รายงานความประจาวันในส่วนแพ่งและในทางอาญา ตัวอย่าง (วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 25xx)
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
...........................................................................................................................................................
คดีค้างมาจากปีที่แล้ว
หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีทแี่ ล้ว
คดีค้างมาเสร็จไป
หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่แล้ว และคดีดงั กล่าวได้ทาการ
พิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
ภายในปีนั้นๆ
คดีเก่าคงค้าง
หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีทแี่ ล้ว และคดีดังกล่าว
พิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในปีนนั้ ๆ
...........................................................................................................................................................
คดีรับใหม่ในปีนี้
หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่
31 ธันวาคม ภายในปีนนั้ ๆ
คดีรับใหม่ปีนี้เสร็จไป
หมายถึง ปริมาณคดีที่รับใหม่ในปีนี้ และคดีดงั กล่าวได้ทาการพิพากษา
แล้วเสร็จตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ
คดีรับใหม่ปีนี้คงค้าง
หมายถึง ปริมาณคดีที่รับใหม่ในปีนี้ และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ
ภายในปีนั้นๆ
..........................................................................................................................................................
คดีเสร็จไปทั้งสิ้น
หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ หรือเท่ากับ คดีค้างมาเสร็จไป
บวก คดีรับใหม่ปีนเี้ สร็จไป
คดีคงค้าง
หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีคงค้าง
หรือเท่ากับ คดีเก่าคงค้าง บวก คดีรับใหม่ปีนคี้ งค้าง
...........................................................................................................................................................
คดีรับใหม่วันนี้
หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องในวันนี้
คดีเสร็จไปวันนี้
หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จในวันนี้
คดีรับใหม่เพิ่มขึ้น
หมายถึง ปริมาณคดีรับใหม่เพิ่มขึ้นจากวันที่รายงาน
คดีรับใหม่ลดลง
หมายถึง ปริมาณคดีรับใหม่ลดลงจากวันที่รายงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
คดีระหว่างอุทธรณ์
หมายถึง ปริมาณคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ แล้วโจทก์ หรือ จาเลยได้ยื่น
อุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาล
คดีระหว่างรออนุญาตฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ แล้วโจทก์ หรือ จาเลยได้ยื่น
ขออนุญาตฎีกาต่อศาล
...........................................................................................................................................................

๑

...........................................................................................................................................................
คดีละเมิดอานาจศาลรับใหม่ หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลรับใหม่ในวันนี้
คดีละเมิดอานาจศาลเสร็จไป หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่พิพากษาแล้วเสร็จในวันนี้
...........................................................................................................................................................
คดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาล
ดาเนินการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นในวันนี้
คดีทไี่ กล่เกลี่ยสาเร็จ
หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ยตามที่คู่ความได้ยื่นคาร้อง
ขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคู่ความได้ตกลงกันทา
สัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้นในวันนี้
คดียกเลิกการไกล่เกลี่ย
หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความไม่มาตามหมายเรียกที่ศาลนัด หรือ
คู่ความยื่นคาร้องขอไม่ประสงค์จะดาเนินการไกล่เกลี่ย
ในวันนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หมายจับ
หมายถึง จานวนหมายจับที่ออกโดยศาลตามมาตรา 66 , 67 , 68
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หมายค้น
หมายถึง จานวนหมายค้นที่ออกโดยศาลตามมาตรา 69 , 70 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
..............................................................................................................................................................
คนต้องขังระหว่างสอบสวน หมายถึง จานวนคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดทางอาญาที่
เจ้าพนักงานสอบสวนมาขอฝากขังต่อศาลระหว่างทาการ
สอบสวน
คนต้องขังระหว่างพิจารณา หมายถึง จานวนคนที่ถูกฟ้องต่อศาลและคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาล
คนต้องขังระหว่างอุทธรณ์ หมายถึง จานวนคนต้องโทษที่ศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษาแล้วและคดี
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาพิพากษา
คนต้องขังระหว่างฎีกา
หมายถึง จานวนคนต้องโทษที่ศาลชั้นต้นหรือศาลชั้นอุทธรณ์ได้มีคา
พิพากษาแล้วและคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างฎีกาคาพิพากษา
...........................................................................................................................................................

๒

...........................................................................................................................................................
คดีค้างระหว่างพิจารณา
หมายถึง ปริมาณคดีทุจริต (ทางแพ่ง) ที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จตั้งแต่
วันที่ยื่นฟ้องจนถึงวันทีร่ ายงาน โดยทาการจัดเก็บคดีคา้ งพิจารณา
ว่าอยู่ในขัน้ ตอนใด ดังนี้
1. ค้างจ่าย
2. อยูร่ ะหว่างการไกล่เกลีย่
3. รอวันนัดพิจารณานัดแรก
4. ระหว่างพิจารณา
4.1 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี
(ชั้นตรวจฟ้อง)
4.2 อยู่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง
4.3 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี
4.4 อยูร่ ะหว่างการตรวจพยานหลักฐาน
4.5 สืบพยาน
4.6 ส่งประเด็น
4.7 ทาแผนที่
4.8 รอคดีอนื่
4.9 อยู่ระหว่างการชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการ
4.10 จาเลยเป็น ส.ส./ส.ว. อยู่ระหว่างสมัยประชุม
4.11 อยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อกฎหมาย
4.12 อยู่ระหว่างการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจระหว่างศาล
4.13 อยู่ระหว่างชาระค่าเสียหายเนื่องจากคู่ความตกลงกันได้
4.14 อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาสั่งระหว่างพิจารณา
4.15 อืน่ ๆ
5. รอการวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์
6. รอคาพิพากษา / คาวินจิ ฉัยชี้ขาด
..........................................................................................................................................................

๓

..........................................................................................................................................................
คดีค้างระหว่างพิจารณา
หมายถึง ปริมาณคดีทุจริต (ทางอาญา) ที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จตัง้ แต่
วันที่ยนื่ ฟ้องจนถึงวันทีร่ ายงาน โดยทาการจัดเก็บคดีคา้ งพิจารณา
ว่าอยู่ในขัน้ ตอนใด ดังนี้
1. ค้างจ่าย
2. อยูร่ ะหว่างการไกล่เกลีย่
3. รอวันนัดพิจารณานัดแรก
4. ระหว่างพิจารณา
4.1 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี
(ชั้นตรวจฟ้อง)
4.2 อยู่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง
4.3 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี
4.4 อยูร่ ะหว่างการตรวจพยานหลักฐาน
4.5 สืบพยาน
4.6 ส่งประเด็น
4.7 รอคดีอนื่
4.8 จาเลยเป็น ส.ส./ส.ว. อยู่ระหว่างสมัยประชุม
4.9 อยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อกฎหมาย
4.10 อยู่ระหว่างการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจระหว่างศาล
4.11 อยู่ระหว่างชาระค่าเสียหายเนื่องจากคู่ความตกลงกันได้
4.12 อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาสั่งระหว่างพิจารณา
4.13 อืน่ ๆ
5. รอการวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์
6. รอคาพิพากษา / คาวินจิ ฉัยชี้ขาด
..........................................................................................................................................................

๔

..................................................................................................................................................................................................
จานวนคดีทุจริตฯ ในส่วนแพ่งที่ผู้พิพากษาได้กระทาเสร็จไปตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่รายงานหรือตั้งแต่วันรับ
มอบงานจนถึงวันที่รายงาน หมายถึง ปริมาณคดีที่ผู้พพิ ากษาแต่ละท่านได้ทาการพิพากษาแล้วเสร็จ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่รายงาน โดยจัดเก็บตามคดีที่เสร็จไป ดังนี้
1. ในช่อง “ผู้พิพากษา” ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส สาหรับผู้พิพากษาทีม่ าใหม่ให้หมายเหตุ
ไว้ในช่อง หมายเหตุวา่ รับมอบงานเมื่อใด
2. ในช่อง “เจ้าของสานวน” หมายถึง จานวนคดีที่จ่ายสานวนให้กบั ผู้พิพากษาแต่ละท่านเป็น
ผู้รับผิดชอบ
3. ในช่อง “คดีเสร็จไป” หมายถึง จานวนคดีทผี่ ู้พิพากษาเจ้าของสานวนได้ทาการพิพากษา
แล้วเสร็จ โดยจัดเก็บตามคดีที่เสร็จไป ดังนี้
3.1 ช่อง “พิพากษาความเรียง(ชั้นตรวจฟ้อง)” หมายถึง คดีที่ศาลพิจารณาแล้ว
เห็นว่าการกระทาตามฟ้องไม่เป็นความผิดหรือโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย ฯลฯ ซึ่งศาลพิพากษา
ยกฟ้องในชั้นตรวจฟ้อง
3.2 ช่อง “ประนีประนอมพิพากษาตามยอม” หมายถึง คดีที่พิพากษาเสร็จไปโดยคู่ความ
ได้ตกลงทาสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
3.3 ช่อง “ถอนฟ้อง ” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง
3.4 ช่อง “ถอนคาร้องขอ” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยถอนคาร้องขอ
3.5 ช่อง “จาหน่ายคดี” หมายถึง คดีเสร็จไปเพราะการจาหน่ายคดีชวั่ คราวหรือการ
จาหน่ายคดีอนื่ ๆ
3.6 ช่อง “โดยเหตุอื่น” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยเหตุประการอืน่ นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมา
...................................................................................................................................................................

๕

...................................................................................................................................................................................................
จานวนคดีทุจริตฯ ในส่วนอาญาที่ผู้พิพากษาได้กระทาเสร็จไปตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่รายงานหรือตั้งแต่วันรับ
มอบงานจนถึงวันที่รายงาน หมายถึง ปริมาณคดีที่ผู้พพิ ากษาแต่ละท่านได้ทาการพิพากษาแล้วเสร็จ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่รายงาน โดยจัดเก็บตามคดีที่เสร็จไป ดังนี้
1. ในช่อง “ผู้พิพากษา” ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส สาหรับผู้พิพากษาทีม่ าใหม่ให้หมายเหตุ
ไว้ในช่อง หมายเหตุวา่ รับมอบงานเมื่อใด
2. ในช่อง “เจ้าของสานวน” หมายถึง จานวนคดีที่จ่ายสานวนให้กบั ผู้พิพากษาแต่ละท่านเป็น
ผู้รับผิดชอบ
3. ในช่อง “คดีเสร็จไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนได้ทาการพิพากษา
แล้วเสร็จ โดยจัดเก็บตามคดีที่เสร็จไป ดังนี้
3.1 ช่อง “พิพากษาความเรียง(ชั้นตรวจฟ้อง)” หมายถึง คดีที่ศาลพิจารณาแล้ว
เห็นว่าการกระทาตามฟ้องไม่เป็นความผิดหรือโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย ฯลฯ ซึ่งศาลพิพากษา
ยกฟ้องในชั้นตรวจฟ้อง
3.2 ช่อง “รับสารภาพสืบประกอบ” หมายถึง คดีเสร็จไปที่มีการรับสารภาพของคู่ความฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งในระหว่างที่มีการสืบพยาน
3.3 ช่อง “รับสารภาพ” หมายถึง คดีเสร็จไปที่มีการรับสารภาพของคูค่ วามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
3.4 ช่อง “ยอมความ” หมายถึง คดีเสร็จไปด้วยการประนีประนอม ยอมความ
3.5 ช่อง “ถอนฟ้อง” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง
3.6 ช่อง “จาหน่ายคดี” หมายถึง คดีเสร็จไปเพราะการจาหน่ายคดีชวั่ คราวหรือการจาหน่าย
คดีอนื่ ๆ
3.7 ช่อง “โดยเหตุอื่น” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยเหตุประการอื่นนอกเหนือจากทีก่ ล่าวมา
...................................................................................................................................................................
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คู่มือแบบรายงานสถิติคดีประจาเดือน ของศาลอาญาคดีทุจิตและประพฤติมิชอบ
รายงานสถิติคดีประจาเดือน คดีทุจริตฯ ในทางแพ่ง
ประจาเดือน .............................. พ.ศ. .................... (ตัวอย่าง ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาล................................................................................
1. คดีแพ่งในรอบปี
1.1 คดีค้างมาจากปีที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่แล้ว
1.2 คดีรับใหม่ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงเดือนที่
รายงานภายในปีนั้นๆ
1.3 คดีเสร็จไปในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงเดือนที่รายงานภายในปีนั้นๆ
1.4 คดีคงค้าง หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีคงค้าง
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากปีที่แล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ เท่ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในปีนี้ บวก จานวนคดีคงค้าง หรือ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีคงค้าง)
2. คดีแพ่งในเดือนนี้
2.1 คดีค้างมาจากเดือนที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีทคี่ ้างพิจารณาจากเดือนที่แล้ว
2.2 คดีรับใหม่ในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องภายในเดือนที่รายงาน
2.3 คดีเสร็จไปในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน
2.4 คดีค้างไปเดือนหน้า หมายถึง ปริมาณคดีท่ีพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือค้างไปเดือนหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากเดือนที่แล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในเดือนนี้ เท่ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในเดือนนี้ บวก จานวนคดีค้างไปเดือนหน้า หรือ
(คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป)
ตัวเลขในช่อง 2.4 จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4
3. ระยะเวลาในการพิจารณาคดี (นับตั้งแต่วันฟ้อง จนคดีเสร็จสิ้น)
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามช่วงระยะเวลาที่คดีพิพากษาเสร็จสิ้น ดังนี้
- ไม่เกิน 1 เดือน
- เกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี
- เกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี
- เกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี
- เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี
- เกิน 5 ปี ขึ้นไป
ข้อสังเกต ช่อง รวม ทั้งหมดของระยะเวลาในการพิจาณาคดีจะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีเสร็จไป
ในเดือนนี้ หรือเท่ากับ ตัวเลขในช่อง 2.3
๗

4. การอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นภายในเดือนที่รายงาน
4.1 คดีที่ยื่นศาลอุทธรณ์ค้างส่งจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นอุทธรณ์ค้างส่งจากเดือนที่แล้ว
4.2 คดีที่ยื่นศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นอุทธรณ์ภายในเดือนที่รายงาน
4.3 คดีที่ไม่อนุญาตให้ยื่นศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีที่ไม่อนุญาตให้คู่ความยื่นอุทธรณ์
ภายในเดือนที่รายงาน เช่น การยื่นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง หรือข้อจากัดในเรื่องอื่นๆ ตามที่
กฎหมายห้ามมิให้กระทา ฯลฯ
4.4 คดีที่ส่งไปยังศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นอุทธรณ์ แล้วศาลได้ส่ง
คดีไปยังศาลชั้นอุทธรณ์ภายในเดือนที่รายงาน
4.5 คดีที่ค้างส่งไปยังศาลชั้นอุทธรณ์ในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นอุทธรณ์ และศาลยังมิได้สง่
คดีไปยังศาลอุทธรณ์ คงเหลือเป็นคดีค้างส่งไปยังศาลอุทธรณ์ภายในเดือนที่รายงาน
5. การขออนุญาตฎีกา
การขออนุญาตฎีกา หมายถึง การยื่นคาร้อง/คาฟ้อง ต่อศาลชั้นต้นที่มีคาพิพากษาหรือคาสั่งในคดีนับแต่
วันที่อ่านคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์ ภายในเดือนที่รายงาน
5.1 คดีที่ยื่นขออนุญาตฎีกาค้างจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นขออนุญาตฎีกาค้าง
ส่งจากเดือนที่แล้ว
5.2 คดีที่ยื่นขออนุญาตฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นขออนุญาตฎีกาภายในเดือน
ที่รายงาน
5.3 คดีทสี่ ่งไปยังฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีที่ส่งไปยังศาลฎีกาภายในเดือนที่รายงาน
5.4 คดีทศี่ าลฎีกามีคาสั่ง
5.4.1 อนุญาต หมายถึง คดีที่ยื่นขออนุญาตฎีกา แล้วศาลฎีกามีคาสั่งอนุญาตให้ฎีกา
ภายในเดือนที่รายงาน
5.4.2 ไม่อนุญาต หมายถึง คดีที่ยื่นขออนุญาตฎีกา แล้วศาลฎีกามีคาสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา
ภายในเดือนที่รายงาน
5.4.3 อยู่ระหว่างการพิจารณา หมายถึง คดีที่มีการยื่นขออนุญาตฎีกาแล้วศาลฎีกายังไม่มี
การพิจารณา ภายในเดือนที่รายงาน
5.5 คดีที่ค้างส่งไปยังศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นขออนุญาตฎีกา และศาลชั้นต้นยังมิได้ส่ง
คดีไปยังศาลฎีกา คงเหลือเป็นคดีค้างส่งไปยังศาลฎีกาภายในเดือนที่รายงาน
6. คดีละเมิดอานาจศาล
คดีละเมิดอานาจศาล หมายถึง การกระทาที่เป็นความผิดฐานละเมิดอานาจศาลตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามมาตรา 31 และมาตรา 32
6.1 จ านวนคดี ที่ เ ข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณา หมายถึ ง คดี ล ะเมิ ด อ านาจศาลที่ เกิ ด ขึ้ น ภายในเดื อ น
ทีร่ ายงาน
6.2 จานวนคดีที่พิพากษาเสร็จไป หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่ พิจารณาแล้วเสร็จภายใน
เดือนที่รายงาน
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7. การไกล่เกลี่ย ประนอมข้อพิพาท
การไกล่เกลี่ย ประนอมข้อพิพาท หมายถึง กระบวนการที่บุคคลภายนอกผู้เป็นกลาง ซึ่งได้รับการ
ร้องขอจากคู่พิพาทหรือได้รับการแต่งตั้งจากศาลให้พบปะและช่วยเหลือคู่พิพาทให้สามารถแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทได้ด้วยความสมัครใจร่วมกัน ผลของการระงับข้อพิพาทในลักษณะนี้เรียกว่าการ
ตกลงยอมความกัน และการไกล่เกลี่ยเป็นการดาเนินการด้วยความสมัครใจ โดยคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อาจขอถอนตัวออกจากกระบวนการไกล่เกลี่ยในขณะใดก็ได้ก่อนที่คู่พิพาททุกฝ่ายจะลงนามใน
สัญญาประนีประนอมยอมความ
7.1 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยค้างมาจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ค้างมาจากเดือนที่แล้ว
7.2 จานวนคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาล
เพื่อให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
7.3 จานวนคดีที่ยกเลิกการไกล่เกลี่ยในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความไม่มาตามหมายเรียก
ที่ศาลนัดหรือคู่ความยื่นคาร้องขอไม่ประสงค์จะดาเนินการไกล่เกลี่ยภายในเดือนที่รายงาน
7.4 จ านวนคดี ที่ ไกล่ เกลี่ ยส าเร็ จในเดื อนนี้ หมายถึ ง ปริ ม าณคดี ที่ ศ าลด าเนิ น การไกล่ เกลี่ ย
ตามที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคู่ความได้ตกลงกันทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
7.5 จานวนคดีที่ไกล่ เกลี่ ยไม่ส าเร็จในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ตามที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคู่ความไม่สามารถตกลงกันได้
ภายในเดือนที่รายงาน
7.6 จานวนคดีที่อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาล
เพื่อให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างดาเนินการไกล่เกลี่ย
8. จานวนคดีทีศาลจ่ายค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตาม ป.วิแพ่ง
มาตรา 128/1 วรรคห้า หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลสั่งตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสาคัญแห่งคดีซึ่งจะทาให้ศาลสามารถวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้ โดยไม่
ต้องสืบพยานหลักฐานอื่นอีก โดยให้ทาการจัดเก็บตามคดีที่ดาเนินการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
8.1 จานวนคดีที่ส่งตรวจพิสูจน์ฯ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลสั่งตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสาคัญแห่งคดีภายในเดือนที่รายงาน
8.2 จานวนครั้งที่ส่งตรวจพิสูจน์ หมายถึง จานวนครั้งที่ส่งตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ภายในเดือนที่รายงาน
8.3 จานวนเงินที่จ่าย หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์แก่หน่วยงาน องค์กร และหรือบุคคลภายในเดือนที่รายงาน
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9. ระยะเวลาค้างในการพิจารณาคดี (นับตั้งแต่วันที่ยื่นฟ้องจนถึงเดือนที่รายงาน)
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามช่วงระยะเวลาที่คดีค้าง ดังนี้
- ไม่เกิน 1 เดือน
- เกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี
- เกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี
- เกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี
- เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี
- เกิน 5 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาค้างพิจารณา หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันรับฟ้อง จนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่รายงาน
แม้วันดังกล่าวจะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม เช่น การรายงานสถิติคดีประจาเดือนมกราคม
ณ วันที่ 31 มกราคม มีคดีค้างอยู่จานวนกี่คดี
ตัวอย่าง คดีหมายเลขดาที่ ทรพ.5/2559 ได้มีการยื่นฟ้องวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
ซึ่งพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ภายในเดือนที่รายงาน ในกรณีนี้ หากเรารายงานสถิติคดี
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ดังนั้น คดีดังกล่าวมีระเวลาไม่เกิน 1 เดือน
ข้อสังเกต โดยในช่อง รวม คดีทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4 และ 2.4
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10. ขั้นตอนที่คดีค้าง
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามขั้นตอนที่คดีค้าง ดังนี้
10.1 ค้างจ่าย หมายถึง คดีที่ยังไม่มีการจ่ายสานวนให้กับผู้พิพากษาท่านใดรับผิดชอบเป็นเจ้าของสานวน
10.2 อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย หมายถึง คดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลดาเนินการ
ไกล่เกลี่ย โดยคดีดังกล่าวยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังอยู่ในขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย
10.3 รอวันนัดพิจารณานัดแรก หมายถึง คดีที่มีการจ่ายสานวนให้ผู้พิพากษาเป็นเจ้าของสานวน
แต่ยังไม่ได้มีการสืบพยาน
10.4 ระหว่างพิจารณา หมายถึง ปริมาณคดีทุจริต (ทางแพ่ง) ที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ
ตั้งแต่วันที่ยนื่ ฟ้องจนถึงวันที่รายงาน โดยทาการจัดเก็บคดีค้างพิจารณาว่าอยู่ในขั้นตอนใด ดังนี้
10.4.1 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี(ชัน้ ตรวจฟ้อง)
10.4.2 อยู่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง
10.4.3 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี
10.1.4 อยู่ระหว่างการตรวจพยานหลักฐาน
10.1.5 สืบพยาน หมายถึง คดีที่อยู่ในระหว่างที่ทาการสืบพยานของโจทก์ พยานจาเลย
พยานผู้ร้องหรือพยานศาล
10.1.6 ส่งประเด็น
10.1.7 ทาแผนที่
10.1.8 รอคดีอนื่
10.1.9 อยู่ระหว่างการชีข้ าดจากอนุญาโตตุลาการ
10.1.10 จาเลยเป็น ส.ส./ส.ว. อยู่ระหว่างสมัยประชุม
10.1.11 อยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อกฎหมาย
10.1.12 อยู่ระหว่างการวินิจฉัยชีข้ าดอานาจระหว่างศาล
10.1.13 อยู่ระหว่างชาระค่าเสียหายเนื่องจากคูค่ วามตกลงกันได้
10.1.14 อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คาสั่งระหว่างพิจารณา
10.1.15 อืน่ ๆ
10.5 รอการวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์
10.6 รอคาพิพากษา/คาวินิจฉัยชี้ขาด หมายถึง คดีที่อยู่ในระหว่างการรอคาพิพากษา
หรือคาสั่งวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อสังเกต โดยในช่อง รวม คดีทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4 และ 2.4
11. จานวนคดีทจี่ าหน่ายคดีชั่วคราว
ให้ทาการจัดเก็บคดีทั้งหมดที่ศาลมีคาสั่งจาหน่ายคดีชั่วคราวภายในเดือนที่รายงาน
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คู่มือแบบรายงานบัญชีคดีประจาเดือน ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานบัญชีคดีทุจริตฯ( ทางแพ่ง) ประจาเดือน
ประจาเดือน ............................. พ.ศ. .................... (ตัวอย่าง ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย x หน้าช่อง  ศาล.................................................
รายงานบัญชีคดีทุจริตฯ (ทางแพ่ง) ประจาเดือน
บัญชีคดี หมายถึง ปริมาณข้อหาหรือมูลคดีที่ทาการยื่นฟ้องภายในเดือนที่รายงาน โดยจะต้อง
ทาการจัดเก็บทุกข้อหาหรือมูลคดีที่ฟ้องในสานวน
คดีแพ่ง หมายถึง ข้อหาหรือมูลคดีที่มีการยื่นฟ้อง เช่น ฟ้องขอให้ยึดทรัพย์ที่ร่ารวยผิดปกติตกเป็น
ขอแผ่นดิน เป็นต้น
รายงานข้อหาหรือมูลคดีอื่นๆ หมายถึง ปริมาณข้อหาหรือมูลคดีที่ทาการยื่นฟ้องภายในเดือนที่
รายงาน โดยข้อหาหรือมูลคดีดังกล่าวไม่มีอยู่ในแบบรายงานที่กาหนดไว้ ผู้ที่ทาการจัดเก็บจะต้องระบุ
ข้อหาหรือมูลคดีดังกล่าวด้วย
รวมจานวนข้อหา มูล คดี หรือจานวนเรื่อง ทั้งหมด หมายถึง จานวนข้อหา มูลคดี หรือ
จานวนเรื่องทั้งหมดที่ได้ทาการยื่นฟ้องภายในเดือนที่รายงาน
ปริมาณคดีรับใหม่ทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการยื่นฟ้องทั้งหมดภายในเดือนที่รายงาน
โดยตัวเลขในช่องนี้จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีรับใหม่ในเดือนนี้
ข้อสังเกต จานวนข้อหา มูลคดี หรือจานวนเรื่องทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ หรือ มากกว่า ปริมาณคดี
รับใหม่ทั้งหมดภายในเดือนนั้นๆ
คดีที่แตกสาขาออกจากเรื่องเดิม หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จ (ได้มีการออกแดงแล้ว)
ได้มีการยื่นคาร้องเพื่อให้ศาลทาการพิจารณาคดีใหม่ภายในเดือนที่รายงาน
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คู่มือแบบรายงานแสดงผลงานของผู้พิพากษาประจาเดือน ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานบัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษาประจาเดือน ในคดีทุจริตฯ (ทางแพ่ง)
ประจาเดือน .............................. พ.ศ. .................... (ตัวอย่าง ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
รายงานบัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษาประจาเดือนในส่วนแพ่ง จะทาการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
1. ในช่อง “ชื่อผู้พิพากษา” ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส สาหรับผู้พิพากษาที่ย้ายมาใหม่
ให้หมายเหตุไว้ในช่อง หมายเหตุว่า รับมอบงานเมื่อใด
2. ในช่อง “ตรวจฟ้องและคาร้องขอ” หมายถึง การตรวจคาฟ้องหรือคาร้องขอที่คู่ความได้เสนอ
คดีต่อศาลในขณะที่เริ่มคดีซึ่งกระทาโดยผู้พิพากษาแต่ละท่านภายในเดือนที่รายงาน
3. ในช่อ ง “เป็ น เจ้ าของส านวน” หมายถึง จานวนคดีที่ จ่ายสานวนให้ กับ ผู้พิ พ ากษาแต่ละท่ าน
เป็นผู้รับผิดชอบ
3.1 ในช่อง “ค้างจากเดือนก่อน” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของ
สานวนแต่การพิจารณาคดียังไม่แล้วเสร็จคงเหลือของเดือนก่อนของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
3.2 ในช่อง “รับใหม่เดือนนี้” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวน
ภายในเดือนที่รายงานของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
หมายเหตุ กรณีการรับโอนคดีที่ผู้พิพากษามีการโยกย้ายมาใหม่ให้นาคดีที่รับโอน รวมกับ
จานวนที่เป็นเจ้าของสานวน ส่วนคดีที่โอนไปให้ท่านอื่นให้กรอกลงในช่อง
จานวนคดีที่โอนไป เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง
4. ในช่อง “สืบพยาน” หมายถึง จานวนพยานที่คู่ความนามาเบิกความต่อศาล หรือพยานที่ศาลมี
หมายเรียกให้มาเบิกความในวันนัดสืบพยาน
4.1 ในช่อง “ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ” หมายถึง จานวนพยานที่คู่ความอ้างต่อศาลและให้
ศาลทาการสืบพยานโดยผ่านทางจอภาพ
4.2 ในช่อง “จานวนปาก” หมายถึง จานวนพยานที่มาให้ปากคาต่อศาลในการสืบพยาน
4.3 ในช่อง “จานวนหน้ากระดาษ” หมายถึง จานวนหน้ากระดาษที่ศาลได้ทาการจด บันทึก
หรือพิมพ์คาให้การของพยานที่มาให้ปากคาต่อศาลในวันสืบพยาน
5. คดีแดงที่นามาพิจารณาใหม่ หมายถึง คดีที่มีการออกแดงแล้ว ศาลนามาพิจารณาใหม่ของ
ผู้พิพากษาแต่ละท่าน
6. ในช่อง “คดีเสร็จไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนได้พิพากษาแล้วเสร็จ ดังนี้
6.1 ช่อง “พิพากษาความเรียง(ชั้นตรวจฟ้อง)” หมายถึง คดีที่ศาลพิจารณาแล้ว
เห็นว่าการกระทาตามฟ้องไม่เป็นความผิดหรือโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย ฯลฯ ซึ่งศาลพิพากษา
ยกฟ้องในชั้นตรวจฟ้อง
6.2 ช่อง “ประนีประนอม พิพากษาตามยอม” หมายถึง คดีเสร็จไปด้วยการประนีประนอม
พิพากษาตามยอม
6.3 ช่อง “ถอนฟ้อง” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง
6.4 ช่อง “ถอนคาร้องขอ” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยศาลอนุญาตให้ถอนคาร้องขอ
6.5 ช่อง “จาหน่ายคดี” หมายถึง คดีเสร็จไปเพราะจาหน่ายคดีในส่วนของการจาหน่ายคดีชั่วคราว
๑๓

และการจาหน่ายคดีด้วยเหตุอื่นๆ
6.5 ช่อง “โดยเหตุอนื่ ๆ” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยเหตุอื่นฯ นอกเหนือจากที่กล่าวมา
7. ช่อง “คดีค้างไปเดือนหน้า” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของ
สานวนและคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน คงเหลือเป็นคดีค้างไปเดือนหน้า
ของผู้พิพากษาท่านนั้น โดยให้จัดเก็บตามระยะเวลาที่คดีค้างไป ดังนี้
7.1 ช่อง “ไม่เกิน 6 เดือน” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้ าของส านวน และคดี ดั ง กล่ าวพิ จ ารณายั งไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นที่ รายงาน นั บ เป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
7.2 ช่ อ ง “เกิ น 6 เดื อ น ไม่ เ กิ น 1 ปี ” หมายถึ ง จ านวนคดี ที่ ผู้ พิ พ ากษาแต่ ล ะท่ า นได้ รั บ
มอบหมายให้ เป็ น เจ้าของส านวน และคดี ดั งกล่ าวพิ จ ารณายั งไม่แ ล้ วเสร็จ ภายในเดื อนที่
รายงาน นับเป็นระยะเวลาเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
7.3 ช่อง “เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้
เป็นเจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน นับเป็น
ระยะเวลา เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
7.4 ช่อง “เกิน 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้
เป็นเจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิ จารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน นับเป็น
ระยะเวลาเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
7.5 ช่อง “เกิน 5 ปี ขึ้นไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้ าของส านวน และคดี ดั ง กล่ าวพิ จ ารณายั งไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นที่ รายงาน นั บ เป็ น
ระยะเวลาเกิน 5 ปี ขึ้นไป
8. ช่อง “หมายเหตุ” หมายถึง ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับจานวนคดีที่รับโอนมากับจานวนคดีที่โอนไป ดังนี้
8.1 ช่อง “จานวนคดีที่รับโอนมา” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาท่านอื่นโอนคดีมาให้กับผู้พิพากษา
ท่านนั้น เป็นเจ้าของสานวนแทน
8.2 ช่อง “จานวนคดีที่โอนไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนโอนคดีที่ตน
ได้ รับ มอบหมายให้ กับ ผู้ พิ พ ากษาท่ านอื่ นเป็ น เจ้าของสานวนแทน เนื่ องจากเหตุ แห่ งการ
โอนย้าย หรือเหตุอื่น
ข้อสังเกต จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเป็นเจ้าของสานวนในช่อง “ค้างจากเดือนก่อน” บวก
จานวนคดีในช่อง “รับใหม่เดือนนี้” เท่ากับ จานวนคดีทั้งหมดที่ผู้พิพากษา
ได้รับไว้เป็นเจ้าของสานวน
หากต้องการทราบจานวนคดีค้างทั้งหมด เท่ากับ จานวนคดีค้างทั้งหมดที่ผู้พิพากษา
รับไว้เป็นเจ้าของสานวน บวก จานวนคดีค้างจ่าย
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คู่มือแบบรายงานสถิติคดีประจาเดือน ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานสถิติคดีประจาเดือน ของคดีทุจริตฯ (ทางอาญา)
ประจาเดือน.....................พ.ศ................(ตัวอย่าง ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาล..........................................................................
1. คดีอาญาในรอบปี
1.1 คดีค้างมาจากปีที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่แล้ว
1.2 คดีรับใหม่ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงเดือนที่
รายงานภายในปีนั้นๆ
1.3 คดีเสร็จไปในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงเดือนที่รายงานภายในปีนั้นๆ
1.4 คดีคงค้าง หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีคงค้าง
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากปีที่แล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ เท่ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในปีนี้ บวก จานวนคดีคงค้าง หรือ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีคงค้าง)
2. คดีอาญาในเดือนนี้
2.1 คดีค้างมาจากเดือนที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณาจากเดือนที่แล้ว
2.2 คดีรับใหม่ในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องภายในเดือนที่รายงาน
2.3 คดีเสร็จไปในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน
2.4 คดีค้างไปเดือนหน้า หมายถึง ปริมาณคดีท่ีพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือค้างไปเดือนหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีคา้ งมาจากเดือนที่แล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในเดือนนี้ เท่ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในเดือนนี้ บวก จานวนคดีค้างไปเดือนหน้า หรือ
(คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป)
ตัวเลขในช่อง 2.4 จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4
3. ระยะเวลาในการพิจารณาคดี (นับตั้งแต่วันฟ้อง จนคดีเสร็จสิ้น)
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามช่วงระยะเวลาที่คดีพิพากษาเสร็จสิ้น ดังนี้
- ไม่เกิน 1 เดือน
- เกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี
- เกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี
- เกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี
- เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี
- เกิน 5 ปี ขึ้นไป
ข้อสังเกต ช่อง รวม ทั้งหมดของระยะเวลาในการพิจาณาคดีจะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีเสร็จไป
ในเดือนนี้ หรือ เท่ากับตัวเลขในช่อง 2.3
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4. การอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นภายในเดือนที่รายงาน
4.1 คดีที่ยื่นอุทธรณ์ค้างส่งจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นอุทธรณ์ค้างส่งจากเดือนที่แล้ว
4.2 คดีที่ยื่นอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นอุทธรณ์ภายในเดือนที่รายงาน
4.3 คดีที่ไม่อนุญาตให้ยื่นอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีที่ไม่อนุญาตให้คู่ความยื่นอุทธรณ์
ภายในเดือนที่รายงาน เช่น การยื่นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง หรือข้อจากัดในเรื่องอื่นๆ ตามที่
กฎหมายห้ามมิให้กระทา ฯลฯ
4.4 คดีที่ส่งไปยังศาลอุทธรณ์ หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นอุทธรณ์ แล้วศาลได้ส่ง
คดีไปยังศาลอุทธรณ์ภายในเดือนที่รายงาน
4.6 คดีที่ค้างส่งไปยังศาลอุทธรณ์ในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นอุทธรณ์ และศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบยังมิได้ส่งไปยังศาลอุทธรณ์ คงเหลือเป็นคดีค้างส่งไปยังศาลอุทธรณ์
ภายในเดือนที่รายงาน
5. การฎีกาต่อศาลฎีกา
ฎีกาต่อศาลฎีกา หมายถึง การฎีกาคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
5.1 คดีที่ยื่นศาลฎีกาค้างส่งจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นฎีกาค้างส่งจากเดือนที่แล้ว
5.2 คดีที่ยื่นศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นฎีกาภายในเดือนที่รายงาน
5.3 คดีที่ไม่อนุญาตให้ยื่นฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีที่ไม่อนุญาตให้คู่ความยื่นฎีกา
ภายในเดือนที่รายงาน
5.4 คดีที่ส่งไปยังศาลฎีกา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่คู่ความยื่นฎีกา แล้วศาลได้ส่ง
คดีไปยังศาลฎีกาภายในเดือนที่รายงาน
5.5 คดีที่ค้างส่งไปยังศาลฎีกาในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ยื่นฎีกา และยังมิได้สง่
คดีไปยังศาลฎีกา คงเหลือเป็นคดีค้างส่งไปยังศาลฎีกาภายในเดือนที่รายงาน
6. คดีละเมิดอานาจศาล
คดีละเมิดอานาจศาล หมายถึง การพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายเพื่อให้การ
พิจารณาคดีของศาลเป็น ไปด้วยความสงบเรียบร้อย กฎหมายจึงบัญ ญั ติให้ศาลมีอานาจในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในและนอกศาล
6.1 จานวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณา หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่เกิดขึ้นภายในเดือนทีร่ ายงาน
6.2 จานวนคดีที่พิพากษาเสร็จไป หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่พิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือน
ที่รายงาน
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7. การไกล่เกลี่ย ยอมความ
การไกล่เกลี่ย ยอมความ หมายถึง การยุติหรือการระงับข้อพิพาทด้วยการตกลงยินยอมของ
คู่ความเอง โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนีประนอมเป็นคนกลางช่วยเหลือ แนะนา เสนอแนะ
หาทางออกในการยุติหรือยอมความให้แก่คู่ความและช่วยเหลือคู่ความหาหนทางบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการกระทาผิดทางอาญาและ
แสวงหามาตรการที่เหมาะสมในการฟื้นฟูผู้กระทาความผิด
7.1 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยค้างมาจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ค้างมาจากเดือนที่แล้ว
7.2 จานวนคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอ
ต่อศาลเพื่อให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
7.3 จานวนคดีที่ยกเลิกการไกล่เกลี่ยในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความไม่มาตาม
หมายเรียกที่ศาลนัด หรือคู่ความยื่นคาร้องขอไม่ประสงค์จะดาเนินการไกล่เกลี่ย
ภายในเดือนที่รายงาน
7.4 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยสาเร็จในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ตามที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคู่ความได้ตกลงกันทา
สัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
7.5 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ตามที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคู่ความไม่สามารถตกลงกันได้
ภายในเดือนที่รายงาน
7.6 จานวนคดีที่อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาล
เพื่อให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างดาเนินการไกล่เกลี่ย
8. การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา หมายถึง การให้ความรู้และการดาเนินกระบวนการ
ยุติ ธ รรมทางอาญา เพื่ อ คุ้ ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพของประชาชนผู้มี อ รรถคดี ผู้ต้ อ งหา จาเลย
ผู้เสียหาย พยาน ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ทาการจัดเก็บปริมาณคดีท่ีเข้าสู่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเป็นจานวนเท่าใด
ภายในเดือนที่รายงาน
9 . การไต่สวนมูลฟ้อง ผัดฟ้องและฝากขัง
9.1 ไต่สวนมูลฟ้อง หมายถึง กระบวนการไต่สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึง ข้อหาหรือ
ฐานความผิด ภายในเดือนที่รายงาน
9.2 ผัดฟ้อง หมายถึง กระบวนการที่ขออานาจศาลเพื่อขอทาการผัดฟ้องภายในเดือนที่รายงาน
9.3 ฝากขัง หมายถึง กระบวนการที่ขออานาจศาลเพื่อขอทาการฝากขังภายในเดือนที่รายงาน
ทั้งนี้ โดยให้ทาการจัดเก็บคดีที่จาเลยมาศาล และคดีที่ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
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10. ระยะเวลาค้างในการพิจารณาคดี (นับตั้งแต่วันที่ยื่นฟ้อง จนถึงเดือนที่รายงาน)
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามช่วงระยะเวลาที่คดีค้าง ดังนี้
- ไม่เกิน 1 เดือน
- เกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี
- เกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี
- เกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี
- เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี
- เกิน 5 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาค้างพิจารณา หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันรับฟ้อง จนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่รายงาน
แม้วันดังกล่าวจะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม เช่น การรายงานสถิติคดีประจาเดือนมกราคม ณ วันที่
31 มกราคม มีคดีค้างอยู่จานวนกี่คดี
ตัวอย่าง คดีหมายเลขดาที่ ทรอ.5/2554 ได้มีการยื่นฟ้องวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
ซึ่งพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ภายในเดือนที่รายงาน หากมีการรายงานในเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2559 ดังนั้น คดีดังกล่าวมีระเวลาไม่เกิน 1 เดือน
ข้อสังเกต โดยในช่อง รวม คดีทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4 และ 2.4
11. ขั้นตอนที่คดีค้าง
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามขั้นตอนที่คดีค้าง ดังนี้
11.1 ค้างจ่าย หมายถึง คดีที่ยังไม่ได้มีการจ่ายสานวนให้กับผู้พิพากษาท่านใดรับผิดชอบ
เป็นเจ้าของสานวน
11.2 อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย หมายถึง คดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาล
ดาเนินการไกล่เกลี่ย โดยคดีดังกล่าวยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังอยู่ในขั้นตอน
ของการไกล่เกลี่ย
11.3 รอวันนัดพิจารณานัดแรก หมายถึง คดีที่มีการจ่ายสานวนให้ผู้พิพากษาเป็นเจ้าของ
สานวนแต่ยังไม่ได้มีการสืบพยาน เช่น นัดฟังคาสั่ง(ชั้นตรวจฟ้อง) นัดพร้อมเพื่อกาหนด
วันนัดพิจารณา นัดสอบสวนคาให้การจาเลย นัดพร้อมเพื่อสอบคาให้การและกาหนด
วันนัดพิจารณา
11.4 ระหว่างพิจารณา
11.4.1 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี
(ชั้นตรวจฟ้อง)
11.4.2 อยู่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง
11.4.3 อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี
11.4.4 อยู่ระหว่างการตรวจพยานหลักฐาน
11.4.5 สืบพยาน หมายถึง คดีที่อยู่ในระหว่างที่ทาการสืบพยานของโจทก์
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พยานจาเลยพยานผู้ร้องหรือพยานศาล
11.4.6 ส่งประเด็น
11.4.7 รอคดีอื่น
11.4.8 จาเลยเป็น ส.ส. / ส.ว. และอยู่ระหว่างสมัยประชุม
11.4.9 อยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญตีความข้อกฎหมาย
11.4.10 อยู่ระหว่างการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจระหว่างศาล
11.4.11 อยู่ระหว่างชาระค่าเสียหายเนื่องจากคู่ความตกลงกันได้
11.4.12 อยู่ระหว่างอุทธรณ์คาสั่งระหว่างพิจารณา
11.4.13 อื่น ๆ
11.5 รอการวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์
11.6 รอคาพิพากษา/คาสั่งวินิจฉัยชี้ขาด หมายถึง คดีที่อยู่ในระหว่างการรอคาพิพากษา
หรือคาสั่งวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อสังเกต โดยในช่อง รวม คดีทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4 และ 2.4
12. คดีที่ศาลแต่งตั้งทนายเพื่อช่วยเหลือจาเลยในคดีอาญาและเงินรางวัลทนาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 173 หมายถึง ในคดีที่มีอัตราโทษ
ประหารชีวิต จาคุก หรือในคดีที่จาเลยมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่ถูกฟ้องต่อศาลก่อนเริ่ม
พิจารณาให้ศาลถามจาเลยว่ามีทนายความ หรือถ้าจาเลยไม่มีทนายความก็ให้ศาลดาเนินการ
แต่งตั้งทนายเพื่อช่วยเหลือจาเลยในคดีอาญาด้วย
12.1 จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งทนาย หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลทาการแต่งตั้งทนายเพื่อ
ช่วยเหลือจาเลยในคดีอาญาภายในเดือนที่รายงาน โดยจัดเก็บตามประเภทคดี
มีรายละเอียดดังนี้
คดีประเภทที่ 1 คือ โทษประหารชีวิต
คดีประเภทที่ 2 คือ จาคุกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึงประหารชีวิต
คดีประเภทที่ 3 คือ นอกเหนือจากประเภทที่ 1 และ 2 หรือกรณีที่ศาลแต่งตั้งทนาย
ให้ผู้ต้องหาในชั้นก่อนฟ้องคดีต่อศาล
12.2 จานวนคดีที่เสร็จสิ้น หมายถึง ปริมาณคดีที่ได้ทาการแต่งตั้งทนายเพื่อช่วยเหลือ
จาเลยในคดีอาญาแล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน โดยจัดเก็บตามประเภทคดี
เหมือนกับข้อ 12.1
12.3 จานวนคดีที่จ่ายเงินแล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ได้มีการจ่ายเงินภายในเดือนที่รายงาน
โดยจัดเก็บตามประเภทคดี เหมือนกับข้อ 12.1
12.4 จานวนเงินที่จ่าย หมายถึง จานวนเงินที่ได้จ่ายเพื่อแต่งตั้งทนายเพื่อช่วยเหลือจาเลย
ในคดีอาญาภายในเดือนที่รายงาน โดยจัดเก็บตามประเภทคดี เหมือนกับข้อ 12.1
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13. คดีที่ศาลจ่ายเงินรางวัลแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 44/2 วรรคสอง หมายถึง ในกรณี
ที่ผู้เสียหายเป็นคนยากจนไม่สามารถจัดหาทนายความได้เอง ให้ศาลมีอานาจตั้งทนายความ
ให้แก่ผู้นั้น
13.1 จานวนคดีที่จ่ายเงินรางวัลแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหาย หมายถึง ปริมาณคดี
ที่ศาลตั้งทนายความเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายภายในเดือนที่รายงาน
13.2 จานวนครั้งที่จ่ายเงินรางวัลแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหาย หมายถึง จานวนครั้ง
ที่ศาลจ่ายเงินรางวัลแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหายภายในเดือนที่รายงาน
13.3 จานวนเงินที่จ่ายเงินรางวัล หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายเงินรางวัลให้แก่ทนายความ
ที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหายภายในเดือนที่รายงาน
14. คดีที่ศาลจ่ายค่าใช้จ่าย (ค่าป่วยการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก) แก่ทนายจาเลย / ทนายผู้เสียหาย
ในคดีอาญา กรณีคดีที่ส่งประเด็นไปสืบที่ศาลอื่น
14.1 ทนายจาเลย หมายถึง ค่าใช้จ่ายทนายความที่ศาลตั้งให้แก่จาเลยตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 173 ในกรณีที่มีการส่งประเด็นไปสืบที่
ศาลอื่น ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
โดยเทียบตาแหน่งทนายความที่ศาลตั้งให้แก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยกับตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือน ดังนี้
- ผูท้ ี่เป็นทนายความมาแล้วแต่ไม่ถึง 5 ปี เทียบเท่ากับตาแหน่งข้าราชการพลเรือน ระดับ 5
- ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี เทียบเท่ากับตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือน ระดับ 6
- ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี เทียบเท่ากับตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือน ระดับ 8
- ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เทียบเท่ากับตาแหน่งข้าราชการ
พลเรือน ระดับ 9
14.1.1 จานวนครั้งที่จ่ายค่าใช้จ่ายฯ หมายถึง จานวนครั้งที่จ่ายเงินค่าป่วยการ
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก แก่ทนายจาเลยในคดีอาญาภายในเดือนที่รายงาน
14.1.2 จานวนเงินที่จ่ายค่าใช้จ่ายฯ หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการ
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก แก่ทนายจาเลยในคดีอาญาภายในเดือนที่รายงาน
14.2 ทนายผู้เสียหาย หมายถึง ค่าใช้จ่ายทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 44/2 วรรคสอง ในกรณีที่มีการ
ส่งประเด็นไปสืบที่ศาลอื่น ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.2526 โดยเทียบตาแหน่งทนายความที่ศาลตั้งให้แก่ผู้เสียหายกับตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือน ดังนี้
- ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วแต่ไม่ถึง 5 ปี เทียบเท่ากับตาแหน่งข้าราชการพลเรือน ระดับ 5
- ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี เทียบเท่ากับตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือน ระดับ 6
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- ผูท้ ี่เป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี เทียบเท่ากับตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือน ระดับ 8
- ผู้ที่เป็นทนายความมาแล้วตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เทียบเท่ากับตาแหน่งข้าราชการ
พลเรือน ระดับ 9
14.2.1 จานวนครั้งที่จ่ายค่าใช้จ่ายฯ หมายถึง จานวนครั้งที่จ่ายเงินค่าป่วยการ
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก แก่ทนายผู้เสียหายในคดีอาญาภายในเดือนที่รายงาน
14.2.2 จานวนเงินที่จ่ายค่าใช้จ่ายฯ หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการ
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก แก่ทนายผู้เสียหายในคดีอาญาภายในเดือนที่รายงาน
15. คดีที่ศาลจ่ายค่าป่วยการเพื่อตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 244/1
หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลสั่งตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ในประเด็นที่สาคัญแห่งคดี ให้ศาลมีอานาจสั่งให้ทาการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
15.1 สถานที่ หมายถึง หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
15.1.1 จานวนคดีที่ส่งตรวจพิสูจน์ฯ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลสั่งตรวจพิสูจน์พยาน
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสาคัญแห่งคดี
ภายในเดือนที่รายงาน
15.1.2 จานวนครั้งที่ส่งตรวจพิสูจน์ฯ หมายถึง จานวนครั้งที่ส่งตรวจพิสูจน์พยาน
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ภายในเดือนที่รายงาน
15.1.3 จานวนเงินที่จ่าย หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แก่หน่วยงาน องค์กร และหรือบุคคล
ภายในเดือนที่รายงาน
15.2 บุคคล หมายถึง บุคคลที่มิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตรวจพิสูจน์
15.2.1 จานวนคดีที่ส่งตรวจพิสูจน์ฯ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลสั่งตรวจพิสูจน์พยาน
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสาคัญแห่งคดี
ภายในเดือนที่รายงาน
15.2.2 จานวนครั้งที่ส่งตรวจพิสูจน์ฯ หมายถึง จานวนครั้งที่ส่งตรวจพิสูจน์พยาน
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ภายในเดือนที่รายงาน
15.2.3 จานวนเงินที่จ่าย หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แก่หน่วยงาน องค์กร และหรือบุคคล
ภายในเดือนที่รายงาน
16. คดีที่จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เชี่ยวชาญ
16.1 จานวนครั้งที่จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง จานวนครั้งที่ศาลสั่งให้
ผู้เชี่ยวชาญมาให้คาปรึกษาต่อศาล ภายในเดือนที่รายงาน
16.2 จานวนเงินที่จ่ายค่าตอบแทน หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายในค่าตอบแทนให้กับผู้เชี่ยวชาญ
ภายในเดือนที่รายงาน
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16.3 จ านวนเงิ นที่ จ่ ายค่ าพาหนะ หมายถึ ง จ านวนที่ จ่ ายค่ าพาหนะให้ แก่ ผู้ เชี่ ยวชาญที่ มาให้
คาปรึกษาต่อศาล
17. คดีทศี่ าลจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก แก่ล่ามในคดีอาญา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 13 การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง
หรือการพิจารณาให้ใช้ภาษาไทย แต่ถ้ามีความจาเป็นต้องแปลภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นหรือ
ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยท้องถิ่น หรือภาษาถิ่นหรือ
ภาษาต่างประเทศให้ใช้ล่ามแปล
17.1 ภาษาท้องถิ่น
17.1.1 จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่าม หมายถึง จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่ามภาษา
ท้องถิ่นเพื่อการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณาคดีภายในเดือน
ที่รายงาน
17.1.2 จานวนครั้งที่มาศาล หมายถึง จานวนครั้งที่ล่ามภาษาท้องถิ่นมาศาลภายใน
เดือนที่รายงาน
17.1.3 จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการ หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการแก่ล่าม
ภาษาท้องถิ่นภายในเดือนที่รายงาน
17.1.4 จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะ หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะแก่ล่าม
ภาษาท้องถิ่นภายในเดือนที่รายงาน
17.1.5 จานวนเงินที่จ่ายค่าเช่าที่พัก หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าเช่าที่พักแก่ล่าม
ภาษาท้องถิ่นภายในเดือนที่รายงาน
17.2 ภาษาต่างประเทศ
17.2.1 จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่าม หมายถึง จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่าม
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณาคดี
ภายในเดือนที่รายงาน
17.2.2 จานวนครั้งที่มาศาล หมายถึง จานวนครั้งที่ล่ามภาษาต่างประเทศมาศาล
ภายในเดือนที่รายงาน
17.2.3 จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการ หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการแก่ล่าม
ภาษาต่างประเทศภายในเดือนที่รายงาน
17.2.4 จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะ หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะแก่ล่าม
ภาษาต่างประเทศภายในเดือนที่รายงาน
17.2.5 จานวนเงินที่จ่ายค่าเช่าที่พัก หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าเช่าที่พักแก่ล่าม
ภาษาต่างประเทศภายในเดือนที่รายงาน
17.3 ภาษามือ
17.3.1 จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่าม หมายถึง จานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่ามภาษามือ
เพื่อการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณาคดีภายในเดือนที่รายงาน
17.3.2 จานวนครั้งที่มาศาล หมายถึง จานวนครั้งที่ล่ามภาษามือมาศาลภายในเดือน
ที่รายงาน
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17.3.3 จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการ หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าป่วยการแก่ล่าม
ภาษามือภายในเดือนที่รายงาน
17.3.4 จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะ หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าพาหนะแก่ล่าม
ภาษามือภายในเดือนที่รายงาน
17.3.5 จานวนเงินที่จ่ายค่าเช่าที่พัก หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายค่าเช่าที่พักแก่ล่าม
ภาษามือภายในเดือนที่รายงาน
18. การออกหมายจับและหมายค้น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66,67 และ 68 หมายจับ และ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 69 และ 70 หมายค้น หมายถึง เมื่อมี
หลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทาความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจาคุกอย่างสูงเกิน
สามปี หรือเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทาความผิดอาญาและมีเหตุอันควร
เชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ถ้าบุคคล
นั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียก หรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร
ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บจานวนคาร้องในการขอหมายจับ
หรือหมายค้น และในการขอหมายดังกล่าวนั้น ศาลจะมีคาสั่งอนุญาตและไม่อนุญาตเป็นจานวนเท่าใด
ผลการปฏิบัติงานตามหมายจับและหมายค้น
เป็นผลการปฏิบัติงานต่อจากข้อ 17 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
66,67 และ 68 หมายจับ และ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 69
และ 70 หมายค้น โดยดูว่าเมื่อศาลมีคาสั่งอนุญาตตามคาร้องขอการออกหมายจับและหมายค้น
ผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร เช่น จับหรือค้นได้ จับหรือค้นไม่ได้ และยังไม่ได้รายงาน
ภายในเดือนที่รายงาน
19. การปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอาญาจาแนกตามสัญชาติของผู้ต้องหา / จาเลย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 106 ปล่อยตัวชั่วคราว เมื่อมีคาร้อง
ขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจาเลยชั่วคราวโดยไม่ต้องมีประกันหรือมีประกัน หรือมีประกันและ
หลักประกัน ไม่ว่าผู้นั้นต้องควบคุมหรือขังตามหมายศาล ย่อมยื่นได้โดยผู้ต้องหา จาเลย หรือ
ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง การปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอาญาจะเป็นการเก็บจานวนคาร้องขอ
ปล่อยตัวชั่วคราว เมื่อมีคาร้องแล้วศาลมีคาสั่งอนุญาต หรือศาลมีคาสั่งไม่อนุญาต เมื่อศาลมี
คาสั่งปล่อยตัวชั่วคราวแล้วผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ทาการหลบหนีไปเป็นจานวนเท่าใด โดยทา
การเก็บตามสัญชาติของผู้ต้องหา / จาเลย และแยกเก็บตามชั้นศาล
20. ข้อมูลนายประกันในคดีอาญา (ในเดือนที่รายงาน)
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ในกรณีที่ผิดสัญญาประกันต่อศาล
ศาลมีอานาจสั่งบังคับตามสัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้องเพื่อประโยชน์
ในการบังคับคดี ให้ศาลชั้นต้นที่พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีนั้นมีอานาจออกหมายบังคับคดี
เอาทรัพย์สินของบุคคลซึ่งต้องรับผิดตามสัญญาประกันได้เสมือนว่าเป็นลูกหนี้ตามคาพิพากษา
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และให้ถือว่าหัวหน้าสานักงานประจาศาลยุติธรรมเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับหนี้
ตามสัญญาประกัน
20.1 จานวนนายประกันที่ผิดสัญญาประกัน หมายถึง จานวนนายประกันและจานวน
ทุนทรัพย์ที่มีการผิดสัญญาประกันภายในเดือนที่รายงาน
20.2 จานวนนายประกันที่ค้างบังคับตามสัญญาประกัน หมายถึง จานวนนายประกันและ
จานวนทุนทรัพย์ที่ค้างบังคับตามสัญญาประกันภายในเดือนที่รายงาน
21. จานวนคดีที่จาหน่ายคดีชั่วคราว
ให้ทาการจัดเก็บคดีทั้งหมดที่ศาลมีคาสั่งจาหน่ายคดีชั่วคราวภายในเดือนที่รายงาน
22. ข้อมูลคนต้องขังระหว่างการพิจารณา และระยะเวลาที่ต้องขัง
ข้อมูลจานวนคนต้องขัง ให้ทาการจัดเก็บจานวนคนต้องขังในระหว่างการพิจารณา
การจัดเก็บจานวนคนต้องขังต้องทาการจัดเก็บในวันที่รายงาน เช่น ทารายงานสถิติคดี
ประจาเดือนตุลาคม 2559 ต้องเก็บข้อมูลในวันสุดท้ายของเดือน คือ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
ว่าคนต้องขังระหว่างพิจารณามีเป็นจานวนกี่คน และมีระยะเวลาเป็นอย่างใดบ้าง
การจัดเก็บระยะเวลาต้องทาการจัดเก็บ ต้องทาการจัดเก็บระยะเวลาตั้งแต่ถูกคุมขังถึงวันที่
รายงาน โดยจาแนกตามช่วงเวลา ดังนี้ ระยะเวลาที่ถูกคุมขังไม่เกิน 3 เดือน เกิน 3 เดือนไม่เกิน
6 เดือน เกิน 6 เดือนขึ้นไป เป็นต้น
23. ข้อมูลหน่วยงานที่ถูกฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
หมายถึง จานวนข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องว่ากระทาความผิดในแต่ละหน่วยงานภายในเดือน
ที่รายงาน กรณีที่ไม่มีหน่วยงานนอกเหนือจากในรายงาน ผู้จัดเก็บข้อมูลสามารถเพิ่มเติมได้
24. จานวนคดีและมูลค่าความเสียหายที่ขึ้นสู่ศาล และที่ศาลมีคาสั่งริบ/ปรับ/ให้ชดใช้ค่าเสียหาย
หมายถึง มูลค่าความเสียหายในคดีที่ทาให้หน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใดได้รับความ
เสียหาย มูลค่าทรัพย์สินในความผิดเกี่ยวกับการเรียก รับ ยอมจะรับ หรือให้ขอให้ รับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ มูลค่าทรัพย์สินที่ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน เพราะ
เหตุร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ซึ่งโจทก์หรือผู้ร้องได้ระบุไว้ในคาฟ้องหรือคาร้อง
24.1 มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลสั่ง หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลมีคาพิพากษาให้ริบทรัพย์สินของจาเลย
ลงโทษให้จาเลยชาระค่าปรับ หรือให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย
24.2 มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลสั่งริบ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลมีคาพิพากษาให้ริบ
ทรัพย์สินของจาเลย ทั้งกรณีที่โจทก์มีคาขอและไม่มีคาขอ
24.3 มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลสั่งปรับ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลมีคาพิพากษาลงโทษ
ให้จาเลยชาระค่าปรับ
24.4 มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหาย หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลมีคา
พิพากษาให้จาเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย
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คู่มือแบบรายงานบัญชีคดีประจาเดือน ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานบัญชีคดีประจาเดือน ของคดีทุจริตฯ (ทางอาญา)
ประจาเดือน.....................พ.ศ. ...............(ตัวอย่าง ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาล……………………………………………………………………..
บัญ ชี คดี หมายถึง ปริมาณข้อหาหรือฐานความผิด ที่ทาการยื่น ฟ้ องภายในเดือนที่ รายงาน โดย
จะต้องทาการจัดเก็บทุกข้อหาหรือฐานความผิดที่ฟ้องในสานวน
รายงานข้อหาหรือฐานความผิดอื่นๆ หมายถึง ปริมาณข้อหาหรือฐานความผิด ที่ทาการยื่นฟ้อง
ภายในเดือนที่รายงาน โดยข้อหาหรือฐานความผิดดังกล่าวไม่มีอยู่ในแบบรายงานที่กาหนดไว้ ผู้ที่ทาการ
จัดเก็บจะต้องระบุข้อหาหรือฐานความผิดดังกล่าวด้วย
รวมจานวนข้อหาหรือฐานความผิดทั้งหมด หมายถึง จานวนข้อหาหรือฐานความผิด ทั้งหมดที่ได้
ทาการยื่นฟ้องภายในเดือนที่รายงาน
ปริมาณคดีรับใหม่ทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการยื่น ฟ้องทั้งหมดภายในเดือนที่รายงาน
โดยตัวเลขในช่องนี้จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีรับใหม่ในเดือนนี้
ข้อสังเกต จานวนข้อหาหรือฐานความผิดทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ หรือ มากกว่า ปริมาณคดีรับใหม่
ทั้งหมดภายในเดือนนั้นๆ
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คู่มือแบบรายงานปริมาณคดีจาแนกตามท้องทีป่ ระจาเดือน
ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานปริมาณคดีจาแนกตามท้องที่ประจาเดือน ในทางแพ่งและในทางอาญา
ประจาเดือน .............................. พ.ศ. .................... (ตัวอย่าง ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาล..................................................................................
รายงานปริมาณคดีจาแนกตามท้องที่ หมายถึง ให้ทาการกรอกปริมาณคดีทที่ าการยื่นฟ้องต่อศาล
ภายในเดือนที่รายงาน โดยจาแนกตามจังหวัด ที่อยู่ภายใต้เขตอานาจของศาลยุติธรรมนั้น ซึ่งการ
พิจารณาว่าคดีใดอยู่ในเขตอานาจของศาลยุตธิ รรมใดนัน้ ให้พิจารณาดังนี้
- มูลคดีหรือฐานความผิดเกิดในเขตศาล
- ภูมิลาเนาของจาเลยตัง้ อยู่ในเขตศาล
- ภูมิลาเนาของโจทก์ตั้งอยูใ่ นเขตศาล
- สถานทีท่ ี่ประกอบกิจการหรือสถานทีอ่ ยู่ของตัวแทนจาเลยตั้งอยู่ในเขตศาล
- สถานทีต่ ั้งของทรัพย์อยู่ในเขตศาล
- ภูมิลาเนาของเจ้ามรดกอยู่ในเขตศาล
- นิตบิ ุคคลทีม่ ีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตศาล
โดยให้พิจารณาเลือกเพียง 1 อย่าง ที่คดีได้ทาการยื่นฟ้องตามที่กฎหมายกาหนด ทัง้ นี้ให้ทาการจัดเก็บ
ตามประเภทคดี
ตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ.2559 ให้ศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตตลอดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
ในกรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางรับคดีทเี่ กิดขึ้นนอกเขตศาลไว้พิจารณา ให้
ทาการการจัดเก็บข้อมูลในเขตอานาจดังกล่าวด้วย เพื่อประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาจัดตัง้ ศาล
อาญาคดีทุจริตภาคต่อไป
ในกรณีที่ความผิดซึ่งเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามพระราชบัญญัตินี้เกิดนอกราช
อาณาจักรไทย ให้ชาระคดีนนั้ ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ให้ทาการจัดเก็บข้อมูลด้วย
ข้อสังเกต ข้อมูลปริมาณคดีจาแนกตามท้องที่ ในส่วนนี้ จะต้องเท่ากับ ปริมาณคดีรบั ใหม่ เสมอ
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คู่มือแบบรายงานแสดงผลงานผู้พิพากษาประจาเดือน ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานบัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษาประจาเดือน ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาเดือน.....................พ.ศ. ...............(ตัวอย่าง ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาล....................................................................................
1. ในช่อง “ชื่อผู้พิพากษา” ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส สาหรับผู้พิพากษาที่ย้ายมาใหม่ให้
หมายเหตุไว้ในช่อง หมายเหตุว่า รับมอบงานเมื่อใด
2. ในช่อง “ตรวจฟ้องและคาร้องขอ” หมายถึง การตรวจคาฟ้องหรือคาร้องขอที่คู่ความได้เสนอคดี
ต่อศาลในขณะที่เริ่มคดีซึ่งกระทาโดยผู้พิพากษาแต่ละท่านภายในเดือนที่รายงาน
2.1 ช่อง “คาฟ้อง” หมายถึง คาฟ้องที่โจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลภายในเดือนที่รายงาน
2.2 ช่อง “คาร้องขอ” หมายถึง คาร้องหรือคาขอที่ยื่นต่อศาลภายในเดือนที่รายงาน
3. ในช่อง “เจ้าของสานวน” หมายถึง จานวนคดีที่จ่ายสานวนให้กับผู้พิพากษาแต่ละท่าน
เป็นผู้รับผิดชอบ
3.1 ช่อง “ค้างจากเดือนก่อน” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของ
สานวนแต่การพิจารณาคดียังไม่แล้วเสร็จคงเหลือของเดือนก่อนของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
3.2 ช่อง “รับใหม่เดือนนี้” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของสานวน
ภายในเดือนที่รายงานของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
หมายเหตุ กรณีการรับโอนคดีที่ผู้พิพากษามีการโยกย้ายมาใหม่ให้นาคดีที่รับโอน รวมกับ
จานวนที่เป็นเจ้าของสานวน ส่วนคดีที่โอนไปให้ท่านอื่นให้กรอกลงในช่องจานวน
คดีที่โอนไป เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง
4. ในช่อง “สืบพยาน” หมายถึง จานวนพยานที่คู่ความนามาเบิกความต่อศาล หรือพยานที่ศาลมี
หมายเรียกให้มาเบิกความในวันนัดสืบพยาน
4.1 ช่อง “ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ” หมายถึง จานวนพยานที่คู่ความอ้างต่อศาลและให้
ศาลทาการสืบพยานโดยผ่านทางจอภาพ
4.2 ช่อง “จานวนปาก” หมายถึง จานวนพยานที่มาให้ปากคาต่อศาลในการสืบพยาน
4.3 ช่อง “จานวนหน้ากระดาษ” หมายถึง จานวนหน้ากระดาษที่ศาลได้ทาการจด บันทึก หรือ
พิมพ์คาให้การของพยานที่มาให้ปากคาต่อศาลในวันสืบพยาน
5. ในช่อง “คดีแดงที่นามาพิจารณาใหม่” หมายถึง คดีที่มีการออกแดงแล้ว ศาลนามาพิจารณาใหม่
ของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
6. ในช่อง “คดีเสร็จไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนได้พิพากษาแล้วเสร็จ ดังนี้
6.1 ช่อง “คดีไม่มีมูล พิพากษาความเรียง(ชั้นตรวจฟ้อง)” หมายถึง คดีที่ศาลพิจารณาแล้ว
เห็นว่าการกระทาตามฟ้องไม่เป็นความผิดหรือโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย ฯลฯ ซึ่งศาลพิพากษา
ยกฟ้องในชั้นตรวจฟ้อง
6.2 ช่อง “พิพากษาความเรียง” หมายถึง คดีที่เริ่มตั้งแต่ทาการสืบพยานจนถึงพิพากษาแล้วเสร็จ
6.3 ช่อง “รับสารภาพสืบประกอบ” หมายถึง คดีเสร็จไปที่มีการรับสารภาพของคู่ความฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งในระหว่างที่มีการสืบพยาน
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6.4
6.5
6.6
6.7

ช่อง “รับสารภาพ” หมายถึง คดีเสร็จไปที่มีการรับสารภาพของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ช่อง “ยอมความ” หมายถึง คดีเสร็จไปด้วยการประนีประนอม ยอมความ
ช่อง “ถอนฟ้อง” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง
ช่อง “จาหน่ายคดี” หมายถึง คดีเสร็จไปเพราะจาหน่ายคดีในส่วนของการจาหน่ายคดี
ชั่วคราวและการจาหน่ายคดีด้วยเหตุอื่นๆ
6.8 ช่อง “โดยเหตุอนื่ ” หมายถึง คดีเสร็จไปโดยเหตุอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา
7. ในช่อง “คดีค้างไปเดือนหน้า” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของ
สานวนและคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน คงเหลือเป็นคดีค้างไป
เดือนหน้าของผู้พิพากษาท่านนั้น โดยให้จัดเก็บตามระยะเวลาที่คดีค้างไป ดังนี้
7.1 ช่อง “ไม่เกิน 6 เดือน” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้ า ของส านวน และคดี ดั งกล่ า วพิ จ ารณายั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นที่ ร ายงานนั บ เป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
7.2 ช่อง “เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมาย
ให้เป็นเจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน นับเป็น
ระยะเวลาเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
7.3 ช่อง “เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้
เป็นเจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงานนับเป็น
ระยะเวลาเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
7.4 ช่อง “เกิน 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้
เป็นเจ้าของสานวน และคดีดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงานนับเป็น
ระยะเวลาเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
7.5 ช่อง “เกิน 5 ปี ขึ้นไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้ า ของส านวน และคดี ดั งกล่ า วพิ จ ารณายั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นที่ ร ายงานนั บ เป็ น
ระยะเวลาเกิน 5 ปี ขึ้นไป
8. ในช่อง “หมายเหตุ” หมายถึง ให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับจานวนคดีที่รับโอนมากับจานวนคดีที่
โอนไป ดังนี้
8.1 ช่อง “จานวนคดีที่รับโอนมา” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาท่านอื่นโอนคดีมาให้กับ
ผู้พิพากษาท่านนั้นเป็นเจ้าของสานวนแทน
8.2 ช่อง “จานวนคดีที่โอนไป” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเจ้าของสานวนโอนคดีที่ตนได้รับ
มอบหมายให้กับผู้พิพากษาท่านอื่นเป็นเจ้าของสานวนแทน เนื่องจากเหตุแห่งการโอนย้ายหรือ
เหตุอื่น
ข้อสังเกต จานวนคดีที่ผู้พิพากษาเป็นเจ้าของสานวนในช่อง “ค้างจากเดือนก่อน” บวก
จานวนคดีในช่อง “รับใหม่เดือนนี้” เท่ากับ จานวนคดีทั้งหมดที่ผู้พิพากษา
ได้รับไว้เป็นเจ้าของสานวน
หากต้องการทราบจานวนคดีค้างทั้งหมด เท่ากับ จานวนคดีค้างทั้งหมดที่ผู้พิพากษาได้รับไว้
เป็นเจ้าของสานวน บวก จานวนคดีค้างจ่าย
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คู่มือแบบรายงานสถิติคดีประจาปี ของศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบ
รายงานสถิติคดีประจาปี คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ทางแพ่ง)
ประจาปี พ.ศ. .............................. (ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย x หน้าช่อง  ศาล........................................................................................
1. คดีแพ่งในรอบปี จาแนกตามคดีที่เสร็จไป
1.1 คดีค้างมาจากปีที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่แล้ว
1.2 คดีรบั ใหม่ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31
ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ
1.3 คดีเสร็จไปในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ ดังนี้
- พิพากษาให้โจทก์ชนะ
- พิพากษาให้จาเลยชนะหรือยกคาร้องขอ
- ประนีประนอมยอมความ
- ถอนฟ้องหรือถอนคาร้องขอ
- จาหน่ายคดีชั่วคราว
- จาหน่ายคดีอื่นๆ
- โดยเหตุอื่น
1.4 คดีค้างไป หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีค้างไปในปีหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีคา้ งมาจากปีทแี่ ล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ เท่ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในปีนี้ บวก จานวนคดีค้างไป หรือ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป )
หรือเท่ากับ จานวนคดีในรอบปี ในรายงานประจาเดือนธันวาคมในปีที่รายงาน
ในตารางที่ 1 ข้อ 1.4
2. จานวนคดีจาแนกตามทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้องในรอบปี
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามจานวนทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง ดังนี้
- ไม่มีทนุ ทรัพย์
- ทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000 บาท
- ทุนทรัพย์เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
- ทุนทรัพย์เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
- ทุนทรัพย์เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
- ทุนทรัพย์เกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
- ทุนทรัพย์เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
- ทุนทรัพย์เกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
- ทุนทรัพย์เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท
- ทุนทรัพย์ตงั้ แต่ 100 ล้านบาท ขึน้ ไป
๒๙

จานวนทุนทรัพย์ เก็บจากจานวนทุนทรัพย์ที่ทาการยืน่ ฟ้อง หรือทุนทรัพย์ตามทีก่ ล่าวหาโดยทา
การจัดเก็บเป็นปริมาณคดี ซึ่ง ผลบวก ของจานวนคดีรับใหม่ทั้งหมดแยกตามทุนทรัพย์ที่ทาการยื่นฟ้อง
หรือทุนทรัพย์ตามที่กล่าวหา จะเท่ากับ จานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ในช่อง 1.2
ตัวอย่าง คดีแพ่งที่ทาการยืน่ ฟ้องมีทุนทรัพย์ที่กล่าวหา เช่น ไม่มีทุนทรัพย์ จานวน xx คดี ทุนทรัพย์
ไม่เกิน 5 หมื่นบาท มีจานวน xx คดี ....จนถึงทุนทรัพย์ตั้งแต่ 100 ล้านขึ้นไป xx คดี
ตามลาดับ เมื่อรวมจานวนคดีที่แยกตามทุนทรัพย์แล้วต้องเท่ากับปริมาณคดีแพ่งที่มี
การยื่นฟ้องในรอบปีในช่อง 1.2
3. จานวนทุนทรัพย์ทั้งหมด
จานวนทุนทรัพย์ทั้งหมด หมายถึง จานวนทุนทรัพย์ทั้งหมดทีท่ าการยื่นฟ้องในรอบปีมีทงั้ สิ้น
เท่าใด โดยจัดเก็บตามประเภทคดี เช่น คดีแพ่งมีจานวนทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง จานวน xx บาท คดี
ผู้บริโภคมีจานวนทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง จานวน xx บาท จานวนคดีสิ่งแวดล้อมมีจานวนทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง
จานวน xx บาท เป็นต้น
4. ประเด็นที่ศาลอื่นส่งมา
ประเด็นที่ศาลอื่นส่งมา หมายถึง ปริมาณคดีทั้งหมดที่ศาลอื่นได้ส่งประเด็นมาสืบพยานภายในปีนั้นๆ
โดยให้จดั เก็บแยกตามประเภทคดีทส่ี ง่ ประเด็นมาสืบพยาน

๓๐

คู่มือแบบรายงานบัญชีคดีประจาปี ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานบัญชีคดีประจาปี ในทางแพ่ง
ประจาปี พ.ศ. .............................. ( ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย x หน้าช่อง  ศาล..................................................................................................
รายงานบัญชีคดีทุจริตฯ (ทางแพ่ง)ประจาปี
บัญชีคดี หมายถึง ปริมาณข้อหาหรือมูลคดีที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จภายในปีที่รายงาน โดย
จะต้องทาการจัดเก็บทุกข้อหาหรือมูลคดีในสานวน
คดีแพ่ง หมายถึง ข้อหาหรือมูลคดีที่พิจารณาเสร็จในรอบปีที่รายงาน เช่น ฟ้องขอให้ยึดทรัพย์ที่
ร่ารวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน เป็นต้น
รายงานข้อหาหรือมูลคดีอื่น ๆ หมายถึง ปริมาณข้อหาหรือมูลคดีที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จ
ภายในปีที่รายงาน โดยข้อหาหรือมูลคดีดังกล่าวไม่มีอยู่ในแบบรายงานที่กาหนดไว้ ผู้ที่ทาการจัดเก็บ
จะต้องระบุข้อหาหรือมูลคดีดังกล่าวด้วย
รวมจ านวนข้ อ หาหรือ มู ล คดี ทั้ งหมด หมายถึ ง จานวนข้ อ หาหรือ มู ล คดี ทั้ งหมดที่ ได้ ท าการ
พิจารณาแล้วเสร็จภายในปีที่รายงาน
ปริม าณคดีเสร็จไปทั้งหมด หมายถึง ปริม าณคดีที่ ทาการพิจารณาแล้วเสร็จทั้ งหมดภายในปี ที่
รายงาน โดยตัวเลขในช่องนี้จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีเสร็จไป
ข้อสังเกต จานวนข้อหาหรือมูลคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ หรือ มากกว่า
ปริมาณคดีเสร็จไปทั้งหมดภายในปีนั้นๆ
คดีที่แตกสาขาออกจากเรื่องเดิม หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จ (ได้มีการออกแดงแล้ว )
ได้มีการยื่นคาร้องเพื่อให้ศาลทาการพิจารณาคดีใหม่ และคดีดังกล่าวได้ทาการพิจารณาแล้วเสร็จภายใน
ปีที่รายงาน
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คู่มือแบบรายงานสถิติคดีประจาปี ของศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบ
รายงานสถิติคดีประจาปี ในทางอาญา
ประจาปี พ.ศ................ (ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาล............................................................................
1. คดีอาญาในรอบปี จาแนกตามคดีที่เสร็จไป
1.1 คดีค้างมา หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่แล้ว
1.2 คดีรับใหม่ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
ภายในปีนั้นๆ
1.3 คดีเสร็จไป หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ ดังนี้
- พิพากษาให้โจทก์ชนะ
- พิพากษาให้จาเลยชนะ
- ยอมความ
- ถอนฟ้อง
- จาหน่ายคดีชั่วคราว
- จาหน่ายคดีอื่นๆ
- โดยเหตุอื่น
1.4 คดีค้างไป หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีค้างไปในปีหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากปีที่แล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ เท่ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในปีนี้ บวก จานวนคดีค้างไป หรือ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป)
หรือเท่ากับ จานวนคดีในรอบปี ในรายงานประจาเดือนธันวาคมในปีที่รายงาน
ในตารางที่ 1 ข้อ 1.4
2. จานวนจาเลยในรอบปี จาแนกตามสัญชาติ
จาเลย หมายถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระทาความผิด
2.1 ในช่อง “ในคดีค้างมา” หมายถึง จานวนจาเลยที่ยังพิพากษาไม่แล้วเสร็จในปีที่แล้ว
โดยแบ่งเป็นสัญชาติไทย และสัญชาติอื่น โดยในสัญชาติไทยได้มีการจาแนกช่วงอายุออกเป็น
ช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุยังแบ่งออกเป็นเพศชาย และเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป

๓๒

2.2 ในช่อง “ในคดีรับใหม่” หมายถึง จานวนจาเลยทั้งหมดในคดีที่ทาการยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่
1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ โดยแบ่งเป็นสัญชาติไทย และสัญชาติอื่น โดยใน
สัญชาติไทยได้มีการจาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุยังแบ่งออกเป็นเพศชาย
และเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป
2.3 ในช่อง “ในคดีเสร็จไป” หมายถึง จานวนจาเลยทั้งหมดที่ศาลทาการพิพากษาเสร็จไปตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้นๆ โดยแบ่งเป็นสัญชาติไทย และสัญชาติอื่น
โดยในสัญชาติไทยได้มีการจาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุยังแบ่งออกเป็น
เพศชาย และเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป
2.4 ในช่อง “ในคดีค้างไป” หมายถึง จานวนจาเลยทั้งหมดที่ยังมิได้ทาการพิจารณาพิพากษา
เสร็จไป คงเหลือเป็นคดีค้างไปในปีต่อไป โดยแบ่งเป็นสัญชาติไทย และสัญชาติอื่น
โดยในสัญชาติไทยได้มีการจาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุยังแบ่งออกเป็น
เพศชาย และเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป
ข้อสังเกต จานวนคนในช่องจาเลยค้างมา รวมกับ จานวนคนในช่องจาเลยรับใหม่ ต้องเท่ากับ
จานวนคนในช่องจาเลยเสร็จไป รวมกับ จานวนคนในช่องจาเลยค้างไป
3. จานวนจาเลยที่ต้องโทษในรอบปี จาแนกตามสัญชาติ
จาเลยที่ต้องโทษ หมายถึง จาเลยที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิด จัดเก็บตามโทษที่จาเลยได้รับโดยแบ่ง
เป็นสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น โดยในสัญชาติไทยได้มีการจาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละ
ช่วงอายุยังแบ่งออกเป็นเพศชาย และเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป

๓๓

4. จานวนจาเลยที่ศาลปล่อย / จาหน่ายคดีในรอบปี จาแนกตามสัญชาติ
จานวนที่ศาลปล่อย หมายถึง จาเลยมิได้กระทาความผิด หรือเหตุประการอื่นๆ โดยแบ่งออกเป็น
สาเหตุต่างๆ ดังนี้
4.1 ในช่อง “การกระทาไม่เป็นความผิดหรือกฎหมายยกเว้นโทษ” หมายถึง จาเลยได้มีการกระทา
ความผิดแต่ไม่เป็นความผิด โดยแบ่งเป็นสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น โดยในสัญชาติไทยได้มี
การจาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุยังแบ่งออกเป็นเพศชาย และเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป
4.2 ในช่อง “โดยพยานหลักฐาน / พยานโจทก์ฟังไม่ได้” หมายถึง จาเลยได้มีการกระทาความผิด
หรือ ไม่ได้กระทาความผิด แต่โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาพิสูจน์ได้ โดยแบ่งเป็นสัญชาติไทย
และสัญชาติอื่น โดยในสัญชาติไทยได้มีการจาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุ
ยังแบ่งออกเป็นเพศชาย และเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุ 60 ปี ขึ้นไป
4.3 ในช่อง “ยกประโยชน์แห่งความสงสัย” หมายถึง การสืบพยานแล้วไม่ได้มาตรฐานตาม
พยานหลักฐาน โดยแบ่งเป็นสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น โดยในสัญชาติไทยได้มีการจาแนก
ช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุยังแบ่งออกเป็นเพศชาย และเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป
4.4 ในช่อง “เหตุอื่นๆ” หมายถึง เหตุอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นโดยแบ่งเป็นสัญชาติไทย
และสัญชาติอื่น โดยในสัญชาติไทยได้มีการจาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุ
ยังแบ่งออกเป็นเพศชาย และเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป

๓๔

4.5 ในช่อง “จาหน่ายคดี” หมายถึง จาเลยที่ศาลปล่อยโดยการจาหน่ายคดีโดยแบ่งเป็นสัญชาติไทย
และสัญชาติอื่น โดยในสัญชาติไทยได้มีการจาแนกช่วงอายุออกเป็นช่วงๆ ในแต่ละช่วงอายุ
ยังแบ่งออกเป็นเพศชาย และเพศหญิง ดังนี้
- อายุเกิน 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี
- อายุเกิน 25 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี
- อายุเกิน 40 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
- อายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป
ข้อสังเกต จานวนคนในช่องจาเลยที่ต้องโทษในรอบปี จาแนกตามสัญชาติ รวมกับ จานวน
คนในช่องรวมคนที่จาเลยที่ศาลปล่อย / จาหน่ายคดีในรอบปี จาแนกตามสัญชาติ
จะต้อง เท่ากับ จานวนคนในช่องจาเลยในคดีเสร็จไป ตารางที่ 3 ข้อ 3.3
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คู่มือแบบรายงานบัญชีคดีประจาปี ของศาลจังหวัดและศาลแขวง
รายงานบัญชีคดีประจาปี ของคดีทุจริตฯ (ทางอาญา)
ประจาปี พ.ศ................ (ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาล....................................................................................
บัญชีคดี หมายถึง ปริมาณข้อหาหรือฐานความผิด ที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จ ภายในปีที่รายงาน
โดยจะต้องทาการจัดเก็บทุกข้อหาหรือฐานความผิดในสานวน
รายงานข้อหาหรือฐานความผิดอื่นๆ หมายถึง ปริมาณข้อหาหรือฐานความผิด ที่ทาการพิจารณา
แล้วเสร็จภายในปีที่รายงาน โดยข้อหาหรือฐานความผิด ดังกล่าวไม่มีอยู่ในแบบรายงานที่กาหนดไว้
ผู้ที่ทาการจัดเก็บจะต้องระบุข้อหาหรือฐานความผิดดังกล่าวด้วย
รวมจานวนข้อหาหรือฐานความผิด ทั้งหมด หมายถึง จานวนข้อหาหรือฐานความผิดทั้งหมดที่ได้
ทาการพิจารณาแล้วเสร็จภายในปีที่รายงาน
ปริม าณคดี เสร็จ ไปทั้ งหมด หมายถึง ปริ ม าณคดี ที่ ท าการพิ จารณาแล้ ว เสร็จ ทั้ งหมดภายในปี
ที่รายงาน โดยตัวเลขในช่องนี้จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีเสร็จไป
ข้อสังเกต จานวนข้อหาหรือฐานความผิดที่พิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ หรือ มากกว่า
ปริมาณคดีเสร็จไปทั้งหมดภายในปีนั้นๆ
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ข้อแนะนาในการจัดทารายงานสถิติคดี
การจัดทารายงานสถิติคดีต้องยึดหลักดังต่อไปนี้
1. ครบถ้วน หมายถึง การรายงานสถิติคดีของศาลได้มีการจัดทาข้อมูลครบถ้วน ทุกตารางที่มี
การกาหนดให้จัดทาและรายงานมายังสานักงานศาลยุติธรรม
2. ถูกต้อง หมายถึง การจัดทารายงานสถิติคดีในทุกตารางมีความถูกต้อง
3. ทันเวลา หมายถึง การจัดส่งรายงานสถิติคดีมายังสานักงานศาลยุติธรรม ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ทั้งนี้การจัดส่งรายงานอาจมีการจัดส่งมาในรูปแบบของเอกสาร (หนังสือราชการ) E – mail
และทางโทรสาร เพื่อให้สานักแผนงานและงบประมาณ จัดทารายงานหรือนาเสนอต่อผู้บริหารได้ โดย
ไม่ทาให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

..........................................................................................
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