่ผิดสัญญา
ประกันเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกัน เป็นจานวนเท่าใด และผู้ประกันที่ผิดสัญญาประกันต้องชาระ
หนี้ตามสัญญาประกัน จานวนเท่าใด ที่ค้างมาจากเดือนก่อน
23.2 จานวนนายประกันที่ผิดสัญญาประกันในเดือนนี้ หมายถึง จานวนนายประกันที่ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา
ประกัน และต้องชาระหนี้ตามสัญญาประกัน ภายในเดือนที่รายงาน
23.3 จานวนนายประกันที่ปฏิบัติตามสัญญาประกันในเดือนนี้ หมายถึง จานวนประกันที่ผิดสัญญาประกันได้
ปฏิบัติตามสัญญาประกัน เป็นจานวนเท่าใด และได้ชาระหนี้ตามสัญญาประกันแล้วเป็นจานวนเท่าใด
ภายในเดือนที่รายงาน
23.4 จานวนนายประกันที่ค้างบังคับตามสัญญาประกันในเดือนนี้ หมายถึง จานวนนายประกัน และจานวน
ทุนทรัพย์ที่ผิดสัญญาประกัน และไม่ชาระหนี้ตามสัญญาประกัน เป็นจานวนเท่าใด ภายในเดือนที่รายงาน
24. การผิดสัญญาการส่งมอบตัวเด็กหรือเยาวชนมาศาล ตามมาตรา 128
หมายถึง การให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยซึ่งเป็นเด็กหรือเยาวชนมาศาล กรณีที่ได้มีการมอบตัวเด็กหรือเยาวชนไว้กับ
บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย เมื่อมีหมายเรียกให้เด็กหรือเยาวชนมา
ศาลให้ส่งตัวเด็กหรือเยาวชน ถ้าไม่ส่งตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นมาโดยจงใจ ให้ศาลมีอานาจสั่งให้บุคคลเช่นว่านั้น
ชาระเงินไม่เกินห้าพันบาทแก่ศาลภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควรในตารางนี้ต้องทราบว่า บุคคลหรือองค์กรใดที่ผิด
สัญญา และต้องชาระเงินเป็นจานวนเท่าใดทั้งนี้ให้แยกเก็บเป็น 3 กรณี คือ
1. บิดา มารดา ผู้ปกครอง จานวนกี่รายที่ไม่ส่งมอบตัวเด็กหรือเยาวชนมาศาล และคิดเป็นจานวนเงินที่ต้องชาระ
เท่าใด
2. บุคคลหรือองค์กรซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย จานวนกี่รายที่ไม่ส่งมอบตัวเด็กหรือเยาวชนมาศาล และคิด
เป็นจานวนเงินที่ต้องชาระเท่าใด
3. บุคคลหรือองค์กรที่ศาลเห็นสมควร จานวนกี่รายที่ไม่ส่งมอบตัวเด็กหรือเยาวชนมาศาล และคิดเป็นจานวนเงิน
ที่ต้องชาระเท่าใด

25. คดียาเสพติดให้โทษ จาแนกตามฐานความผิด
หมายถึง จานวนคดียาเสพติดให้โทษ จาแนกตามฐานความผิดของจาเลยที่กระทาความผิด โดยแยกตาม
ประเภทของยาเสพติดให้โทษ เช่น ผลิต จาหน่าย ครอบครอง เสพ ครอบครองเพื่อเสพ ครอบครองเพื่อจาหน่าย
หรืออื่นๆ

๒๘

ข้อสังเกต คดียาเสพติดให้โทษ จาแนกตามฐานความผิด ยอดรวมคดีแต่ละชนิดของยาเสพติด ต้องเท่ากั บจานวน
ข้อหาในฐานความผิดที่เข้าสู่ศาลของคดียาเสพติดให้โทษในแต่ละชนิด ต.ย. เมทแอมเฟตามีนครอบครอง 20
ข้อหา ครอบครองเพื่อเสพ 20 ข้อหา รวมข้อหาของเมทแอมเฟตามีน เท่ากับ 40 ข้อหา ต้องเท่ากับข้อหาในบัญชี
คดี ของ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ในช่องเมทแอมเฟตามีน คือ 40 ข้อหา
26. จานวนคดีที่ศาลจาหน่ายคดีชั่วคราวและจานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่าม
จานวนคดีที่จาหน่ายชั่วคราว หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลมีคาสั่งจาหน่ายคดีชั่วคราวในเดือนที่รายงาน
จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่าม หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลแต่งตั้งล่ามให้แก่คู่ความในเดือนที่รายงาน

แบบรายงานบัญชีคดีเยาวชนและครอบครัวประจาเดือน ในส่วนอาญา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
คดีอาญา
บัญชีคดี หมายถึงปริมาณข้อหาที่ทาการยื่นฟูองในเดือนที่รายงาน โดยจะต้องทาการจัดเก็บทุกข้อหาใน
สานวน
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รายงานข้อหาอื่นๆ หมายถึงปริมาณข้อหาที่ทาการยื่นฟูองในเดือนที่รายงาน โดยข้อหาดังกล่าวไม่มีอยู่ใน
แบบรายงานที่กาหนดไว้ ผู้ที่ทาการจัดเก็บจะต้องระบุข้อหาดังกล่าวด้วย
รวมจานวนข้อหาทั้งหมด หมายถึงจานวนข้อหาทั้งหมดที่ได้ทาการยื่นฟูองภายในเดือนที่ทาการรายงาน
ปริมาณคดีรับใหม่ทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการยื่นฟูองทั้งหมดภายในเดือนที่ทาการรายงาน โดย
ตัวเลขในช่องนี้จะต้องเท่ากับตัวเลขในช่อง 2.2 ของคดีอาญา
คดีที่แตกสาขาออกจากเรื่องเดิม หมายถึงคดีที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จ ( ได้มีการออกแดงแล้ว ) ได้มีการ
ยื่นคาร้องเพื่อให้ศาลทาการพิจารณาคดีใหม่

บัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษา ในส่วนอาญา ชั้นพิจารณา
ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
1. ในช่อง “ ชื่อผู้พิพากษา ” ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส สาหรับผู้พิพากษาที่ย้ายมาใหม่ ให้หมายเหตุไว้
ในช่องหมายเหตุว่า รับมอบงานเมื่อใด
2. ในช่อง “ ตรวจฟูองและคาร้องขอ ” หมายถึงการตรวจคาฟูองหรือคาร้องขอที่คู่ความได้เสนอข้อหาต่อศาล
ในขณะที่เริ่มคดีซึ่งกระทาโดยผู้พิพากษาแต่ละนายในเดือนที่รายงาน
3. ในช่อง “ เป็นเจ้าของสานวน ”
3.1 ในช่อง “ ค้างมาแต่เดือนก่อน ” หมายถึงคดีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวนแต่การ พิจารณา
ยังไม่เสร็จคงเหลือเป็นคดีค้างไปจากเดือนก่อน ซึ่งจะกลายมาเป็นคดีค้างมาในเดือนนี้ของผู้พิพากษา
แต่ละนาย
๓๐

3.2 ในช่อง “ รับใหม่ในเดือนนี้ ” หมายถึงคดีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวนในเดือนนี้ของผู้
พิพากษาแต่ละนาย
ข้อสังเกต เมื่อรวมจานวนคดีในช่อง “ค้างมาแต่เดือนก่อน” กับจานวนคดีในช่อง “รับใหม่ในเดือนนี้ ”
เข้าด้วยกันจะเป็นจานวนคดีทั้งหมดที่ผู้พิพากษาได้รับไว้เป็นเจ้าของสานวน และเมื่อนาไปหักออกจาก
จานวนคดีทั้งหมดในเดือนนี้ คือจานวนรวมของคดีในช่อง “คดีค้างมาแต่เดือนก่อน ” กับช่อง “คดีรับ
ใหม่ในเดือนนี้” ที่เหลือจะเป็นจานวนคดีที่ยังไม่ได้จ่ายให้แก่
ผู้พิพากษา ในช่อง “ ค้างจ่าย ”
จานวนคดีในช่อง “ เป็นเจ้าของสานวน ” จะเท่ากับจานวนคดีในช่อง “ คดีเสร็จไป ” และ ช่อง “ คดี
ค้างไป ” เดือนหน้า รวมกันเสมอ
4. ในช่อง
“ สืบพยาน ”
4.1 ในช่อง “ จานวนปาก ” หมายถึง จานวนปากในการสืบพยานแต่ละครั้งที่มาศาล
4.2 ในช่อง
“ จานวนหน้ากระดาษ ” หมายถึง จานวนหน้ากระดาษที่ทาการสืบพยานในแต่ละคดี
5. คดีแดงที่นามาพิจารณาใหม่ หมายถึง คดีที่มีการนามาพิจารณาใหม่ของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
6. ในช่อง “ คดีเสร็จไป ” หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาเสร็จสิ้นไปภายในเดือนที่รายงาน
6.1
ช่อง “ พิพากษาความเรียง ” หมายถึง คดีที่มีการสืบพยานจนถึงพิพากษาแล้วเสร็จ
6.2 ช่อง “ รับสารภาพสืบประกอบ ” หมายถึง คดีเสร็จไปที่มีการรับสารภาพของคู่ความฝุายใด
ฝุายหนึ่งในระหว่างที่มีการสืบพยาน
6.3 ช่อง “ รับสารภาพ ” หมายถึง คดีเสร็จไปที่มีการรับสารภาพของคู่ความฝุายใดฝุายหนึ่ง
6.4 ช่อง “ ยอมความ ” หมายถึง คดีเสร็จไปด้วยการยอมความ
6.5
ช่อง “ ถอนฟูอง ถอนคาร้องขอ ” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยศาลอนุญาตให้ถอนฟูอง
6.6
ช่อง “ จาหน่ายคดี ” หมายถึง คดีเสร็จไปเพราะจาหน่ายคดีด้วยประการใดๆ เช่น จาหน่า ยคดี
เนื่องจากส่งจาเลยไปรักษา , จาหน่ายคดีเนื่องจากจาเลยหลบหนีหรือโดยเหตุอื่น
6.7
ช่อง “ โดยเหตุอื่น ” หมายถึง คดีที่เสร็จไปโดยเหตุอื่นๆ
7. ช่อง “ คดีค้างไปเดือนหน้า ” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวน
ไม่ว่าตั้งแต่เมื่อใด และการพิจารณายังไม่เสร็จคงเหลือเป็นคดีค้างที่ผู้พิพากษานายนั้นในเดือนนั้นหรือเป็น
คดีของผู้พิพากษานายนั้นที่ค้างไปในเดือนหน้า
คดีค้างไปเดือนหน้าดังกล่าวให้แยกกรอกในช่องย่อยตามระยะเวลาที่คดีค้าง คือช่อง “ไม่เกิน 6 เดือน”
“เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี” “เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี” “เกิน 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี” และ “ เกิน 5 ปี ขึ้นไป ”
8. ช่อง “ จานวนคดีที่รับโอนมา ” หมายถึง จานวนคดีที่รับโอนมาจากผู้พิพากษาท่านอื่น เช่น การย้า ยเข้ามา
คารงตาแหน่ง ณ วันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นต้น
9. ช่อง “ จานวนคดีที่โอนไป ” หมายถึง จานวนคดีที่มีโอนไปให้ผู้พิพากษาท่านอื่น เช่น การย้ายไปดารง
ตาแหน่งที่ศาลอื่น คดีที่เคยเป็นเจ้าของสานวนก็จะถูกโอนไปยังท่านอื่นๆ เพื่อทาคดีนั้นต่อไป
10. จาหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในช่องนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
10.1 จาหน่ายคดีออกจากสารบบความ ตามมาตรา 90 หมายถึง จานวนคดีที่ได้ใช้มาตรการพิเศษแทน
การดาเนินอาญา เนื่องจากเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูครบถ้วนแล้ว และ
ผู้อานวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลสั่งให้จัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูรายงานให้ศาลทราบและ
ศาลเห็นชอบและมีคาสั่งจาหน่ายคดีออกจากสารบบความ ภายในเดือนที่รายงาน
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10.2 ศาลสั่งยุติคดีโดยไม่ต้องมีคาพิพากษา ตามมาตรา 132 หมายถึง จานวนคดีที่ใช้มาตร
การแก้ไข
บาบัดฟื้นฟู ก่อนมีคาพิพากษา จาเลยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กาหนด และศาล
มีคาสั่งยุติคดีโดยไม่มีมีคาพิพากษาเกี่ยวกับการกระทาความผิดของจาเลย ภายในเดือนที่รายงาน
สรุป หลักในการจัดทาผลงานผลพิพากษา
1. ตรวจฟูองและคาร้องขอ ต้องเท่ากับคดีรับใหม่
2. เป็นเจ้าของสานวนค้างมาจากเดือนก่อน หมายถึงจานวนคดีค้างการพิจารณาจากเดือนที่ผ่านมา
3. เป็นเจ้าของสานวนรับใหม่ หมายถึงคดีที่ได้รับมอบหมายในเดือนที่รายงาน
4. จานวนการสืบพยาน การนับจานวนปากและจานวนหน้ากระดาษ
5. คดีแดงที่นากลับมาพิจารณาใหม่ ให้นับจานวนคดีแดงที่นากลับมาพิจารณาใหม่ ณ เดือนที่รายงาน
6. จานวนคดีเสร็จไป หมายถึงคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จ ซึ่งต้องเท่ากับคดีเสร็จในเดือนที่รายงาน

7. คดีค้างไป หมายถึง จานวนคดีค้างของผู้พิพากษา โดยมีการจาแนกเป็นรายบุคคล
จานวนคดีค้างมา + จานวนคดีรับใหม่
– จานวนคดีเสร็จไป = จานวนคดีค้าง
(หากศาลใดไม่มีคดีค้างจ่าย จานวนคดีที่ค้างทั้งหมด จะเท่ากับ คดีที่ค้างของผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของสานวน)
ฉะนั้น ศาลใดมีคดีค้างจ่าย จานวนคดีที่ค้างทั้งหมดในศาล จะเท่ากับ คดีที่ค้างของผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของ
สานวน บวก คดีค้างจ่าย
กรณีที่มีผู้พิพากษาย้ายมาใหม่
คดีที่โอนมาจากผู้พิพากษาท่าอื่นให้นาไปบวกกับคดีที่รับใหม่ในเดือนนี้
กรณีที่ผู้พิพากษาย้ายไป
ให้นาคดีที่ค้างโอนออก
คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป+คดีโอนไป
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แบบรายงานสถิติคดีเยาวชนและครอบครัวประจาเดือน (ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนผู้พิพากษาสมทบ)
ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
คดีที่จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้พิพากษาสมทบ
หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาสมทบทาการนั่งพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 29 วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือ การได้รับมอบหมายให้
สอบถามจาเลยเป็นการเฉพาะตัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 106 หรือ การรับรายงานตัวจาเลยตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา132 วรรคหนึ่ง หรือการรับรายงานตัว
จาเลยตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
มาตรา 138 วรรคหนึ่ง (5) ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวให้ได้รับค่าตอบแทน ตามระเบียบคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาหนด
1. จานวนคดีที่นั่งพิจารณา หมายถึง จานวนคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือคุ้มครองสวัสดิภาพ ที่ผู้พิพากษาสมทบ
ทาการนั่งพิจารณา ตามตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 ภายในเดือนที่รายงาน
2. จานวนวันที่นั่งพิจารณาคดี หมายถึง จานวนวันที่ผู้พิพากษาสมทบทาการนั่งพิจารณาคดี ภายในเดือน
ที่รายงาน
3. จานวนคดีที่สอบถามจาเลยเป็นการเฉพาะตัว ตามมาตรา 106 หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาสมทบได้
กระทาการแทนในการเรียกจาเลยไปสอบถามเป็นการเฉพาะตัวเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อหาและ
สาเหตุแห่งการกระทาความผิด บุคลิกลักษณะ ท่วงที วาจา และข้อเท็จ จริงตามมาตรา 115 ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ในการพิจารณาคดีนั้นๆ ภายในเดือนที่รายงาน
4. จานวนคดีที่รับรายงานตัวจาเลย ตามมาตรา 132 วรรคหนึ่ง หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาสมทบได้
กระทาการแทนในการรับรายงานตัวจาเลย กรณีที่มีการกาหนดเงื่อนไขให้จาเลยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด ภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควร ภายในเดือนที่รายงาน
๓๓

5. จานวนคดีที่รับรายงานตัวจาเลย ตามมาตรา 138 วรรคหนึ่ง (5) หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาสมทบได้
กระทาการแทนในการรับรายงานตัวเด็กหรือเยาวชนที่ศาลพิพากษาปล่อยเด็กหรือเยาวชน ตามมาตรา
138 และได้มีกาหนดเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชนต้องมารายงานตัวต่อศาล ตามวรรคหนึ่ง (5) ของมาตรา
138 ภายในเดือนที่รายงาน
6. จานวนเงินที่จ่าย หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายให้แก่ผู้พิพากษาสมทบตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม
รายงานสถิติคดีเยาวชนและครอบครัวประจาเดือนในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพ
ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ หมายถึง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550 และคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 โดยให้ทาการแยกเก็บตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในตารางการจัดเก็บข้อมูลในส่วน
คุ้มครองสวัสดิภาพ
1. คดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพในรอบปี
1.1 คดีค้างมาจากปีที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่ผ่านมา
1.2 คดีรับใหม่ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟูองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงเดือนที่รายงานในรอบปี
นั้นๆ
1.3 คดีเสร็จไปในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาคดีแล้วเสร็จตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม ถึงเดือนที่
รายงานในรอบปีนั้นๆ
1.4 คดีคงค้าง หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีคงค้าง
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากปีแล้ว เมื่อรวมกับจานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ จะเท่ากับ จานวนคดีเสร็จไปใน
ปีนี้ รวมกับจานวนคดีคงค้าง หรือ ( คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีคงค้าง )
2. คดีคุ้มครองเด็กในเดือนนี้
2.1 คดีค้างมาจากเดือนที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณาจากเดือนที่แล้ว
2.2 คดีรับใหม่ในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟูองภายในเดือนที่รายงาน
2.3 คดีเสร็จไปในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน
2.4 คดีค้างไปในเดือนหน้า หมายถึง ปริมาณคดีพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือค้างไปเดือนหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากเดือนที่แล้ว เมื่อรวมกับจานวนคดีรับใหม่ในเดือนนี้ จะเท่ากับ
จานวนคดีเสร็จไปในเดือนนี้ รวมกับจานวนคดีค้างไปในเดือนนี้ หรือ
(คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป)
ทั้งนี้ คดีคงค้าง ต้องเท่ากับ คดีค้างไป
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3. ระยะเวลาในการพิจารณาคดี (จะทาการนับตั้งแต่วันรับฟูอง จนคดีนั้นเสร็จสิ้น ) โดยให้ ทาการกรอกในช่อง
“ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน” “ระยะเวลาเกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน” “ระยะเวลาเกิน 3 เดือน ไม่เกิน
6 เดือน” “ระยะเวลาเกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ” “ระยะเวลาเกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี ” “ระยะเวลาเกิน
2 ปี ไม่เกิน 3 ปี ” “ระยะเวลาเกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี ”“ระยะเวลาเกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี ” และ
“ระยะเวลาเกิน 5 ปีขึ้นไป”
ข้อสังเกต ช่องรวมทั้งหมดของระยะเวลาในการพิจารณาคดี จะต้องเท่ากับ ตัวเลขในช่อง คดีเสร็จไปใน เดือน
นี้ ของคดีประเภทต่างๆ เช่น ระยะเวลาเสร็จของ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ยอดรวมต้อง
เท่ากับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ในช่องคดีเสร็จไปในเดือนนี้ เป็นต้น
4. การอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพทั้งหมดที่คู่ความยื่นอุทธรณ์ ต่อศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัด.... ภายในเดือนที่รายงาน
คดีค้างมาจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพที่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด.....แต่ยังมิได้มีการส่งไปยังศาลในชั้นอุทธรณ์ ในเดือนที่ผ่านมา (ยอดยกมาจากเดือนก่อน)
คดีที่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพที่มีการยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัด.... ภายในเดือนที่รายงาน
คดีที่ไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีในส่วนคุ้มครองสวัดิภาพที่มีการยื่นอุทธรณ์ และคดีดังกล่าวไม่
อนุญาตให้อุทธรณ์ ตามมาตรา 180 ของ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553
คดีที่ส่งไปยังศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีในส่วนคุ้มครองสวั สดิภาพที่คู่ความยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัด.... และคดีดังกล่าวได้มีการส่งไปยังศาลในชั้นอุทธรณ์ ภายในเดือนที่รายงาน
คดีที่ค้างส่งไปยังศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพที่คงค้างยังมิได้ส่งคดีไปยัง ศาลใน
ชั้นอุทธรณ์
5. การฎีกาต่อศาลฎีกา
ฎีกาต่อศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพที่คู่ความยื่นฎีกาต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัด..... ภายในเดือนที่รายงาน
คดีค้างมาจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพที่ยื่นฎีกาต่อศาลเยาวชนและ ครอบครัว
จังหวัด.... แต่ยังมิได้มีการส่งไปยังศาลฎีกา ในเดือนที่ผ่านมา (ยอดยกมาจากเดือนก่อน)
คดีที่ฎีกาต่อศาลฎีกาหมายถึง ปริมาณคดีในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพที่มีการยื่นฎีกาต่อศาลเยาวชนและครอบครั
จังหวั
วด
.....ภายในเดือนที่รายงาน
คดีที่ไม่อนุญาตให้ฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพที่มีการยื่นฎีกา และคดีดังกล่าว
ไม่
อนุญาตให้อุทธรณ์ ตามมาตรา 180 ของ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 ซึ่งเมื่ออุทธรณ์ไม่ได้ก็ย่อมส่งผลให้ฎีกาไม่ได้เช่นกัน
คดีที่ส่งไปยังศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพที่คู่ความยื่นฎีกาต่อศาลเยาวช นและ
ครอบครัวจังหวัด... และคดีดังกล่าวได้มีการส่งไปยังศาลฎีกา ภายในเดือนที่รายงาน
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คดีที่ค้างส่งไปยังศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพที่คงค้างยังมิได้ส่งคดีไปยังศาล ฎีกา
6. คดีละเมิดอานาจศาล
6.1 คดีละเมิดอานาจศาลที่รับใหม่ หมายถึง ปริมาณคดีละเมิดอานาจศาลที่เกิดขึ้นในเดือนที่รายงาน ของคดี
แต่ละประเภท
6.2 คดีละเมิดอานาจศาลเสร็จไป หมายถึง ปริมาณคดีละเมิดอานาจศาลที่พิจารณาเสร็จไปในเดือน
ที่
รายงาน ของคดีแต่ละประเภท
7. ระยะเวลาค้างพิจารณาคดี
ระยะเวลาค้างพิจารณาคดีของคดีในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพ ( พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และ คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ ตาม พ.ร.บ.เยาวชน
และครอบครัวฯ พ.ศ.2553 หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันรับฟูอง จนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่รายงานแม้วัน
ดังกล่าวจะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม เช่น รายงานประจาเดือน มกราคม ณ วันที่ 31 มกราคม มีคดีค้างอยู่
จานวนกี่คดี โดยแยกตามประเภทคดี ซึ่งในแต่ละประเภทคดีให้กรอกระยะเวลาที่ค้างพิจารณา ในช่วงต่างๆ
ดังนี้ ในช่อง “ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ” “ระยะเวลาเกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ” “ระยะเวลาเกิน 1 ปี
ไม่เกิน 2 ปี ” “ระยะเวลาเกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี ” “ระยะเวลาเกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี ” “ระยะเวลา
เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี” “ระยะเวลาเกิน 5 ปีขึ้นไป”
ข้อสังเกต โดยในช่องรวมคดีในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพแต่ละประเภทคดี ต้องเท่ากับ คดีคงค้าง หรือคดี ค้างไป
ในเดือนหน้า ของคดีคุ้มครองสวัสดิภาพแต่ละประเภท เช่น ระยะเวลาค้างของ
พ.ร.บ.คุ้มครอง
เด็ก พ.ศ.2546 เท่ากับ คดีค้างไปในเดือนหน้า หรือ คดีคงค้าง ของ
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546
8. ขั้นตอนที่คดีค้าง ของคดีในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพ จะแยกออกเป็น
8.1
ค้างจ่าย หมายถึง คดีที่ยังมิได้มีการจ่ายสานวนให้ผู้พิพากษานายใดรับผิดชอบเป็นเจ้าของสานวน
8.2 ระหว่างไกล่เกลี่ย หมายถึง คดีกาลังดาเนินการไกล่เกลี่ย
8.3 รอวันนัดพิจารณานัดแรก หมายถึง คดีที่มีการจ่ายสานวนให้ผู้พิพากษาเป็นเจ้าของสานวนแต่ยังไม่ได้มี
การสืบพยาน
8.4 ระหว่างสืบพยาน หมายถึง คดีที่อยู่ในระหว่างที่ทาการสืบพยานของโจทก์ พยานจาเลย พยานผู้ร้อง
หรือพยานศาล ซึ่งในระหว่างสืบพยาน จะประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ “สืบพยาน”
“ส่ง
ประเด็น ” “อยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อกฎหมาย ” “อยู่ระหว่างการวินิจฉัยของประธานศาล
ฎีกา” “อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาสั่งระหว่างพิจารณา” “อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์หลักฐาน” และ ในช่อง
“อื่นๆ”
8.5 รอคาพิพากษา / คาสั่งวินิจฉัยชี้ขาด หมายถึง คดีที่อยู่ระหว่างการรอคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล
ข้อสังเกต โดยในช่องรวมคดีในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพแต่ละประเภทคดี ต้องเท่ากับ คดีคงค้าง หรือคดีค้าง
ไปในเดือนหน้า ของคดีคุ้มครองสวัสดิภาพแต่ละประเภท เช่น ขั้นตอนที่คดีค้างของ
พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เท่ากับ คดีค้างไปในเดือนหน้า หรือ คดีคงค้าง ของ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
พ.ร.บ. 2546
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9. คดีที่ศาลจ่ายค่าปุวยการฯลฯ แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตามมาตรา 31
หมายถึง คดีที่ศาลขอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ จิตวิทยา ให้คาปรึกษาแนะนา หรือการคุ้มครอง สวัสดิภ าพ
หรือให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น มาให้คาปรึกษาแนะนาและให้ความเห็นเกี่ยวกับสภาพร่างกาย สภาพจิต ความเป็นอยู่
ของเด็กหรือเยาวชน และบุคคลในครอบครัว คู่ความ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะได้รับค่า
ปุวยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าตอบแทนอย่างอื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมกาหนด
จานวนคดีที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญฯให้คาปรึกษาแนะนา หมายถึง คดีที่ศาลขอให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ให้
คาปรึกษา หรือให้ความเห็น ให้ด้านต่างๆ ที่กฎหมายกาหนด
จานวนครั้งที่ให้คาปรึกษาแนะนา หมายถึง จานวนครั้งที่ผู้เชี่ยวชาญให้คาปรึกษา หรือให้ความเห็น ฯลฯ ตามที่
ศาลขอในคดีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชน
จานวนครั้งที่มาศาล หมายถึง จานวนครั้งที่ผู้เชี่ยวชาญฯลฯ มาศาล ตามที่ศาลขอให้ผู้เชี่ยวชาญฯลฯมาให้
คาปรึกษา หรือให้ความเห็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเยาวชน
จานวนเงินที่จ่าย จานวนเงินที่จ่ายค่าตอบแทนแก่แพทย์ จิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านอื่น
ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาหนด
10. คดีที่ศาลจ่ายค่าตอบแทนแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ให้คาปรึกษาแนะนาหรือเข้ารับการอบรม หรือบาบัด
รักษา ฯลฯ ตามมาตรา 175
หมายถึง คดีที่ศาลเห็นว่าผู้ร้องมีส่วนก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวและจาเป็นต้องได้รับควา มช่วยเหลือ
บาบัดรักษา ศาลอาจสั่งให้ผู้ร้องเข้ารับคาปรึกษาแนะนาหรือเข้ารับการอบรมหรือบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูจากศูนย์
ให้คาปรึกษาแนะนาหรือสถานพยาบาลหรือหน่วยงานหรือองค์การซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือครอบครัวตามระยะเวลาที่กาหนด โดยได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาหนด
จานวนคดีที่สั่งเข้ารับคาปรึกษาฯลฯ หมายถึง จานวนคดีที่ศาลสั่งให้ผู้ร้องเข้ารับคาปรึกษา แนะนา หรือเข้ารับ
การอบรมหรือบาบัดรักษาหรือฟื้นฟู จากศูนย์หรือสถานที่ต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
จานวนผู้ร้อง/ผูถ้ กู กล่าวหา หมายถึง ผู้ที่ศาลสั่งให้เข้ารับคาปรึกษา แนะนา หรือเข้ารับการอบรมหรือ
บาบัดรักษาหรือฟื้นฟู ภายในเดือนที่รายงาน
จานวนครั้งที่จ่ายค่าตอบแทนให้หน่วยงาน ฯลฯ หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนให้หน่วยงานต่างๆที่ให้คาปรึกษา
แนะนาหรือเข้ารับการอบรม ตามที่ศาลเห็นว่าผู้ร้อง หรือผู้ถูกกล่าวหาอาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว
มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นจานวนกี่ครั้ง ภายในเดือนที่รายงาน
จานวนเงินที่จ่าย หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ให้คาปรึกษาแนะนา
สถานพยาบาล หน่วยงาน หรือองค์การซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือครอบครัวให้ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาหนด
11. จานวนคดีที่ยอมความตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
11.1 การยอมความ การถอนคาร้องทุกข์ หรือการถอนฟูองโดยไม่มีผู้ประนีประนอม หมายถึง การยอม
ความ การถอนคาร้องทุกข์ หรือการถอนฟูอง แล้วแต่กรณี ได้มีการทาบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการ
ยอมความการถอนคาร้องทุกข์ หรือการถอนฟูอง และได้ป ฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว
ครบถ้วนแล้ว
๓๗

11.2 การยอมความโดยตั้งผู้ประนีประนอม ประกอบด้วยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งศาลเห็นสมควรเพื่อให้
คาปรึกษา หมายถึง จานวนคดีศาลเห็นสมควรตั้งผู้ประนีประนอมในการช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยให้
คู่ความได้ยอมความกันในคดีการกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
12. จานวนคาสั่งศาลเรื่องมาตรการบรรเทาทุกข์ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ.2550
หมายถึง จานวนคาสั่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดมาตรการหรื อวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เสนอต่อศาลแล้วศาลเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ กับคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเท าทุกข์
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
13. จานวนคาสั่งที่กาหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
หมายถึง จานวนคาสั่งที่ศาลมีคาพิพากษาว่า ผู้กระทา ด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีความผิดและมี
การ
กาหนดให้ใช้มาตรการหรือวิธีการต่างๆตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น วิธีการฟื้นฟู บาบัดรักษา
คุมประพฤติ
ฯลฯ
14. จานวนคาสั่งที่ศาลสั่งให้คุ้มครองสวัสดิภาพตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
หมายถึง จานวนคาสั่งขอให้ศาลคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยให้มาตรการหรือวิธีการต่างๆที่กฎหมายกาหน
มาตรการคุมประพฤติ ห้ามเข้าใกล้ตัวเด็ก ฯลฯ
15. จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่าม
จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่าม หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลแต่งตั้งล่ามให้แก่คู่ความในเดือนที่รายงาน

๓๘

ดเช่ น

แบบรายงานบัญชีคดีเยาวชนและครอบครัวประจาเดือน ในส่วนคดีอาญา
รายละเอียดดังต่อไปนี้

(คดีคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ) มี

ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
คดีอาญา (คดีคุ้มครองเด็ก)
บัญชีคดี หมายถึงปริมาณข้อหาที่ทาการยื่นฟูองในเดือนที่รายงาน โดยจะต้องทาการจัดเก็บทุกข้อหาในสานวน
ปริมาณคดีรับใหม่ทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการยื่นฟูองทั้งหมดภายในเดือนที่ทาการรายงาน โดย
ตัวเลขในช่องนี้จะต้องเท่ากับตัวเลขในช่อง 2.2 ของคดีคุ้มครองเด็ก

๓๙

แบบรายงานบัญชีคดีเยาวชนและครอบครัวประจาเดือน ในส่วน คดีอาญา (คดีผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550 )
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
คดีอาญา (คดีผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว)
บัญชีคดี หมายถึงปริมาณข้อหาที่ทาการยื่นฟูองในเดือนที่รายงาน โดยจะต้องทาการจัดเก็บทุกข้อหาในสานวน
ปริมาณคดีรับใหม่ทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการยื่นฟูองทั้งหมดภายในเดือนที่ทาการรายงาน โดย
ตัวเลขในช่องนี้จะต้องเท่ากับตัวเลขในช่อง 2.2 ของคดีผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว

๔๐

บัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษา ในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพ (พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546)
ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
1. ในช่อง “ ชื่อผู้พิพากษา ” ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส สาหรับผู้พิพากษาที่ย้ายมาใหม่ ให้ หมายเหตุไว้
ในช่องหมายเหตุว่า รับมอบงานเมื่อใด
2. ในช่อง “ ตรวจฟูองและคาร้องขอ ” หมายถึงการตรวจคาฟูองหรือคาร้องขอที่คู่ความได้เสนอข้อหาต่อศาล
ในขณะที่เริ่มคดีซึ่งกระทาโดยผู้พิพากษาแต่ละนายในเดือนที่รายงาน
3. ในช่อง “ เป็นเจ้าของสานวน ”
3.1 ในช่อง “ ค้างมาแต่เดือนก่อน ” หมายถึงคดีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวนแต่การพิจารณายังไม่
เสร็จคงเหลือเป็นคดีค้างไปจากเดือนก่อน ซึ่งจะกลายมาเป็นคดีค้างมาในเดือนนี้ ของผู้พิพากษาแต่ละ
นาย
3.2 ในช่อง “ รับใหม่ในเดือนนี้ ” หมายถึงคดีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวนในเดือนนี้ของ
ผู้
พิพากษาแต่ละนาย
ข้อสังเกต เมื่อรวมจานวนคดีในช่อง “ ค้างมาแต่เดือนก่อน ” กับจานวนคดีในช่อง “ รับใหม่ในเดือนนี้
” เข้าด้วยกันจะเป็นจานวนคดีทั้งหมดที่ผู้พิพากษาได้รับไว้เป็นเจ้าของสานวน และเมื่อนาไปหักออก
จากจานวนคดีทั้งหมดในเดือนนี้ คือจานวนรวมของคดีในช่อง “ คดีค้างมาแต่เดือนก่อน ” กับช่อง “
คดีรับใหม่ในเดือนนี้ ” ที่เหลือจะเป็นจานวนคดีที่ยังไม่ได้จ่ายให้แก่ผู้พิพากษา ในช่อง “ ค้างจ่าย ”
จานวนคดีในช่อง “ เป็นเจ้าของสานวน ” จะเท่ากับจานวนคดีในช่อง “ คดีเสร็จไป ” และ ช่อง “ คดี
ค้างไป เดือนหน้า ” รวมกันเสมอ
4. ในช่อง “ สืบพยาน ”
4.1 ในช่อง “ จานวนปาก ” หมายถึง จานวนปากในการสืบพยานแต่ละครั้งที่มาศาล
4.2 ในช่อง
“ จานวนหน้ากระดาษ ” หมายถึง จานวนหน้ากระดาษที่ทาการสืบพยานในแต่ละคดี
5. คดีแดงที่นามาพิจารณาใหม่ หมายถึง คดีที่มีการนามาพิจารณาใหม่ของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
6. ใน ช่อง “ คดีเสร็จไป ” หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาเสร็จสิ้นไปภายในเดือนที่รายงาน
6.1 ช่อง
“ พิพากษาความเรียง ” หมายถึง คดีที่มีการสืบพยานจนถึงพิพากษาแล้วเสร็จ
6.2 ช่อง
“ รับสารภาพ ” หมายถึง คดีเสร็จไปที่มีการรับสารภาพของคู่ความฝุายใดฝุายหนึ่ง
6.3 ช่อง “ ยอมความ ” หมายถึง คดีเสร็จไปด้วยการยอมความ
6.4 ช่อง
“ ถอนฟูอง ถอนคาร้องขอ ” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยศาลอนุญาตให้ถอนฟูอง
6.5 ช่อง “ จาหน่ายคดี ” หมายถึง คดีเสร็จไปเพราะจาหน่ายคดีด้วยประการใดๆ เช่น จาหน่ายคดี
เนื่องจากส่งจาเลยไปรักษา , จาหน่ายคดีเนื่องจากจาเลยหลบหนีหรือโดยเหตุอื่น
6.6
ช่อง “ โดยเหตุอื่น ” หมายถึง คดีที่เสร็จไปโดยเหตุอื่นๆ
7. ช่อง “ คดีค้างไปเดือนหน้า ” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้ าของสานวนไม่
ว่าตั้งแต่เมื่อใด และการพิจารณายังไม่เสร็จคงเหลือเป็นคดีค้างที่ผู้พิพากษานายนั้นในเดือนนั้น หรือ เป็น
คดีของผู้พิพากษานายนั้นที่ค้างไปในเดือนหน้า
๔๑

คดีค้างไปเดือนหน้าดังกล่าวให้แยกกรอกในช่องย่อยตามระยะเวลาที่คดีค้าง คือช่อง “ไม่เกิน 6 เดือน” “เกิน
6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี” “เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี” “เกิน 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี” และ “เกิน 5 ปี ขึ้นไป ”
8. ช่อง “ จานวนคดีที่รับโอนมา ” หมายถึง จานวนคดีที่รับโอนมาจากผู้พิพากษาท่านอื่น เช่น การย้ายเข้ามา
ดารงตาแหน่ง ณ วันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นต้น
9. ช่อง “ จานวนคดีที่โอนไป ” หมายถึง จานวนคดีที่มีโอนไปให้ผู้พิพากษาท่านอื่น เช่น การย้ายไปดารง
ตาแหน่งที่ศาลอื่น คดีที่เคยเป็นเจ้าของสานวนก็จะถูกโอนไปยังท่านอื่นๆ เพื่อทาคดีนั้นต่อไป
สรุป หลักในการจัดทาผลงานผลพิพากษา
1. ตรวจฟูองและคาร้องขอ ต้องเท่ากับคดีรับใหม่
2. เป็นเจ้าของสานวนมาจากเดือนก่อน หมายถึง จานวนคดีค้างการพิจารณาจากเดือนที่ผ่านมา
3. เป็นเจ้าของสานวนรับใหม่ หมายถึงคดีที่ได้รับมอบหมายในเดือนที่รายงาน
4. จานวนการสืบพยาน การนับจานวนปากและจานวนหน้ากระดาษ
5. คดีแดงที่นากลับมาพิจารณาใหม่ ให้นับจานวนคดีแดงที่นากลับมาพิจารณาใหม่ ณ เดือนที่รายงาน
6. จานวนคดีเสร็จไป หมายถึงคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จ ซึ่งต้องเท่ากับคดีเสร็จในเดือนที่รายงาน
7. คดีค้างไป หมายถึง จานวนคดีค้างของผู้พิพากษา โดยมีการจาแนกเป็นรายบุคคล
จานวนคดีค้างมา + จานวนคดีรับใหม่
– จานวนคดีเสร็จไป = จานวนคดีค้าง
(หากศาลใดไม่มีคดีค้างจ่าย จานวนคดีที่ค้างทั้งหมด จะเท่ากับ คดีที่ค้างของผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของ
สานวน)
ฉะนั้น ศาลใดมีคดีค้างจ่าย จานวนคดีที่ค้างทั้งหมดในศาล จะเท่ากับ คดีที่ค้างของผู้พิพากษาที่เป็
น เจ้าของ
สานวน บวก คดีค้างจ่าย
กรณีที่มีผู้พิพากษาย้ายมาใหม่
คดีที่โอนมาจากผู้พิพากษาท่าอื่นให้นาไปบวกกับคดีที่รับใหม่ในเดือนนี้
กรณีที่ผู้พิพากษาย้ายไป
ให้นาคดีที่ค้างโอนออก
คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป+คดีโอนไป
บัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษา ในส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพ ( พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550 )
ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
1. ในช่อง “ ชื่อผู้พิพากษา ” ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส สาหรับผู้พิพากษาที่ย้ายมาใหม่ ให้ หมายเหตุไว้
ในช่องหมายเหตุว่า รับมอบงานเมื่อใด
2. ในช่อง “ ตรวจฟูองและคาร้องขอ ” หมายถึงการตรวจคาฟูองหรือคาร้องขอที่คู่ความได้เสนอข้อหาต่อศาล
ในขณะที่เริ่มคดีซึ่งกระทาโดยผู้พิพากษาแต่ละนายในเดือนที่รายงาน
3. ในช่อง “ เป็นเจ้าของสานวน ”
๔๒

3.1 ในช่อง “ ค้างมาแต่เดือนก่อน ” หมายถึงคดีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวนแต่การพิจารณายังไม่
เสร็จคงเหลือเป็นคดีค้างไปจากเดือนก่อน ซึ่งจะกลายมาเป็นคดีค้างมาในเดือนนี้ ของผู้พิพากษาแต่ละ
นาย
3.2 ในช่อง “ รับใหม่ในเดือนนี้ ” หมายถึงคดีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวนในเดือนนี้ของ
ผู้
พิพากษาแต่ละนาย
ข้อสังเกต เมื่อรวมจานวนคดีในช่อง “ ค้างมาแต่เดือนก่อน ” กับจานวนคดีในช่อง “ รับใหม่ในเดือนนี้ ”
เข้าด้วยกันจะเป็นจานวนคดีทั้งหมดที่ผู้พิพากษาได้รับไว้เป็นเจ้าของสานวน และเมื่อนาไปหัก
ออกจากจานวนคดีทั้งหมดในเดือนนี้ คือจานวนรวมของคดีในช่อง “ คดีค้างมาแต่เดือน
ก่อน ” กับช่อง “ คดีรับใหม่ในเดือนนี้ ” ที่เหลือจะเป็นจานวนคดีที่ยังไม่ได้จ่ายให้แก่ผู้
พิพากษา ในช่อง “ ค้างจ่าย ”
จานวนคดีในช่อง “ เป็นเจ้าของสานวน ” จะเท่ากับจานวนคดีในช่อง “ คดีเสร็จไป ” และ
ช่อง “ คดีค้างไปเดือนหน้า ”รวมกันเสมอ
4. ในช่อง “ สืบพยาน ”
4.1 ในช่อง “ จานวนปาก ” หมายถึง จานวนปากในการสืบพยานแต่ละครั้งที่มาศาล
4.2 ในช่อง “ จานวนหน้ากระดาษ ” หมายถึง จานวนหน้ากระดาษที่ทาการสืบพยานในแต่ละคดี
5. คดีแดงที่นามาพิจารณาใหม่ หมายถึง คดีที่มีการนามาพิจารณาใหม่ของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
6. ในช่อง “ คดีเสร็จไป ” หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาเสร็จสิ้นไปภายในเดือนที่รายงาน
6.1 ช่อง
“ พิพากษาความเรียง ” หมายถึง คดีที่มีการสืบพยานจนถึงพิพากษาแล้วเสร็จ
6.2 ช่อง
“ รับสารภาพ ” หมายถึง คดีเสร็จไปที่มีการรับสารภาพของคู่ความฝุายใดฝุายหนึ่ง
6.3 ช่อง “ ยอมความ ” หมายถึง คดีเสร็จไปด้วยการยอมความ
6.4 ช่อง
“ ถอนฟูอง ถอนคาร้องขอ ” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยศาลอนุญาตให้ถอนฟูอง
6.5 ช่อง “ จาหน่ายคดี ” หมายถึง คดีเสร็จไปเพราะจาหน่ายคดีด้วยประการใดๆ เช่น จาหน่ายคดี
เนื่องจากส่งจาเลยไปรักษา , จาหน่ายคดีเนื่องจากจาเลยหลบหนีหรือโดยเหตุอื่น
6.6 ช่อง “ โดยเหตุอื่น ” หมายถึง คดีที่เสร็จไปโดยเหตุอื่นๆ
7. ช่อง “ คดีค้างไปเดือนหน้า ” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้ าของสานวนไม่
ว่าตั้งแต่เมื่อใด และการพิจารณายังไม่เสร็จคงเหลือเป็นคดีค้างที่ผู้พิพากษานายนั้นในเดือนนั้น หรือ เป็น
คดีของผู้พิพากษานายนั้นที่ค้างไปในเดือนหน้า
คดีค้างไปเดือนหน้าดังกล่าวให้แยกกรอกในช่องย่อยตามระยะเวลาที่คดีค้าง คือช่อง “ไม่เกิน 6 เดือน” “เกิน
6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี” “เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี” “เกิน 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี” และ “เกิน 5 ปี ขึ้นไป”
8. ช่อง “ จานวนคดีที่รับโอนมา ” หมายถึง จานวนคดีที่รับโอนมาจากผู้พิพากษาท่านอื่น เช่น การย้ายเข้ามา
ดารงตาแหน่ง ณ วันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นต้น
9. ช่อง “ จานวนคดีที่โอนไป ” หมายถึง จานวนคดีที่มีโอนไปให้ผู้พิพากษาท่านอื่น เช่น การย้ายไปดารง
ตาแหน่งที่ศาลอื่น คดีที่เคยเป็นเจ้าของสานวนก็จะถูกโอนไปยังท่านอื่นๆ เพื่อทาคดีนั้นต่อไป
สรุป หลักในการจัดทาผลงานผลพิพากษา
1. ตรวจฟูองและคาร้องขอ ต้องเท่ากับคดีรับใหม่
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

เป็นเจ้าของสานวนมาจากเดือนก่อน หมายถึง จานวนคดีค้างการพิจารณาจากเดือนที่ผ่านมา
เป็นเจ้าของสานวนรับใหม่ หมายถึงคดีที่ได้รับมอบหมายในเดือนที่รายงาน
จานวนการสืบพยาน การนับจานวนปากและจานวนหน้ากระดาษ
คดีแดงที่นากลับมาพิจารณาใหม่ ให้นับจานวนคดีแดงที่นากลับมาพิจารณาใหม่ ณ เดือนที่รายงาน
จานวนคดีเสร็จไป หมายถึงคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จ ซึ่งต้องเท่ากับคดีเสร็จในเดือนที่รายงาน
คดีค้างไป หมายถึง จานวนคดีค้างของผู้พิพากษา โดยมีการจาแนกเป็นรายบุคคล
จานวนคดีค้างมา + จานวนคดีรับใหม่ – จานวนคดีเสร็จไป = จานวนคดีค้าง
(หากศาลใดไม่มีคดีค้างจ่าย จานวนคดีที่ค้างทั้งหมด จะเท่ากับ คดีที่ค้างของผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของสานวน)
ฉะนั้น ศาลใดมีคดีค้างจ่าย จานวนคดีที่ค้างทั้งหมดในศาล จะเท่ากับ คดีที่ค้างของผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของ
สานวน บวก คดีค้างจ่าย
กรณีที่มีผู้พิพากษาย้ายมาใหม่
คดีที่โอนมาจากผู้พิพากษาท่าอื่นให้นาไปบวกกับคดีที่รับใหม่ในเดือนนี้
กรณีที่ผู้พิพากษาย้ายไป
ให้นาคดีที่ค้างโอนออก
คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป+คดีโอนไป
แบบรายงานคดีเยาวชนและครอบครัวจาแนกตามท้องที่
ประจาเดือน..............................พ.ศ. ................ ( ตัวอย่าง ประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
ส่วนแพ่ง
โดยแบบรายงานในส่วนนี้จะเป็นแบบรายงานที่ให้ทาการจัดเก็บตามท้องที่ที่อยู่ในเขตอานาจศาลไม่ว่าจะเป็น
จาเลยมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาล หรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล หรือสถานที่ ที่ทรัพย์ตั้งโดยให้เลือกเพียง 1
อย่าง ตามที่ได้ทาการยื่นฟูอง
ส่วนอาญา
โดยแบบรายงานในส่วนนี้จะเป็นแบบรายงานที่ให้ทาก ารจัดเก็บตามท้องที่ที่อยู่ในเขตอานาจศาลไม่ว่าจะเป็ น
จาเลยมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาล หรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ให้เลือกเพียง 1 อย่าง ตามที่ได้มีการยื่นฟูอง
ส่วนอาญา(พ.ร.บ. คดีคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 )
โดยแบบรายงานในส่วนนี้จะเป็นแบบรายงานที่ให้ทาก ารจัดเก็บตามท้องที่ที่อยู่ในเขตอานาจศาลไม่ว่าจะเป็น
จาเลยมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาล หรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ให้เลือกเพียง 1 อย่าง ตามที่ได้มีการยื่นฟูอง
ส่วนอาญา(พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550)
๔๔

โดยแบบรายงานในส่วนนี้จะเป็นแบบรายงานที่ให้ทาการจัดเก็บตามท้องที่ที่อยู่ในเขตอานาจศาลไม่ว่าจะเป็ น
จาเลยมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตศาล หรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ให้เลือกเพียง 1 อย่าง ตามที่ได้มีการยื่นฟูอง

รายงานสถิติคดีเยาวชนและครอบครัวประจาปี
ประจาปี พ.ศ. ...............................................................( ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด...................................................แผนกคดีเยาวชนฯ
คดีแพ่งในศาลเยาวชนและครอบครัว หมายถึง คดีที่ฟูอง หรือร้องขอต่อศาลหรือกระทาการใดๆ ในทาง
ศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์ หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย ว่า
ด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
- คดีมีข้อพิพาท ได้แก่ คดีที่มีข้อโต้แย้งสิทธิ โดยมีคู่ความสองฝุาย คือ ฝุายโจทก์และฝุายจาเลย เช่นคดีฟูองหย่า
คดีฟูองแบ่งสินสมรส คดีฟูองเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร คดีถอนอานาจปกครอง ฯลฯ ต้องทาเป็น “คาฟูอง”
- คดีไม่มีข้อพิพาท ได้แก่ คดีที่ต้องใช้สิทธิทางศาล โดยมีคู่ความฝุายเดียวคือ ผู้ร้อง เช่น คดีขออนุญาตทา นิติ
กรรมแทนผู้เยาว์ คดีขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม คดีขอให้สั่งบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล
ฯลฯ ต้องทาเป็น “คาร้อง”
1. คดีแพ่งในรอบปี จาแนกตามคดีที่เสร็จไป
1.1 คดีค้างมา หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่ผ่านมา
1.2 คดีรับใหม่ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟูองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ในรอบปีนั้นๆ
1.3 คดีเสร็จไป หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ในรอบ
ปีนั้นๆ โดยให้จาแนกตามรายละเอียดของคดีเสร็จ ดังนี้ “พิพากษาให้โจทก์ชนะ ” “พิพากษาให้จาเลย
ชนะ” “ยกคาร้องขอ ” “ประนีประนอมพิพากษายอมความ ” “ถอนฟูองถอนคาร้องขอ ”
“
จาหน่ายคดี ” “ โดยเหตุอื่น ”
1.4 คดีค้างไป หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีค้างไปในปีหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมา รวมกับจานวนคดีที่รับใหม่ จะเท่ากับจานวนคดีเสร็จไปรวมกับจานวนคดี
ค้างไป หรือ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป)
คดีอาญาในศาลเยาวชนและครอบครัว หมายถึง คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาความผิด
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2. คดีอาญาในรอบปี จาแนกตามคดีที่เสร็จไป
2.1 คดีค้างมา หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่ผ่านมา
2.2 คดีรับใหม่ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟูองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ในรอบปีนั้นๆ
2.3 คดีเสร็จไป หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาคดีแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ใน
รอบปีนั้นๆโดยให้กรอกปริมาณคดีที่แล้วเสร็จลงในช่องที่ทาให้คดีเสร็จไปคือ
“พิพากษาให้โจทก์ชนะ ”
“พิพากษาให้จาเลยชนะ” “ยอมความ” “ถอนฟูอง” สาหรับ “จาหน่ายคดี ได้แบ่งออกเป็น จำหน่ำยคดีออก
จำกสำรบบตำมมำตรำ 90 หมายถึง ปริมาณคดีที่ก่อนมีคาพิพากษาเด็กหรือเยาวชนสานึกในการกระทา
โดยผู้เสียหายยินยอมและโจทก์ไม่คัดค้าน และศาลเห็นว่าเด็ กหรือเยาวชนสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้ โดย
มอบตัวเด็กแก่สถานพินิจเพื่อจัดทาแผนแก้ไ ข บาบัดฟื้นฟู โดยกาหนดเงื่อนไขให้แก่เด็กหรือเยาวชน บิดา
มารดา ผู้ปกครอง บุคคลหรือองค์กรที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ปฏิบัติ หากถ้าเด็กหรือเยาวชนได้ ปฏิบัติตาม
แผนครบถ้วน ให้ศาลมีคาสั่งจาหน่ายคดีออกจากสารบบความ ส่วนจำหน่ำยคดีโดยกำรยุติคดีโดยไม่มีคำ
พิพำกษำตำมมำตรำ 132 หมายถึงปริมาณคดีที่ศาลเห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรมีคาพิพากษา
หรือบิดา มารดา ผู้ปกครองบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยร้องขอ ซึ่งผู้เสียหายไม่คัดค้าน ศาลจึงมอบ
ตัวเด็กแก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยโดยไม่มีประกัน หรือมีประกันโดย
กาหนดเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชนมารายงานตัวต่อเจ้าพนักงาน คุมประพฤติหรือเจ้าพนักงานอื่ น หรือ
บุคคลใดหรือองค์กรด้านเด็ก แต่ทั้งนี้เด็กจะต้องมีอายุไม่เกิน 24 ปี ซึ่งเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ศาลมีคาสั่งยุติคดีโดยไม่ต้องมีคาพิพากษา
จำหน่ำยคดีอื่นๆ หมายถึง การจาหน่ายคดีชั่วคราว ตามมาตรา 90 เนื่องจากให้จาเลยไปปฏิบัติตามแผ น
แก้ไขบาบัดฟื้นฟู แต่ยังมิได้จาหน่ายออกจากสารบบความ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนฯ หรือ
จาหน่ายคดีชั่วคราวตามมาตรา 132 เนื่องจากมีคาสั่งให้จาเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขของแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟู
แต่ยังไม่มีคาสั่งยุติคดีโดยไม่ต้องมีคาพิพากษา เนื่องจากยังอยู่ระหว่า งดาเนินการตามเงื่อนไขอีกความหมาย
หนึ่งคือการจาหน่ายคดีชั่วคราวด้วยเหตุอื่นๆ ” “ โดยเหตุอื่นๆ ”
ดังนั้น ช่องรวมคดีเสร็จ จึงต้องเท่ากับ คดีเสร็จในปีนี้ ณ สิ้นเดือน ธันวาคม ของปีที่รายงาน
2.4 คดีค้างไป หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีค้างไปในปีหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมา รวมกับจานวนคดีที่รับใหม่ จะเท่ากับจานวนคดีเสร็จไป รวมกับ
จานวนคดีค้างไป หรือ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป)
คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ หมายถึง คดีที่ฟูองหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทาการใดๆในทางศาลเกี่ยวกั บการ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ ก พ.ศ.
2546 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และคดีคุ้มครอง สวัสดิภาพ
ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
3. คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ จาแนกตามคดีเสร็จไป โดยให้แยกการจัดเก็บออกเป็น 2 ประเภท คือ พ.ร.บ.คุ้มครอง
เด็ก พ.ศ.2546 และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
3.1 คดีค้างมา หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่ผ่านมา
3.2 คดีรับใหม่ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟูองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ในรอบปีนั้นๆ
3.3 คดีเสร็จไป หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
ใน
รอบปีนั้นๆโดยให้กรอกปริมาณคดีที่แล้วเสร็จลงใน ช่องที่ทาให้คดีเสร็จไปคือ “ พิพากษาให้โจทก์ชนะ ” “
พิพากษาให้จาเลยชนะ ” “ ยอมความ ” “ ถอนฟูอง ” “ จาหน่ายคดี ” “ โดยเหตุอื่นๆ”
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3.4 คดีค้างไป หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีค้างไปในปีหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีค้าง รวมกับ จานวนคดีรับใหม่ จะเท่ากับ จานวนคดีเสร็จไป รวมกับ จานวน
คดีค้างไป หรือ ( คดีค้างมา + คดีรับใหม่– คดีเสร็จไป = คดีค้างไป)
4. จานวนทุนทรัพย์ที่ยื่นฟูองในรอบปี
จานวนทุนทรัพย์ที่ยื่นฟูองในรอบปี หมายถึง จานวนทุนทรัพย์ที่ทาการยื่นฟูอง หรือทุนทรัพย์ที่ถูกกล่าว หาโดย
ทาการจัดเก็บเป็นปริมาณคดี ซึ่งผลรวมของจานวนคดีรับใหม่ทั้งหมดตามทุนทรัพย์ที่ทาการยื่นฟูอง หรือทุนทรัพย์
ตามที่กล่าวหา จะต้อง เท่ากับ จานวนคดีแพ่งที่รับใหม่ในปีนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม ของปีที่รายงาน
ส่วนจานวนทุนทรัพย์ทั้งหมด หมายถึง จานวนทุนทรัพย์ทั้งหมดที่ทาการยื่นฟูองในรอบปี
5. จานวนผู้เสียหายในรอบปี
ผู้เสียหาย หมายถึง บุค คลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทาผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มี
อานาจจัดการแทนได้โดยการจัดเก็บข้อมูลข้อหาว่าในคดีประเภทต่างๆมีผู้เสียหายเป็นเพศชาย หรือ เพศหญิง ซึง่
มีอายุอยู่ในช่วงดังต่อไปนี้ “ อายุไม่เกิน 13 ปี , อายุเกิน 13 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี , อายุเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ,
อายุเกิน 18 ปี ขึ้นไป”
6. จานวนจาเลย จานวนคนต้องโทษ จานวนคนที่ศาลปล่อยในคดีอาญาในรอบปี
6.1 จานวนจาเลยในคดีอาญาในรอบปีจาแนกตามสัญชาติ
จาเลย หมายถึง บุคคลซึ่งถูกฟูองยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทาความผิด จาแนกตามสัญชาติ เพศและ
อายุ
6.1.1 จาเลยในช่องคดีค้างมา หมายถึง จานวนจาเลยที่ยังพิพากษาไม่แล้วเสร็จในปีก่อนโดยจาแนกตาม
สัญชาติ เพศชาย และเพศหญิง ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงดังต่อไปนี้ “ อายุไม่เกิน 15 ปี , เกิน 15 ปี ไม่
เกิน 18 ปี , เกิน 18 ปี ขึ้นไป”
6.1.2 จาเลยในช่องคดีรับใหม่ หมายถึง จานวนจาเลยทั้งหมดในคดีที่ทาการยื่นฟูองตั้งแต่วันที่ 1มกราคม
– 31 ธันวาคม ในรอบปีนั้นๆ โดยจาแนกตามสัญชาติ เพศชาย และเพศหญิง ซึ่งมีอายุ อยู่ในช่วง
ดังนี้ “อายุไม่เกิน 15 ปี , เกิน 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี , เกิน 18 ปี ขึ้นไป”
6.1.3 จาเลยในช่องคดีเสร็จไป หมายถึง จานวนจาเลยทั้งหมดที่ศาลทาการพิพากษาเสร็จไป ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม – 31 ธันวาคม ในรอบปีนั้นๆ โดยจาแนกตามสัญชาติ เพศชาย และเพศหญิงซึ่งมีอายุ
อยู่ในช่วง ดังนี้ “ อายุไม่เกิน 15 ปี , เกิน 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี , เกิน 18 ปีขึ้นไป”
6.1.4 จาเลยในช่องคดีค้างไป หมายถึง จานวนจาเลยทั้งหมดที่ยังมิได้ทาการพิจารณาพิพากษาเสร็จไป
คงเหลือเป็นคดีค้างไปในปีต่อไป โดยจาแนกตามสัญชาติ เพศชาย และเพศหญิง ซึ่งมีอายุอยู่
ในช่วง ดังนี้ “ อายุไม่เกิน 15 ปี , เกิน 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี , เกิน 18 ปีขึ้นไป”
ข้อสังเกต 1. จานวนคนในช่องจาเลยค้างมา รวมกับ จานวนจาเลยในช่องรับใหม่ เท่ากับ จานวน
จาเลยในช่องเสร็จไป รวมกับ จานวนจาเลยในช่องค้างไป หรือ
(ค้างมา + รับใหม่ – เสร็จไป = ค้างไป)
2. จานวนจาเลยต้องมากกว่าจานวนสานวนเดิม
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6.2 จานวนจาเลยที่ต้องโทษในรอบปี จาแนกตามสัญชาติ
จาเลยที่ต้องโทษ หมายถึง จาเลยที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิด จัดเก็บตามโทษที่จาเลยได้รับโด ยแบ่ ง
ออกเป็น สัญชาติไทย และสัญชาติอื่น ซึ่งในแต่ละสัญชาติแยกออกเป็นเพศชายและเพศหญิง และ ช่วง
อายุของจาเลยที่ต้องโทษ
6.3 จานวนจาเลยที่ศาลปล่อยในคดีอาญาและจานวนจาเลยที่ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญาใน
รอบปี จาแนกตามสัญชาติ
จาเลยที่ศาลปล่อย หมายถึง จาเลยที่มิได้กระทาความผิด หรือเหตุประการอื่นๆ
6.3.1 ปล่อยแบบมีเงื่อนไข หมายถึง จานวนจาเลยที่ศาลพิพากษาปล่อย โดยศาลเห็นว่าเด็กหรือ
เยาวชนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทาผิดหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักนาให้
กระทาผิดกาหนดเงื่อนไขว่าจาเลยจะต้องมารายงานตัวที่ศาลภายในเวลาที่ศาลกาหนด โดย
จาแนกตามสัญชาติ เพศ และอายุของจาเลยที่ศาลปล่อย ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง ดังนี้ “อายุไม่เกิน
15 ปี , เกิน 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี , เกิน 18 ปี ขึ้นไป”
6.3.2 ปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไข หมายถึง จานวนจาเลยที่มิได้กระทาความผิด หรือโดยเหตุประการอื่นๆ
ที่ไม่ต้องมารายงานตัวต่อศาล โดยจะแบ่งตามสัญชาติ เพศ อายุ ของจาเลยที่ศาลปล่อยไป ซึ่งมี
อายุอยู่ในช่วงอายุ ดังนี้ “อายุไม่เกิน 15 ปี , เกิน 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี , เกิน 18 ปี ขึ้นไป”
6.3.3 ใช้มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา หมายถึง จานวนจาเลยที่ศาลเห็นควรให้ใช้มาตรการ
พิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา และศาลมีคาสั่งจาหน่ายคดีออกจากสารบบความ หรือ ยุติคดีโดย
ไม่มีคาพิพากษา โดยจาแนกตามสัญชาติ ตามเพศ และตามอายุของจาเลยที่ศาลปล่อยไป ซึ่งมี
อายุอยู่ในช่วงดังนี้ “อายุไม่เกิน 15 ปี , เกิน 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี , เกิน 18 ปี ขึ้นไป”
ข้อสังเกต จานวนจาเลยในช่องต้องโทษ รวมกับ จานวนจาเลยในช่องศาลปล่อยและใช้มาตรการพิเศษ
แทนการดาเนินคดีอาญา เท่ากับ จานวนจาเลยในคดีเสร็จไป (ของแต่ละสัญชาติ)
7. จานวนจาเลย จานวนคนต้องโทษ จานวนคนที่ศาลปล่อยของคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
7.1 คดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
7.1.1 จานวนจาเลยในคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในรอบปีจาแนกตามสัญชาติ
จาเลย หมายถึง บุคคลซึ่งถูกฟูองยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทาความผิด จาแนกตาม สัญชาติ ,
เพศ , อายุ
7.1.1.1 จาเลยในช่องคดีค้างมา หมายถึง จานวนจาเลยที่ยังพิพากษาไม่แล้วเสร็จในปีก่อนโดย
จาแนกตามสัญชาติ เพศชาย และเพศหญิง ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงดังต่อไปนี้ “ อายุไม่ เกิน
18 ปี , เกิน 18 ปี ไม่เกิน 25 ปี , เกิน 25 ปี ไม่เกิน 40 ปี , เกิน 40 ปี ไม่เกิน 60 ปี เกิน
60 ปีขึ้นไป”
7.1.1.2 จาเลยในช่องคดีรับใหม่ หมายถึง จานวนจาเลยทั้งหมดในคดีที่ทาการยื่นฟูองตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม – 31 ธันวาคม ในรอบปีนั้นๆ โดยจาแนกตามสัญชาติ เพศชาย และเพศหญิง ซึ่ง
มีอายุอยู่ในช่วงดังนี้ “อายุไม่เกิน 18 ปี , เกิน 18 ปี ไม่เกิน 25 ปี , เกิน 25 ปี ไม่เกิน 40 ปี
, เกิน 40 ปี ไม่เกิน 60 ปี , เกิน 60 ปีขึ้นไป”
7.1.1.3 จาเลยในช่องคดีเสร็จไป หมายถึง จานวนจาเลยทั้งหมดที่ศาลทาการพิพากษาเสร็จไป
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ในรอบปีนั้นๆ โดยจาแนกตามสัญชาติ เพศชาย
๔๘

และเพศหญิง ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง ดังนี้ “อายุไม่เกิน 18 ปี , เกิน 18 ปี ไม่เกิน 25 ปี , เกิน
25 ปี ไม่เกิน 40 ปี , เกิน 40 ปี ไม่เกิน 60 ปี , เกิน 60 ปีขึ้นไป”
7.1.1.4 จาเลยในช่องคดีค้างไป หมายถึง จานวนจาเลยทั้งหมดที่ยังมิได้ทาการพิจารณาพิพากษา
เสร็จไป คงเหลือเป็นคดีค้างไปในปีต่อไป โดยจาแนกตามสัญชาติ เพศชายและเพศหญิง
ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง ดังนี้ “อายุไม่เกิน 18 ปี , เกิน 18 ปี ไม่เกิน 25 ปี , เกิน 25 ปี ไม่เกิน
40 ปี , เกิน 40 ปี ไม่เกิน 60 ปี , เกิน 60 ปีขึ้นไป”
ข้อสังเกต จานวนจาเลยในช่องในคดีค้างมา รวมกับ จานวนจาเลยช่องในคดีรับใหม่ ต้องเท่ากับ
จานวนจาเลยช่องในคดีเสร็จไป รวมกับ จานวนจาเลยช่องในคดีค้างไป หรือ
(ในคดีค้างมา + ในคดีรับใหม่ – ในคดีเสร็จไป = ในคดีค้างไป)
7.1.2 จานวนจาเลยที่ต้องโทษในคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในรอบปี จาแน กตาม
สัญชาติ
จาเลยที่ต้องโทษ หมายถึง จาเลยที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิด จัดเก็บตามโทษที่จาเลยได้รั บโดย
แบ่งออกเป็น สัญชาติไทย และสัญชาติอื่น ซึ่งในแต่ละสัญชาติแยกออกเป็นเพศชายและเพ ศหญิง
และช่วงอายุของจาเลยที่ต้องโทษ
7.1.3
จานวนจาเลยที่ศาลปล่อยในคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในรอบปี จาแนกตาม
สัญชาติ
จาเลยที่ศาลปล่อย หมายถึง จาเลยที่มิได้กระทาความผิด หรือเหตุประการอื่นๆ เช่น การกระทา
ไม่มีความผิดหรือกฎหมายยกเว้นโทษ โดยพยานหลักฐาน/พยานโจทก์ฟังไม่ได้ ยกประโยชน์แห่ง
ความสงสัย หรือเหตุอื่นๆ
ข้อสังเกต จานวนจาเลยในช่องต้องโทษ รวมกับ จานวนจาเลยในช่องศาลปล่อย เท่ากับ
จานวนจาเลยในคดีเสร็จไป (ของแต่ละสัญชาติ)
7.2 คดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
7.2.1 จานวนจาเลยในคดี ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ใน
รอบปี จาแนกตามสัญชาติ
7.2.1.1 จาเลยในช่องคดีค้างมา หมายถึง จานวนจาเลยที่ยังพิพากษาไม่แล้วเสร็จในปีก่อนโดย
จาแนกตามสัญชาติ เพศชาย และเพศหญิง ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงดังต่อไปนี้ “ อายุไม่เกิน18
ปี , เกิน 18 ปี ไม่เกิน 25 ปี , เกิน 25 ปี ไม่เกิน 40 ปี , เกิน 40 ปี ไม่เกิน 60 ปี ,
เกิน 60 ปีขึ้นไป”
7.2.1.2 จาเลยในช่องคดีรับใหม่ หมายถึง จานวนจาเลยทั้งหมดในคดีที่ทาการยื่นฟูองตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม – 31 ธันวาคม ในรอบปีนั้นๆ โดยจาแนกตามสัญชาติ เพศชาย และ เพศหญิง
ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงดังนี้ “อายุไม่เกิน 18 ปี , เกิน 18 ปี ไม่เกิน 25 ปี , เกิน 25 ปี ไม่เกิน 40
ปี , เกิน 40 ปี ไม่เกิน 60 ปี , เกิน 60 ปีขึ้นไป”
7.2.1.3 จาเลยในช่องคดีเสร็จไป หมายถึง จานวนจาเลยทั้งหมดที่ศาลทาการพิพากษาเสร็จไปตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ในรอบปีนั้นๆ โดยจาแนกตามสัญชาติ เพศชายและเพศ
หญิง ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง ดังนี้ “อายุไม่เกิน 18 ปี , เกิน 18 ปี ไม่เกิน 25 ปี , เกิน 25 ปี ไม่
เกิน 40 ปี , เกิน 40 ปี ไม่เกิน 60 ปี , เกิน 60 ปีขึ้นไป”
๔๙

7.2.1.4 จาเลยในช่องคดีค้างไป หมายถึง จานวนจาเลยทั้งหมดที่ยังมิได้ทาการพิจารณาพิพากษา
เสร็จไป คงเหลือเป็นคดีค้างไปในปีต่อไป โดยจาแนกตามสัญชาติ เพศชายและเพศหญิง
ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง ดังนี้ “อายุไม่เกิน 18 ปี , เกิน 18 ปี ไม่เกิน 25 ปี , เกิน 25 ปี ไม่เกิน
40 ปี , เกิน 40 ปี ไม่เกิน 60 ปี , เกิน 60 ปีขึ้นไป ”
ข้อสังเกต จานวนจาเลยช่องในคดีค้างมา รวมกับ จานวนจาเลยช่องในคดีรับใหม่ เท่ากับ
จานวนจาเลยช่องในคดีเสร็จไป รวมกับ จานวนจาเลยช่องในคดีค้างไป หรือ
(ในคดีค้างมา + ในคดีรับใหม่ –ในคดี เสร็จไป = ในคดีค้างไป)
7.2.2 จานวนจาเลยที่ต้องโทษในคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. 2550 ในรอบปี จาแนกตามสัญชาติ
จาเลยที่ต้องโทษ หมายถึง จาเลยที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิด จัดเก็บตามโทษที่จาเลยได้รับโดย
แบ่งออกเป็น สัญชาติไทย และสัญชาติอื่น ซึ่งในแต่ละสัญชาติแยกออกเป็นเพศชายและเพศหญิง
และช่วงอายุของจาเลยที่ต้องโทษ

7.2.3 จานวนจาเลยที่ศาลปล่อยในคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. 2546 ในรอบปี จาแนกตามสัญชาติ
จาเลยที่ศาลปล่อย หมายถึง จาเลยที่มิได้กระทาความผิด หรือเหตุประการอื่นๆ
ข้อสังเกต จานวนจาเลยในช่องต้องโทษ รวมกับ จานวนจาเลยในช่องศาลปล่อย เท่ากับ
จานวนจาเลยในคดีเสร็จไป (ของแต่ละสัญชาติ)
ประเด็นที่ศาลอื่นส่งมา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่ศาลอื่นส่งมาสืบพยานในรอบปีนั้นๆ โดยแยกออกเป็น คดี
แพ่ง คดีอาญา คดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

๕๐

รายงานบัญชีเยาวชนและครอบครัว ประจาปีในส่วนแพ่ง มีรายละเอียดต่างๆดังนี้
ประจาปี พ.ศ. ............ ( ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
คดีแพ่ง
บัญชีคดี หมายถึง ปริมาณข้อหาที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จในรอบปีที่รายงาน โดยจะต้องทาการจัดเก็บทุก
ข้อหาในสานวน
รายงานข้อหาอื่นๆ หมายถึง ปริมาณข้อหาที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จในรอบปีที่รายงาน โดยข้อหาดังกล่ าวไม่
มีอยู่ในแบบรายงานที่กาหนดไว้ ผู้ที่ทาการจัดเก็บจะต้องระบุข้อหาดังกล่าวด้วย
รวมจานวนข้อหาทั้งหมด หมายถึง จานวนข้อหาทั้งหมดที่ได้ทาการพิจารณาแล้วเสร็จภายในรอบปีที่ทากา ร
รายงาน
ปริมาณคดีเสร็จไปทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมดภายในรอบปีที่ทาการ
รายงาน โดยตัวเลขในส่วนแพ่งเท่ากับตัวเลขในช่อง 1.3 ของคดีแพ่ง
คดีที่แตกสาขาออกจากเรื่องเดิม หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จ ( ได้มีการออกแดงแล้ว ) ได้มีการยื่น
คาร้องเพื่อให้ศาลทาการพิจารณาคดีใหม่ และคดีดังกล่าวได้ทาการพิจารณาแล้วเสร็จ

๕๑

รายงานบัญชีเยาวชนและครอบครัว ประจาปีในส่วนอาญา มีรายละเอียดต่างๆดังนี้
ประจาปี พ.ศ. ............ ( ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
คดีอาญา
บัญชีคดี หมายถึง ปริมาณข้อหาที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จในรอบปีที่รายงาน โดยจะต้องทาการจัดเก็บทุ ก
ข้อหาในสานวน
รายงานข้อหาอื่นๆ หมายถึง ปริมาณข้อหาที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จในรอบปีที่รายงาน โดยข้อหาดังกล่า วไม่
มีอยู่ในแบบรายงานที่กาหนดไว้ ผู้ที่ทาการจัดเก็บจะต้องระบุข้อหาดังกล่าวด้วย
รวมจานวนข้อหาทั้งหมด หมายถึงจานวนข้อหาทั้งหมดที่ได้ทาการพิจารณาแล้วเสร็จภายในรอบปีที่ทาการ
รายงาน
ปริมาณคดีเสร็จไปทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมดภายในรอบปีที่ทากา ร
รายงาน โดยตัวเลขในส่วนอาญา เท่ากับตัวเลขในช่อง 1.3 ในส่วนอาญา
คดีที่แตกสาขาออกจากเรื่องเดิม หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จ ( ได้มีการออกแดงแล้ว ) ได้มีการยื่น
คาร้องเพื่อให้ศาลทาการพิจารณาคดีใหม่ และคดีดังกล่าวได้ทาการพิจารณาแล้วเสร็จ

๕๒

รายงานบัญชีเยาวชนและครอบครัว ประจาปีในส่วนอาญา (คดี ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546) มี
รายละเอียดต่างๆดังนี้
ประจาปี พ.ศ. ............ ( ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 2546 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
คดีคุ้มครองเด็ก
บัญชีคดี หมายถึงปริมาณข้อหาที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จในรอบปีที่รายงาน โดยจะต้องทาการจัดเก็บทุก
ข้อหาในสานวน
ปริมาณคดีเสร็จไปทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมดภายในรอบปีที่ทากา
รายงาน โดยตัวเลขในส่วนคดีคุ้มครองเด็ก เท่ากับตัวเลขในช่อง 1.3 ในส่วนคดีคุ้มครองเด็ก

๕๓

ร

รายงานบัญชีเยาวชนและครอบครัว ประจาปีในส่วนอาญา (คดีตาม พ.ร.บ. ผูถ้ กู กระทาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550) มีรายละเอียดต่างๆดังนี้
ประจาปี พ.ศ. ............ ( ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 2554 )
ให้กรอกเครื่องหมาย  หน้าช่อง  ศาลเยาวชนฯ..............................................................................
 ศาลจังหวัด.......................................แผนกคดีเยาวชนฯ
คดีผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
บัญชีคดี หมายถึงปริมาณข้อหาที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จในรอบปีที่รายงาน โดยจะต้องทาการจัดเก็บทุ ก
ข้อหาในสานวน
ปริมาณคดีเสร็จไปทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมดภายในรอบปีที่ทาการ
รายงาน โดยตัวเลขในส่วนคดีผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง เท่ากับตัวเลขในช่อง 1.3 ในส่วนคดีผู้ถูกกระทา ด้วย
ความรุนแรง

ข้อแนะนาในการจัดทารายงานสถิติคดี
การจัดทารายงานสถิติคดีต้องยึดหลักดังต่อไปนี้
1. ครบถ้วน หมายถึง การรายงานสถิติคดีของศาลได้มีการจัดทาข้อมูลครบถ้วน ทุกตารางที่มีการ
กาหนดให้จัดทาและรายงานมายังสานักงานศาลยุติธรรม
2. ถูกต้อง หมายถึง การจัดทารายงานสถิติคดีในทุกตารางมีความถูกต้อง
3. ทันเวลา หมายถึง การจัดส่งรายงานสถิติคดีมายังสานักงานศาลยุติธรรม ภายในระยะเวลาที่
กาหนด ทั้งนี้การจัดส่งรายงานอาจมีการจัดส่งมาในรูปแบบของเอกสาร (หนังสือราชการ) E – mail และทาง
โทรสาร เพื่อให้สานักแผนงานและงบประมาณ จัดทารายงานหรือนาเสนอต่อผู้บริหารได้ โดยไม่ทาให้เกิด
ความเสียหายต่อทางราชการ
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