คู่มือแบบรายงานสถิติคดีประจาเดือน ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
รายงานสถิติคดีประจาเดือน ในส่วนแพ่ง
ประจาเดือน .............................. พ.ศ. .................... ( ตัวอย่าง ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลอุทธรณ์
 ศาลอุทธรณ์ภาค..........
รายงานสถิติคดีประจาเดือนในส่วนแพ่ง จะทาการจัดเก็บตามประเภทคดี ดังนี้
- คดีแพ่ง
- คดีเยาวชนและครอบครัว
- คดีผู้บริโภค
- คดีสิ่งแวดล้อม
- คดีเลือกตั้งท้องถิ่น
1. คดีแพ่งในรอบปี
1.1 คดีค้างมาจากปีที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่แล้ว
1.2 คดีรับใหม่ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงเดือนที่รายงานภายในปีนั้นๆ
1.3 คดีเสร็จไปในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงเดือนที่รายงานภายในปีนั้นๆ
1.4 คดีคงค้าง หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีคงค้าง
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากปีที่แล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ เท่ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในปีนี้ บวก จานวนคดีคงค้าง หรือ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีคงค้าง)
2. คดีแพ่งในเดือนนี้
2.1 คดีค้างมาจากเดือนที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากเดือนที่แล้ว
2.2 คดีรับใหม่ในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องภายในเดือนที่รายงาน
2.3 คดีเสร็จไปในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน
2.4 คดีค้างไปเดือนหน้า หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือค้างไปเดือนหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากเดือนที่แล้วบวก จานวนคดีรับใหม่ในเดือนนีเท่
้ ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในเดือนนี้ บวก จานวนคดีค้างไปเดือนหน้า หรือ
(คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป )
ตัวเลขในช่อง 2.4 จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4
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3. ระยะเวลาในการพิจารณาคดี (นับตั้งแต่วันฟ้อง จนคดีเสร็จสิ้น)
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามช่วงระยะเวลาที่คดีพิพากษาเสร็จสิ้น ดังนี้
- ไม่เกิน 1 เดือน
- เกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี
- เกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี
- เกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี
- เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี
- เกิน 5 ปี ขึ้นไป
ข้อสังเกต ช่อง รวม ทั้งหมดของระยะเวลาในการพิจารณาคดีจะต้องเท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีเสร็จไป
ในเดือนนี้ หรือ เท่ากับตัวเลขในช่อง 2.3
4. คดีละเมิดอานาจศาล
คดีละเมิดอานาจศาล หมายถึง การกระทาที่เป็นความผิดฐานละเมิดอานาจศาลตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง ตามมาตรา 31 และ มาตรา 32
4.1 จานวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณา หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
4.2 จานวนคดีที่พิพากษาเสร็จไป หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่พิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือน
ที่รายงาน
5. การไกล่เกลี่ย ประนอมข้อพิพาท
การไกล่เกลี่ย ประนอมข้อพิพาท หมายถึง กระบวนการที่บุคคลภายนอกผู้เป็นกลางซึ่งได้รับการ
ร้องขอจากคู่พิพาทหรือได้รับการแต่งตั้งจากศาลให้พบปะและช่วยเหลือคู่พิพาทให้สามารถแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทได้ด้วยความสมัครใจร่วมกัน ผลของการระงับข้อพิพาทในลักษณะนี้เรียกว่าการ
ตกลงยอมความกัน และการไกล่เกลี่ยเป็นการดาเนินการด้วยความสมัครใจ โดยคู่พิพาทฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งอาจขอถอนตัวออกจากกระบวนการไกล่เกลี่ยในขณะใดก็ได้ก่อนที่คู่พิพาททุกฝ่ายจะลงนาม
ในสัญญาประนีประนอมยอมความ
5.1 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยค้างมาจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ค้างมาจากเดือนที่แล้ว
5.2 จานวนคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยในเดือนนีหมายถึ
้
ง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาล
เพื่อให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
5.3 จานวนคดีที่ยกเลิกการไกล่เกลี่ยในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความไม่มาตามหมายเรียก
ที่ศาลนัดหรือคู่ความยื่นคาร้องขอไม่ประสงค์จะดาเนินการไกล่เกลี่ยภายในเดือนที่รายงาน
5.4 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยสาเร็จในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ยตามที่
คู่ความได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
และคู่ความได้ตกลงกันทา สัญญา
ประนีประนอมยอมความกันขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
๒

5.5 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ตามที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคู่ความไม่สามารถตกลงกันได้
ภายในเดือนที่รายงาน
5.6 จานวนคดีที่อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาล
เพือ่ ให้ศาลดาเนินการไกล่เกลีย่ และคดีดังกล่าวอยูร่ ะหว่างดาเนินการไกล่เกลีย่
6. 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 เช่นการรายงานสถิติคดีประจาเดือนมกราคม ณ วันที่
31 มกราคม มีคดีค้างอยู่จานวนกี่คดี
ตัวอย่าง คดีหมายเลขดาที่ พ.5/2554 ได้มีการยื่นฟ้องวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่ง
พิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ดังนั้นคดี
ดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน
ข้อสังเกต โดยในช่อง รวม คดีทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4 และ 2.4
7. ขั้นตอนที่คดีค้าง
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามขั้นตอนที่คดีค้าง ดังนี้
7.1 ค้างจ่าย หมายถึง คดีที่ยังไม่มีการจ่ายสานวนให้กับผู้พิพากษาท่านใดรับผิดชอบเป็นเจ้าของสานวน
7.2 ค้างที่ผู้พิพากษา หมายถึง คดีที่ค้างอยู่ที่ผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของสานวน
7.3 ค้างที่กองผู้ช่วย หมายถึง คดีที่ค้างอยู่ที่กองผู้ช่วยผู้พิพากษาเพื่อทาการตรวจร่างคาพิพากษา
7.4 ค้างที่สานักเลขานุการฯ หมายถึง คดีที่ค้างอยู่สานักเลขานุการฯ
7.5 เหตุอื่น หมายถึง คดีที่ค้างอยู่นอกเหนือจากขั้นตอนที่กล่าวมา
ข้อสังเกต โดยในช่อง รวม คดีทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4 และ 2.4
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คู่มือแบบรายงานบัญชีคดีประจาเดือน ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
รายงานบัญชีคดีประจาเดือน ในส่วนแพ่ง
ประจาเดือน .............................. พ.ศ. .................... ( ตัวอย่าง ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลอุทธรณ์
 ศาลอุทธรณ์ภาค.........
รายงานบัญชีคดีประจาเดือนในส่วนแพ่ง จะทาการจัดเก็บตามประเภทคดี ดังนี้
- คดีแพ่ง
- คดีเยาวชนและครอบครัว
- คดีผู้บริโภค
- คดีสิ่งแวดล้อม
- คดีเลือกตั้งท้องถิ่น
บัญชีคดี หมายถึง ปริมาณข้อหา หรือมูลคดี ที่ทาการยื่นฟ้อง ภายในเดือนที่รายงาน โดยจะต้อง
ทาการจัดเก็บทุกข้อหาหรือมูลคดีที่ฟ้องในสานวน
รายงานข้อหา หรือมูลคดี อื่นๆ หมายถึง ปริมาณ ข้อหาหรือมูลคดี ที่ทาการยื่นฟ้อง ภายในเดือน
ที่รายงาน โดยข้อหาหรือมูลคดี ดังกล่าวไม่มี อยู่ในแบบรายงานที่กาหนดไว้ ผู้ที่ทาการจัดเก็บจะต้องระบุ
ข้อหาหรือมูลคดีดังกล่าวด้วย
รวมจานวนข้อหา หรือมูลคดี ทั้งหมด หมายถึง จานวนข้อหาหรือมูลคดีทั้งหมดที่ได้ทาการยื่นฟ้อง
ภายในเดือนที่รายงาน
ปริมาณคดีรับใหม่ทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการ ยื่น ฟ้องทั้งหมดภาย ในเดือนที่รายงาน
โดยตัวเลขในช่องนี้จะต้องเท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีรับใหม่ในเดือนนี้
ข้อสังเกต จานวนข้อหาหรือมูลคดีทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ หรือ มากกว่า ปริมาณคดีรับใหม่ทั้งหมด
ภายในเดือนนั้นๆ
คดีที่แตกสาขาออกจากเรื่องเดิม หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จ (ได้มีการออกแดงแล้ว)
ได้มีการยื่นคาร้องเพื่อให้ศาลทาการพิจารณาคดีใหม่ภายในเดือนที่รายงาน
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คู่มือแบบรายงานสถิติคดีประจาเดือน ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
รายงานสถิติคดีประจาเดือน ในส่วนอาญา
ประจาเดือน .............................. พ.ศ. .................... ( ตัวอย่าง ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลอุทธรณ์
 ศาลอุทธรณ์ภาค.........
รายงานสถิติคดีประจาเดือนในส่วนอาญา จะทาการจัดเก็บตามประเภทคดี ดังนี้
- คดีอาญา
- คดีเยาวชนและครอบครัว
- คดีผู้บริโภค
- คดีสิ่งแวดล้อม
- คดีเลือกตั้งท้องถิ่น
- คดียาเสพติดฯ
ข้อสังเกต คดียาเสพติดฯ จะทาการเก็บเฉพาะในศาลอุทธรณ์
1. คดีอาญาในรอบปี
1.1 คดีค้างมาจากปีที่แล้ว หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่แล้ว
1.2 คดีรับใหม่ในปีนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงเดือน
ที่รายงานภายในปีนั้น ๆ
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 ปริมาณคดีท่พี ิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือค้างไปเดือนหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากเดือนที่แล้วบวก จานวนคดีรับใหม่ในเดือนนีเท่
้ ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในเดือนนี้ บวก จานวนคดีค้างไปเดือนหน้า หรือ
(คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป)
ตัวเลขในช่อง 2.4 จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4
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3. ระยะเวลาในการพิจารณาคดี (นับตั้งแต่วันฟ้อง จนคดีเสร็จสิ้น)
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามช่วงระยะเวลาที่คดีพิพากษาเสร็จสิ้น ดังนี้
- ไม่เกิน 1 เดือน
- เกิน 1 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี
- เกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี
- เกิน 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี
- เกิน 4 ปี ไม่เกิน 5 ปี
- เกิน 5 ปี ขึ้นไป
ข้อสังเกต ช่อง รวม ทั้งหมดของระยะเวลาในการพิจารณาคดีจะต้องเท่ากับ ตัวเลขในช่อง
คดีเสร็จไปในเดือนนี้ หรือ เท่ากับตัวเลขในช่อง 2.3
4. คดีละเมิดอานาจศาล
คดีละเมิดอานาจศาล หมายถึง การพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายเพื่อให้การ
พิจารณาคดีของศาลเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย กฎหมายจึงบัญญัติให้ศาลมีอานาจในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยทั้งในและนอกศาล
4.1 จานวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณา หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลทีเ่ กิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
4.2 จานวนคดี ที่พิพากษาเสร็จไป หมายถึง คดีละเมิดอานาจศาลที่ พิจารณาแล้วเสร็จ
ภายในเดือนที่รายงาน
5. การไกล่เกลี่ย ยอมความ
การไกล่เกลี่ย ยอมความ หมายถึง การยุติหรือการระงับข้อพิพาทด้วยการตกลงยินยอมของคู่ความเอง
โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนีประนอมเป็นคนกลางช่วยเหลือ แนะนา เสนอแนะหาทางออก
ในการยุติหรือยอมความให้แก่คู่ความและช่วยเหลือคู่ความหาหนทางบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตลอดจนเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการกระทาผิดทางอาญาและแสวงหามาตรการ
ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูผู้กระทาความผิด
5.1 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยค้างมาจากเดือนก่อน หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ค้างมาจากเดือนที่แล้ว
5.2 จานวนคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยในเดือนนีหมายถึ
้
ง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาล
เพื่อให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
5.3 จานวนคดีที่ยกเลิกการไกล่เกลี่ยในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความไม่มาตามหมายเรียก
ที่ศาลนัด หรือคู่ความยื่นคาร้องขอไม่ประสงค์จะดาเนินการไกล่เกลี่ยภายในเดือนที่รายงาน
5.4 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยสาเร็จในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ยตามที่
คู่ความได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคู่ความได้ตกลงกันทา
สัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้นภายในเดือนที่รายงาน
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5.5 จานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยไม่สาเร็จในเดือนนี้ หมายถึง ปริมาณคดีที่ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย
ตามที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลดาเนินการไกล่เกลี่ย และคู่ความไม่สามารถตกลงกันได้
ภายในเดือนที่รายงาน
5.6 จานวนคดีที่อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย หมายถึง ปริมาณคดีที่คู่ความได้ยื่นคาร้องขอต่อศาล
เพือ่ ให้ศาลดาเนินการไกล่เกลีย่ และคดีดังกล่าวอยูร่ ะหว่างดาเนินการไกล่เกลีย่
6. 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 อ.5/2554 ได้มีการยื่นฟ้องวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554
ซึ่งพิจารณายังไม่แล้วเสร็จภายในเดือนที่รายงาน เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ดังนั้น
คดีดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน
ข้อสังเกต โดยในช่อง รวม คดีทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4 และ 2.4
7. ขั้นตอนที่คดีค้าง
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามขั้นตอนที่คดีค้าง ดังนี้
7.1 ค้างจ่าย หมายถึง คดีที่ยังไม่ได้มีการจ่ายสานวนให้กับผู้พิพากษาท่านใดรับผิดชอบเป็นเจ้าของสานวน
7.2 ค้างที่ผู้พิพากษา หมายถึง คดีที่ค้างอยู่ที่ผู้พิพากษาที่เป็นเจ้าของสานวน
7.3 ค้างที่กองผู้ช่วย หมายถึง คดีที่ค้างอยู่ที่กองผู้ช่วยผู้พิพากษาเพื่อที่การตรวจร่างคาพิพากษา
7.4 ค้างที่สานักเลขานุการฯ หมายถึง คดีที่ค้างอยู่ที่สานักเลขานุการฯ
7.5 เหตุอื่น หมายถึง คดีที่ค้างอยู่นอกเหนือจากขั้นตอนที่กล่าวมา
ข้อสังเกต โดยในช่อง รวม คดีทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่อง 1.4 และ 2.4
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8. คดียาเสพติดให้โทษ จาแนกตามฐานความผิด
ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดย
รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะ
สาคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการ เสพทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงกับให้รวม
ตลอดถึงสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย โดยจะทาการจัดเก็บจาแนกตาม
ฐานความผิดของจาเลยที่กระทาความผิดโดยแยกตามประเภทของยาเสพติดให้โทษ ว่าได้
กระทาผิดฐานใด ดังนี้
- ผลิต
- จาหน่าย
- ครอบครอง
- เสพ
- ครอบครองเพื่อเสพ
- ครอบครองเพื่อจาหน่าย
- อื่นๆ
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คู่มือแบบรายงานบัญชีคดีประจาเดือน ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
รายงานบัญชีคดีประจาเดือน ในส่วนอาญา
ประจาเดือน .............................. พ.ศ. .................... ( ตัวอย่าง ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลอุทธรณ์
 ศาลอุทธรณ์ภาค.........
รายงานบัญชีคดีประจาเดือนในส่วนอาญา จะทาการจัดเก็บตามประเภทคดี ดังนี้
- คดีอาญา
- คดีเยาวชนและครอบครัว
- คดีผู้บริโภค
- คดีสิ่งแวดล้อม
- คดีเลือกตั้งท้องถิ่น
- คดียาเสพติดฯ
ข้อสังเกต คดียาเสพติดฯ จะทาการเก็บเฉพาะในศาลอุทธรณ์
บัญชีคดี หมายถึง ปริมาณข้อหาหรือฐานความผิดที่ทาการยื่นฟ้องภายในเดือนที่รายงาน โดยจะต้อง
ทาการจัดเก็บทุกข้อหาหรือฐานความผิดที่ฟ้องในสานวน
รายงานข้อหา หรือฐานความผิด อื่นๆ หมายถึง ปริมาณ ข้อหาหรือฐานความผิด ที่ทาการยื่นฟ้อง
ภายในเดือนที่รายงาน โดยข้อหาหรือฐานความผิด ดังกล่าวไม่มีอยู่ในแบบรายงานที่กาหนดไว้ผู้ที่ทาการ
จัดเก็บจะต้องระบุข้อหาหรือฐานความผิดดังกล่าวด้วย
รวมจานวนข้อหา หรือฐานความผิด ทั้งหมด หมายถึง จานวนข้อหาหรือฐานความผิด ทั้งหมดที่ได้
ทาการยื่นฟ้องภายในเดือนที่รายงาน
ปริมาณคดีรับใหม่ทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการ ยื่น ฟ้องทั้งหมดภาย ในเดือนที่รายงาน
โดยตัวเลขในช่องนี้จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีรับใหม่ในเดือนนี้
ข้อสังเกต จานวนข้อหาหรือฐานความผิดทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ หรือ มากกว่า ปริมาณคดีรับใหม่
ทั้งหมดภายในเดือนนั้นๆ
คดีที่แตกสาขาออกจากเรื่องเดิม หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จ (ได้มีการออกแดงแล้ว)
ได้มีการยื่นคาร้องเพื่อให้ศาลทาการพิจารณาคดีใหม่ภายในเดือนที่รายงาน
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คู่มือแบบรายงานบัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษาประจาเดือน ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
รายงานบัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษาประจาเดือน
ประจาเดือน .............................. พ.ศ. .................... ( ตัวอย่าง ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลอุทธรณ์
 ศาลอุทธรณ์ภาค.........
บัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษา จะทาการจัดเก็บตามประเภทคดี ดังนี้
- คดีแพ่ง
- คดีเยาวชนและครอบครัว(แพ่ง)
- คดีผู้บริโภค(แพ่ง)
- คดีสิ่งแวดล้อม(แพ่ง)
- คดีเลือกตั้งท้องถิ่น(แพ่ง)
- คดีอาญา
- คดีเยาวชนและครอบครัว(อาญา)
- คดีผู้บริโภค(อาญา)
- คดีสิ่งแวดล้อม(อาญา)
- คดีเลือกตั้งท้องถิ่น(อาญา)
- คดียาเสพติดฯ
1. ในช่อง “ชื่อผู้พิพากษา” ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส โดยจัดเก็บแยกตามประเภทคดี
สาหรับผู้พิพากษาที่ย้ายมาใหม่ ให้หมายเหตุไว้ในช่อง หมายเหตุว่า รับมอบงานเมื่อใด
2. ในช่อง “จานวนร่างคาพิพากษา” หมายถึง จานวนร่างคาพิพากษาของผู้พิพากษาแต่ละท่านที่ได้รับ
2.1 ช่อง “ในเดือนนี”้ หมายถึง จานวนร่างคาพิพากษาของผู้พิพากษาแต่ละท่านที่ได้รับภายใน
เดือนที่รายงาน
2.2 ช่อง “ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนนี้” หมายถึง จานวนร่างคาพิพากษาของผู้พิพากษาแต่ละท่าน
ได้รบั ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงเดือนที่รายงาน
3. ในช่อง “จานวนคาพิพากษาที่แล้วเสร็”จหมายถึง จานวนสานวนที่ทาการตรวจคาพิพากษาแล้วเสร็จ
3.1 ช่อง “ในเดือนนี้” หมายถึง จานวนสานวนที่ทาการตรวจคาพิพากษาแล้วเสร็จภายในเดือน
ที่รายงาน
3.2 ช่อง “ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนนี้” หมายถึง จานวนสานวนที่ทาการตรวจคาพิพากษาแล้วเสร็จ
ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงเดือนที่รายงาน
4. ในช่อง “จานวนคดีที่ค้าง” หมายถึง คดีที่ผู้พิพากษาได้รับมอบหมายไม่ว่าตั้งแต่เมื่อใดและถ้าเสนอ
ลงชื่อแล้วยังมิได้ลงชื่อคืนมา ให้ถือว่าค้างอยู่ที่ผู้พิพากษา ให้กรอกลงในช่องตามระยะเวลาดังนี้
- ไม่เกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี ขึ้นไป
๑๐

5. ในช่อง “จานวนคาวินิจฉัยคดีผู้บริโภค” หมายถึง จานวนคาวินิจฉัยในส่วนของคดีผู้บริโภคที่
ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับมอบหมายจากท่านประธานฯ
5.1 ช่อง “ในเดือนนี้” หมายถึง จานวนคาวินิจฉัยในส่วนของคดีผู้บริโภคที่ผู้พิพากษาแต่ละท่าน
ได้รบั มอบหมายจากท่านประธานฯ ภายในเดือนที่รายงาน
5.2 ช่อง “ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนนี้” หมายถึง จานวนคาวินิจฉัยในส่วนของคดีผู้บริโภคที่
ผูพ้ ิพากษาแต่ละท่านได้รบั มอบหมายจากท่านประธานฯ ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง
เดือนที่รายงาน
6. ในช่อง “จานวนคาสั่ง – คาร้อง ที่สั่งออก” หมายถึง จานวนคาสั่ง คาร้อง เช่น การขอทุเลาการ
บังคับคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับการสั่งออกไป
6.1 ช่อง “ในเดือนนี้” หมายถึง จานวนคาสั่ง คาร้อง ที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับการสั่งออกไป
ภายในเดือนที่รายงาน
6.2 ช่อง “ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนนี้” หมายถึง จานวนคาสั่ง คาร้อง ที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้รับ
การสัง่ ออกไป ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงเดือนที่รายงาน
7. ในช่อง “จานวนคดีไกล่เกลี่ย” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้ทาการไกล่เกลี่ย
7.1 ช่อง “ในเดือนนี้” หมายถึง จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้ทาการไกล่เกลี่ย
ภายในเดือนที่รายงาน
7.2 ช่อง “ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนนี้” จานวนคดีที่ผู้พิพากษาแต่ละท่านได้ทาการไกล่เกลี่ย ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม จนถึงเดือนที่รายงาน
8. ในช่อง “สืบพยาน” หมายถึง จานวนพยานที่คู่ความนามาเบิกความต่อศาลหรือพยานที่ศาลมี
หมายเรียกให้มาเบิกความในวันนัดสืบพยาน
8.1 ช่อง “ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ” หมายถึง จานวนพยานที่คู่ความอ้างต่อศาลและให้ศาล
ทาการสืบพยานโดยผ่านทางจอภาพในแต่ละคดี
8.2 ช่อง “จานวนปาก” หมายถึง จานวนปากในการสืบพยานแต่ละครั้งที่มาศาล
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คู่มือแบบรายงานบัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในกองผู้ช่วยประจาเดือน
ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
รายงานบัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในกองผู้ช่วยประจาเดือน
ประจาเดือน .............................. พ.ศ. .................... ( ตัวอย่าง ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลอุทธรณ์
 ศาลอุทธรณ์ภาค.........
บัญชีแสดงผลงานผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในกองผู้ช่วย จะทาการจัดเก็บแยกตามประเภทคดี ดังนี้
- คดีแพ่ง
- คดีเยาวชนและครอบครัว(แพ่ง)
- คดีผู้บริโภค(แพ่ง)
- คดีสิ่งแวดล้อม(แพ่ง)
- คดีเลือกตั้งท้องถิ่น(แพ่ง)
- คดีอาญา
- คดีเยาวชนและครอบครัว(อาญา)
- คดีผู้บริโภค(อาญา)
- คดีสิ่งแวดล้อม(อาญา)
- คดีเลือกตั้งท้องถิ่น(อาญา)
- คดียาเสพติดฯ
1. ในช่อง “ชื่อผู้พิพากษา” ให้กรอกรายชื่อตามลาดับอาวุโส โดยจัดเก็บแยกตามประเภทคดี
สาหรับผู้พิพากษาที่ย้ายมาใหม่ ให้หมายเหตุไว้ในช่อง หมายเหตุว่า รับมอบงานเมื่อใด
2. ในช่อง “สานวนที่จ่ายกองผู้ช่วย” หมายถึง จานวนสานวนที่จ่ายให้กับผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานอยู่
ในกองผู้ช่วย
2.1 ช่อง “ในเดือนนี”้ หมายถึง จานวนสานวนที่จ่ายให้กับผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในกองผู้ช่วย
ภายในเดือนที่รายงาน
2.2 ช่อง “ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนนี้ ” หมายถึง จานวนสานวนที่จ่ายให้กับผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในกองผู้ช่วยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงเดือนที่รายงาน
3. ในช่อง “จานวนร่างคาพิพากษาที่ตรวจเสร็จ” หมายถึง จานวนสานวนที่ทาการตรวจร่าง
คาพิพากษาแล้วเสร็จ
3.1 ช่อง “ในเดือนนี้ ” หมายถึง จานวนสานวนที่ทาการตรวจร่างคาพิพากษาแล้วเสร็จภายในเดือน
ที่รายงาน
3.2 ช่อง “ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนนี้ ” หมายถึง จานวน สานวนที่ทาการตรวจร่างคาพิพากษาแล้วเสร็จ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงเดือนที่รายงาน
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4. ในช่อง “จานวนคดีที่ค้าง” หมายถึง คดีที่กองผู้ช่วยผู้พิพากษาได้รับมอบหมายไม่ว่าตั้งแต่เมื่อใด
และถ้าเสนอลงชื่อแล้วยังมิได้ลงชื่อคืนมา ให้ถือว่าค้างอยู่ที่กองผู้ช่วยผู้พิพากษา ให้กรอกลงในช่อง
ตามระยะเวลาดังนี้
- ไม่เกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี
- เกิน 1 ปี ขึ้นไป
5. ในช่อง “จานวนคาสั่ง – คาร้อง ที่สั่งออก” หมายถึง จานวนคาสั่ง คาร้อง เช่น การขอทุเลาการ
บังคับคดีที่ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติอยู่ในกองผู้ช่วยแต่ละท่านได้มีการสั่งออก
5.1 ช่อง “ในเดือนนี้” หมายถึง จานวนคาสั่ง คาร้อง ที่ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติอยู่ในกองผู้ช่วย
แต่ละท่านได้มีการสั่งออกภายในเดือนที่รายงาน
5.2 ช่อง “ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนนี้” หมายถึง จานวนคาสั่ง คาร้อง ที่ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติอยู่ใน
กองผู้ช่วยแต่ละท่านได้มีการสั่งออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงเดือนที่รายงาน
6. ในช่อง “ยกร่างคาพิพากษา” หมายถึง จานวนสานวนที่ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในกองผู้ช่วย
ทาการช่วยผู้พิพากษาในการยกร่างคาพิพากษา
6.1 ช่อง “ในเดือนนี้” หมายถึง จานวนสานวนที่ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในกองผู้ช่วยทาการ
ช่วยผูพ้ ิพากษาในการยกร่างคาพิพากษาภายในเดือนที่รายงาน
6.2 ช่อง “ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนนี้” จานวนสานวนที่ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในกองผู้ช่วย
ทาการช่วยผู้พิพากษาในการยกร่างคาพิพากษา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงเดือนที่รายงาน
7. ในช่อง “จานวนคาพิพากษาที่ตรวจคัดท้าย” หมายถึง จานวนสานวนคาพิพากษาที่ตรวจเสร็จแล้ว
และสั่งออก
7.1 ช่อง “ในเดือนนี้” หมายถึง จานวนสานวนคาพิพากษาที่ตรวจเสร็จแล้วและสั่งออกภายใน
เดือนที่รายงาน
7.2 ช่อง “ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนนี้” หมายถึง จานวนสานวนคาพิพากษาที่ตรวจเสร็จแล้วและ
สั่งออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงเดือนที่รายงาน
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คู่มือแบบรายงานสถิติคดีประจาปี ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
รายงานสถิติคดีประจาปี ในส่วนแพ่งและในส่วนอาญา
ประจาปี พ.ศ. ............................... ( ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลอุทธรณ์
 ศาลอุทธรณ์ภาค.........
รายงานสถิติคดีประจาปีในส่วนแพ่งและส่วนอาญา จะทาการจัดเก็บตามประเภทคดี ดังนี้
- คดีแพ่ง
- คดีเยาวชนและครอบครัว(แพ่ง)
- คดีผู้บริโภค(แพ่ง)
- คดีสิ่งแวดล้อม(แพ่ง)
- คดีเลือกตั้งท้องถิ่น(แพ่ง)
- คดีอาญา
- คดีเยาวชนและครอบครัว(อาญา)
- คดีผู้บริโภค(อาญา)
- คดีสิ่งแวดล้อม(อาญา)
- คดีเลือกตั้งท้องถิ่น(อาญา)
- คดียาเสพติดฯ
1. คดีในรอบปี (ส่วนแพ่ง)
1.1 คดีค้างมา หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่แล้ว
1.2 คดีรับใหม่ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ
1.3 คดีเสร็จไป หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ
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
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2. คดีเสร็จไปในรอบปีจาแนกตามคาพิพากษา / คาสั่ง (ส่วนแพ่ง)
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามคดีเสร็จไปที่ศาลมีคาพิพากษา / คาสั่ง ที่ทาให้คดีเสร็จไป ดังนี้
2.1 โดยยืน หมายถึง คดีที่ศาลพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น
2.2 โดยแก้ หมายถึง คดีที่ศาลแก้ไขคาพิพากษาศาลชั้นต้น
2.3 โดยกลับ หมายถึง คดีที่ศาลกลับคาพิพากษาศาลชั้นต้น
2.4 โดยย้อน หมายถึง คดีที่ศาลมีคาสั่งในคาพิพากษาให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีนั้นใหม่
2.5 ยกโดยอุทธรณ์ต้องห้าม หมายถึง คดีที่ศาลไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ เนื่องจากกฎหมายห้ามอุทธรณ์
2.6 โดยประนีประนอมยอมความ หมายถึง คดีที่คู่ความได้ทาสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
2.7 ถอนฟ้อง หมายถึง คดีที่โจทก์ถอนฟ้อง
2.8 อื่นๆ หมายถึง คดีที่เสร็จไปโดยเหตุอื่น
ข้อสังเกต ช่อง รวมของตัวเลขคดีเสร็จไปจาแนกตามคาพิพากษา / คาสั่ง จะต้
เท่าอกังบตัวเลขในช่อง1.3
3. คดีในรอบปี (ส่วนอาญา)
3.1 คดีค้างมา หมายถึง ปริมาณคดีที่ค้างพิจารณามาจากปีที่แล้ว
3.2 คดีรับใหม่ หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการรับฟ้องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ
3.3 คดีเสร็จไป หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิพากษาแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม ภายในปีนั้นๆ
3.4 คดีค้างไป หมายถึง ปริมาณคดีที่พิจารณายังไม่แล้วเสร็จ คงเหลือเป็นคดีค้างไปในปีหน้า
ข้อสังเกต จานวนคดีค้างมาจากปีที่แล้ว บวก จานวนคดีรับใหม่ในปีนี้ เท่ากับ จานวนคดีเสร็จไป
ในปีนี้ บวก จานวนคดีค้างไป หรือ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่ – คดีเสร็จไป = คดีค้างไป )
หรือเท่ากับ จานวนคดีในรอบปีในรายงานประจาเดือนธันวาคมในปีที่รายงาน
ในตารางที่ 1 ข้อ 1.4
4. คดีเสร็จไปในรอบปีจาแนกตามคาพิพากษา / คาสั่ง (ส่วนอาญา)
ในตารางนี้จะทาการจัดเก็บตามเสร็จไปที่ศาลมีคาพิพากษา / คาสั่ง ที่ทาให้คดีเสร็จไป ดังนี้
4.1 โดยยืน หมายถึง คดีที่ศาลพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น
4.2 โดยแก้ หมายถึง คดีที่ศาลแก้ไขคาพิพากษาศาลชั้นต้น
4.3 โดยกลับ หมายถึง คดีที่ศาลกลับคาพิพากษาศาลชั้นต้น
4.4 โดยย้อน หมายถึง คดีที่ศาลมีคาสั่งในคาพิพากษาให้ศาลชั้นต้น หรือศาลชั้นอุทธรณ์พิจารณา
พิพากษาคดีนัน้ ใหม่
4.5 ยกโดยอุทธรณ์ต้องห้ามหมายถึง คดีที่ศาลไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ เนื่องจากกฎหมายห้ามอุทธรณ์
4.6 โดยประนีประนอมยอมความ หมายถึง คดีที่คู่ความได้ทาสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
4.7 ถอนฟ้อง หมายถึง คดีที่โจทก์ถอนฟ้อง
4.8 อื่นๆ หมายถึง คดีที่เสร็จไปโดยเหตุอื่น
ข้อสังเกต ช่อง รวมของตัวเลขคดีเสร็จไปจาแนกตามคาพิพากษา / คาสั่ง จะต้
เท่าอกังบตัวเลขในช่อง3.3

๑๕

คู่มือแบบรายงานบัญชีคดีประจาปี ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
รายงานบัญชีคดีประจาปี ในส่วนแพ่ง
ประจาปี พ.ศ. ............................... ( ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลอุทธรณ์
 ศาลอุทธรณ์ภาค.........
รายงานบัญชีคดีประจาปีในส่วนแพ่ง จะทาการจัดเก็บตามประเภทคดี ดังนี้
- คดีแพ่ง
- คดีเยาวชนและครอบครัว
- คดีผู้บริโภค
- คดีสิ่งแวดล้อม
- คดีเลือกตั้งท้องถิ่น
บัญชีคดี หมายถึง ปริมาณ ข้อหาหรือมูลคดี ที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จ ภาย ในปีที่รายงาน
โดยจะต้องทาการจัดเก็บทุกข้อหาหรือมูลคดีในสานวน
รายงานข้อหา หรือมูลคดี อื่นๆ หมายถึง ปริมาณข้อหาหรือมูลคดีที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จภายใน
ปีที่รายงาน โดยข้อหาหรือมูลคดี ดังกล่าวไม่มีอยู่ในแบบรายงานที่กาหนดไว้ ผู้ที่ทาการจัดเก็บจะต้อง
ระบุข้อหาหรือมูลคดีดังกล่าวด้วย
รวมจานวนข้อหาหรือมูลคดีทั้งหมด หมายถึง จานวนข้อหาหรือมูลคดี ทั้งหมดที่ได้ทาการพิจารณา
แล้วเสร็จภายในปีที่รายงาน
ปริมาณคดีเสร็จไปทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปีที่รายงาน
โดยตัวเลขในช่องนี้จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีเสร็จไป
ข้อสังเกต จานวนข้อหาหรือ มูลคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมด จะต้อง เท่ากับ หรือ มากกว่า
ปริมาณคดีเสร็จไปทั้งหมดภายในปีนั้นๆ
คดีที่แตกสาขาออกจากเรื่องเดิม หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จ (ได้มีการออกแดงแล้ว)
ได้มีการยื่นคาร้องเพื่อให้ศาลทาการพิจารณาคดีใหม่ และคดีดังกล่าวได้ทาการพิจารณาแล้วเสร็จ
ภายในปีที่รายงาน

๑๖

คู่มือแบบรายงานบัญชีคดีประจาปี ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
รายงานบัญชีคดีประจาปี ในส่วนอาญา
ประจาปี พ.ศ. ............................... ( ตัวอย่าง ประจาปี พ.ศ. 25xx)
ให้กรอกเครื่องหมาย X หน้าช่อง  ศาลอุทธรณ์
 ศาลอุทธรณ์ภาค.........
รายงานบัญชีคดีประจาปีในส่วนอาญา จะทาการจัดเก็บตามประเภทคดี ดังนี้
- คดีอาญา
- คดีเยาวชนและครอบครัว
- คดีผู้บริโภค
- คดีสิ่งแวดล้อม
- คดีเลือกตั้งท้องถิ่น
- คดียาเสพติดฯ
ข้อสังเกต คดียาเสพติดฯ จะทาการเก็บเฉพาะในศาลอุทธรณ์
บัญชีคดี หมายถึง ปริมาณข้อหา หรือฐานความผิด ที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จ ภายในปีที่รายงาน
โดยจะต้องทาการจัดเก็บทุกข้อหาหรือฐานความผิดในสานวน
รายงานข้อหา หรือฐานความผิด อื่นๆ หมายถึง ปริมาณข้อหา หรือฐานความผิด ที่ทาการพิจารณา
แล้วเสร็จ ภายใน ปีที่รายงานโดยข้อหา หรือฐานความผิด ดังกล่าวไม่มีอยู่ในแบบรายงานที่กาหนดไว้
ผู้ที่ทาการจัดเก็บจะต้องระบุข้อหาหรือฐานความผิดดังกล่าวด้วย
รวมจานวนข้อหา หรือฐานความผิด ทั้งหมด หมายถึ ง จานวนข้อหาหรือฐานความผิด ทั้งหมดที่ได้
ทาการพิจารณาแล้วเสร็จภายในปีที่รายงาน
ปริมาณคดีเสร็จไปทั้งหมด หมายถึง ปริมาณคดีที่ทาการพิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมด ภายในปี
ที่รายงาน โดยตัวเลขในช่องนี้จะต้อง เท่ากับ ตัวเลขในช่องคดีเสร็จไป
ข้อสังเกต จานวนข้อหาหรือฐานความผิดที่พิจารณาแล้วเสร็จทั้งหมดจะต้อง เท่ากับ หรือ มากกว่า
ปริมาณคดีเสร็จไปทั้งหมดภายในปีนั้นๆ
คดีที่แตกสาขาออกจากเรื่องเดิม หมายถึง คดีที่มีการพิจารณาแล้วเสร็จ (ได้มีการออกแดงแล้ว)
ได้มีการยื่นคาร้องเพื่อให้ศาลทาการพิจารณาคดีใหม่ และคดีดังกล่าวได้ทาการพิจารณาแล้วเสร็จ
ภายในปีที่รายงาน

๑๗

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

๑๘

