สถิตคิ ดีศาลยุตธิ รรมทั ่วราชอาณาจักรไทย
ตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม พ.ศ.2561
คดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ

คดีที่เข้าสู่การพิจารณาคดี





1,267,525คดี
ศาลฎีกา 11,132 คดี
ศาลชั้นอุทธรณ์ 37,848 คดี
ศาลชั้นต้น 1,218,545 คดี

คดีที่อยูร่ ะหว่างพิจารณาคดี

909,326 คดี (72%)
 ศาลฎีกา 4,958 คดี (45%)
 ศาลชั้นอุทธรณ์ 29,110 คดี (77%)
 ศาลชั้นต้น 875,258 คดี (72%)

ข้อหาที่ขนสู
ึ้ ่
ศาลชั้นต้นมากที่สุด
แพ่ง : ขอจัดการมรดก
อาญา : พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ

ข้อหาที่ขนสู
ึ้ ่
ศาลชั้นอุทธรณ์มากที่สุด
แพ่ง : ละเมิด
อาญา : พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ





358,199 คดี
ศาลฎีกา 6,174 คดี
ศาลชั้นอุทธรณ์ 8,738 คดี
ศาลชั้นต้น 343,287 คดี

ข้อหาที่ขนสู
ึ้ ่
ศาลฎีกามากที่สุด
แพ่ง : ที่ดิน
อาญา : พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ

ความผิดต่อพ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
คดีเข้าสู่การพิจารณา 470 คดี

พิพากษาแล้วเสร็จ 254 คดี (54%)

อยูร่ ะหว่างพิจารณา 216 คดี

ค้างจากปี ก่อน 196 คดี

ศาลพิพากษาลงโทษ 205 คดี(81%)

ไม่เกิน 6 เดือน

รับใหม่ปีนี้

ศาลยกฟ้ อง 15 คดี (6%)

เกิน 6 เดือน – 1 ปี : 35 คดี

274 คดี

ศาลตัดจาหน่ าย 34 คดี (13%)

: 168 คดี (78%)

(16%)
เกิน 1 ปี – 2 ปี : 13 คดี (6%)

ศาลใช้เวลาพิพากษาคดีเสร็จไม่เกิน 1 ปี : 247 คดี (97%จากคดีพิพากษาแล้วเสร็จทัง้ หมด) โดยส่วนมากใช้เวลาพิจารณา
ตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี และเป็ นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบการค้าประเวณีมากที่สุด

จาเลยที่ศาลพิพากษาลงโทษ 316 คน
ชาย : 152 คน

หญิง : 143 คน

ชาย : 9 คน

หญิง : 12 คน

จาเลยที่ศาลพิพากษายกฟ้ อง 33 คน
ลงโทษ
ชาย : 18 คน
ชาย : 1 คน

หญิง : 12 คน

 จาคุก 138 คน (44% จากจาเลยที่ถูกลงโทษทั้งหมด)
ทั้งจาทั้งปรับ 11 คน
รอการลงโทษ 3 คน
ปรับและรอการลงโทษ 12 คน
อื่นๆ 152 คน
โดยมากลงโทษจาคุกเกิน 10 ปี : 67 คน

จาเลยที่ศาลจาหน่ายคดี 37 คน
ชาย : 4 คน
หญิง : 32 คน
ลงโทษ
ชาย : 1 คน

หญิง : 2 คน

หญิง : ไม่มี

จาเลยที่ยนื่ คาร้องขอปล่อยตัวชั ่วคราว 187 คน
จานวน 115 คน ลงโทษ
ชาย : 47 คน

จานวน 62 คน
ชาย : 29 คน
หญิง : 33 คน

หญิง : 68 คน

จานวน 5 คน
ชาย : 4 คน

หญิง : 1 คน

จานวน 5 คน
ศาลอนุ ญาต ศาลไม่อนุ ญาต
67 คน
120 คน

ชาย : 2 คน

หญิง : 3 คน

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ “สถิติคดี” www.oppb.coj.go.th สานักแผนงานและงบประมาณ

