ประจําวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 3/2559
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม แจ้งผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการกํากับดูแลที่ปรึกษากฎหมายได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามอัตราการจ่าย
ในบัญชี 3 แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ และค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะบุคคล พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
ในการสอบ (ฉบับที่...) พ.ศ ....
3. ที่ ประชุ มมี มติ เห็ นชอบร่ างระเบี ยบคณะกรรมการบริ หารศาลยุ ติ ธรรม ว่ าด้ วยการใช้ เครื่ องวิ ทยุ คมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ ...
4. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดจํานวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
นัดประชุมครั้ งต่อไป วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุ มศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ศาลยุติธรรมมุ่งอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน พิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็ว
สํานักงานศาลยุติธรรมแจ้งสถิติข้อมูลคดีที่ขึ้นสู่ศาลทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อันเกิด
จากความร่วมแรงร่วมใจเสียสละมุ่งมั่นทํางานของผู้พิพากษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนของศาลยุติธรรม ทําให้ในรอบปี
2558 ศาลยุติธรรมสามารถอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยการพิจารณาคดีที่ขึ้นสู่ศาลทั้งสามชั้นศาลได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้
ศาลฎีกาพิจารณาคดีแล้วเสร็จจํานวน 15,823 คดี คิดเป็นร้อยละ 62.34 ของปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณา ซึ่งมี
จํานวน 25,383 คดี โดยศาลฎีกาสามารถพิจารณาคดีเสร็จไปได้มากกว่าคดีรับใหม่จํานวน 4,238 คดี เป็นผลให้คดีค้างไปลดลง
เหลือเพียง 9,560 คดี เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีคดีค้างพิจารณาถึง 37,236คดี คดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกา
5 อันดับแรก คือ คดีอาญา7,437 คดี คดีแพ่ง 6,053 คดี คดีแรงงาน 4,653 คดี คดีสิ่งแวดล้อม 445 คดี และคดีพาณิชย์ 373 คดี
คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จํานวน 6,851 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 71.66 รองลงมา
คือคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในช่วงระยะเวลาเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี มีจํานวน 1,232 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 12.89 ถัดมา
คือคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในช่วงระยะเวลาเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี มีจํานวน 759 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 7.94 คดี ที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาในช่วงระยะเวลาเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี มีจํานวน 443 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 4.63 ส่วนคดีที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาในช่วงระยะเวลาเกิน 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มีจํานวน 274 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 2.87 และคดีที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาในช่วงระยะเวลาเกิน 5 ปี มีจํานวน 1 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของปริมาณคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
/ศาลอุทธรณ์…
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ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 – 9 พิจารณาคดีแล้วเสร็จจํานวน 47,933 คดี คิดเป็นร้อยละ 88.03 ของปริมาณ
คดี ที่เข้าสู่การพิจารณาซึ่งมีจํานวน 54,451 คดี โดยศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 – 9 สามารถพิจารณาคดีเสร็จไปได้
มากกว่าคดีรับใหม่จํานวน 1,185 คดี เป็นผลให้คดีค้างไปลดลงเหลือเพียง 6,518 คดี เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปี พ.ศ. 2554 มีคดี
ค้างพิจารณาถึง 26,595 คดี คดีที่ขึ้นสู่ศาล 5 อันดับแรก คือ คดีอาญา 31,176 คดี คดียาเสพติด 21,687 คดี คดีแพ่ง 12,088 คดี
คดีผู้บริโภค (แพ่ง) 7,743 คดี และคดีสิ่งแวดล้อม (อาญา) 2,635 คดี คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงระยะเวลา
ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 6,222 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 95.46 รองลงมาคือคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในช่วงระยะเวลาเกิน
6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 274 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 4.20 ถัดมาคือคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในช่วงระยะเวลาเกิน
1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี มีจํานวน 22 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.34 ของปริมาณคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและไม่มีคดีที่ค้าง
พิจารณาเกิน 2 ปี ขึ้นไป ดังนั้น คดีส่วนใหญ่จึงเป็นคดีที่ค้างพิจารณาไม่เกิน 6 เดือน
ศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักรพิจารณาคดีแล้วเสร็จจํานวน 1,321,371 คดี คิดเป็นร้อยละ 88.04 ของปริมาณคดีที่เข้าสู่
การพิจารณาจํานวน 1,500,817 คดี คงมีคดีค้างพิจารณาไป 179,446 คดี โดยในรอบปี พ.ศ. 2558 มีคดีรับใหม่เพิ่มมากขึ้นกว่า
คดีรับใหม่ในรอบปี พ.ศ. 2557 จํานวน 68,337 คดี แต่สามารถพิจารณาแล้วเสร็จไปได้มากกว่าในรอบปี พ.ศ. 2557 จํานวน
73,526 คดี คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน มีจํานวน 158,333 คดี หรือคิดเป็น
ร้อยละ 88.23 รองลงมาคือคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในช่วงระยะเวลาเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี มีจํานวน 15,080 คดี
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.40 ถัดมาคือคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในช่วงระยะเวลาเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี มีจํานวน 5,215 คดี
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.91 ส่วนคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในช่วงระยะเวลาเกิน2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี มีจํานวน 763 คดี หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.43 และคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในช่วงระยะเวลาเกิน 5 ปี ขึ้นไป มีจํานวน 55 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03
ของปริมาณคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้น คดีส่วนใหญ่จึงเป็นคดีที่ค้างพิจารณาไม่เกิน 6 เดือน
สถิติคดีแพ่ง 5 อันดับแรกที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ได้แก่ ขอจัดการมรดก 93,883 คดี
ละเมิด 28,339คดี ยืม 14,904 คดี รับช่วงสิทธิ 9,019 คดี และซื้อขาย 7,347 คดี ในส่วนของสถิติคดีอาญา 5 อันดับแรกที่เข้าสู่
การพิจารณาของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ได้แก่ ยาเสพติดให้โทษ273,367 คดี จารจรทางบก 152,976 คดี การพนัน 74,125 คดี
อาวุธปืน 36,589 คดี และคนเข้าเมือง 29,915 คดี
ทั้งนี้ จากสถิติระยะเวลาการพิจารณาคดีของศาลทั้งสามชั้นศาลจะเห็นได้ว่าศาลยุติธรรมมีการบริหารจัดการคดี
ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น อันเนื่องมาจากการนําระบบการพิจารณาต่อเนื่อง และระบบงานด้านอื่นๆ ที่ศาลยุติธรรมนํามาใช้ในการ
อํานวยความยุติธรรมโดยมีเป้าหมายสําคัญคือประชาชนจะต้องได้รับความเป็นธรรมที่ถูกต้องและรวดเร็ว ตามนโยบายของ
นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งความคืบหน้าโครงการจัดหากระดานอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรม
สํ านั กเทคโนโลยี สารสนเทศจั ดทํ าโครงการจัดหากระดานอิ เล็ กทรอนิกส์เพื่ อการประชาสั มพั นธ์ ข้ อมู ลข่าวสาร
ของศาลยุติธรรม ระยะที่ 2 โดยจัดหาเทคโนโลยีที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ด้วยระบบจอสัมผัส และระบบบริหาร
จัดการสื่อประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานศาลยุติธรรมจํานวน 153 หน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศาลยุติธรรม และให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานศาลยุติธรรมที่ได้รับการจัดสรร คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในเดือนพฤษภาคม 2559

