ระบบศาลยุติธรรม
ศำลยุติธรรมตำมพระธรรมนูญศำลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มีอยู่ทั่วรำชอำณำจักร
ระบบศำลยุติธรรมสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ชั้น คือ ศำลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกำ รวมเป็นศำลทั่ว
รำชอำณำจักรจำนวน 268 ศำล (9 ศำลสำขำ)
ศาลชั้นต้น
ศำลชั้นต้น เป็นศำลซึ่งรับคำฟ้อง หรือคำร้องในชั้นเริ่มต้นคดีไม่ว่ำเป็นคดีแพ่ง คดีผู้บริโภค คดี
สิ่งแวดล้อม คดีนักท่องเที่ยว คดีแรงงำน คดีภำษีอำกร คดีล้มละลำย คดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ หรือคดีอำญำ โดยดำเนินกระบวนกำรตัดสินชี้ขำดเป็นชั้นศำลแรก ทั้งมีอำนำจดำเนิน
กระบวนพิจำรณำแทนศำลอุทธรณ์และศำลฎีกำในบำงเรื่องด้วย ศำลชั้นต้นทั่วรำชอำณำจักรมีจำนวน
ทั้งหมด 256 ศำล (9 ศำลสำขำ) ประกอบด้วยศำลต่ำง ๆ ดังนี้
1. ศำลชั้นต้นพิจำรณำคดีแพ่งและคดีอำญำในกรุงเทพมหำนคร จำนวน 7 ศำล
ประกอบด้วย
- กลุ่มศำลแพ่ง ได้แก่ ศำลแพ่ง ศำลแพ่งกรุงเทพใต้ ศำลแพ่งธนบุรี
- กลุ่มศำลอำญำ ได้แก่ ศำลอำญำ ศำลอำญำกรุงเทพใต้ ศำลอำญำธนบุรี
- ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง
2. ศำลจังหวัด มีจำนวน 114 ศำล (6 สำขำ)
3. ศำลแขวง มีจำนวน 36 ศำล
4. ศำลชำนัญพิเศษ มีจำนวน 90 ศำล ประกอบด้วย
- ศำลแรงงำนกลำง จำนวน 1 ศำล
- ศำลแรงงำนภำค จำนวน 9 ศำล (2 สำขำ)
- ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง จำนวน 1 ศำล
- ศำลล้มละลำยกลำง จำนวน 1 ศำล
- ศำลภำษีอำกรกลำง จำนวน 1 ศำล
- ศำลเยำวชนและครอบครัวกลำง จำนวน 1 ศำล (1 สำขำ)
- ศำลเยำวชนและครอบครัวจังหวัด จำนวน 76 ศำล
5. ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภำค จำนวน 9 ศำล
ศาลชั้นอุทธรณ์
เป็นศำลที่มีอำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีที่อุทธรณ์คำพิพำกษำหรือ คำสั่งของศำลชั้นต้นตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรอุทธรณ์ รวมทั้งมีอำนำจพิจำรณำมีคำสั่งอื่นๆ เช่น มีคำสั่งเกี่ยวกับกำร
ขอประกันตัวในคดีอำญำ และกำรขอทุเลำกำรบังคับคดีในคดีแพ่ง กำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์มีลักษณะ
เป็นกำรตรวจสอบหรือทบทวนในชั้นอุทธรณ์ รวมเป็น 11 ศำล ประกอบด้วย
- ศำลอุทธรณ์ จำนวน 1 ศำล มีอำนำจพิจำรณำคดีที่อุทธรณ์คำพิพำกษำหรือคำสั่งคดีแพ่ง คดี
ผู้บริโภค คดีสิ่งแวดล้อม คดีอำญำ คดีเลือกตั้ง คดียำเสพติด คดีอำญำทุจริต และคดีค้ำมนุษย์
- ศำลอุทธรณ์ภำค 1 – 9 จำนวน 9 ศำล มีอำนำจพิจำรณำคดีที่อุทธรณ์คำพิพำกษำหรือคำสั่ง
คดีแพ่ง คดีผู้บริโภค คดีสิ่งแวดล้อม คดีอำญำ และคดีเลือกตั้ง
สำนักแผนงำนและงบประมำณ สำนักงำนศำลยุติธรรม
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2562

- ศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จำนวน 1 ศำล มีอำนำจพิจำรณำคดีที่อุทธรณ์คำพิพำกษำหรือ
คำสั่งคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ คดีภำษีอำกร คดีแรงงำน คดีล้มละลำย
และคดีเยำวชนและครอบครัว
ศาลชั้นฎีกา
เป็นศำลสูงสุดมีอำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีที่อุทธรณ์คำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำลอุทธรณ์ตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรฎีกำ และมีอำนำจวินิจฉัยชี้ขำดคดีที่ศำลฎีกำมีอำนำจวินิจฉัยได้ตำม
กฎหมำยเฉพำะ แต่หำกคดีใดมีปัญหำสำคัญไม่ว่ำจะเป็นปัญหำข้อเทจหรือปัญหำข้อกฎหมำย ประธำนศำล
ฎีกำเหนว่ำควรให้วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ของศำลฎีกำ ประธำนศำลฎีกำมีอำนำจสั่งให้นำปัญหำดังกล่ำว
เข้ำสู่กำรวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ของศำลฎีกำ ศำลฎีกำมีเพียงศำลเดียวตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร

สำนักแผนงำนและงบประมำณ สำนักงำนศำลยุติธรรม
หมำยเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2562

ระบบศาลยุติธรรม
ศำลฎีกำจำนวน ๑ ศำล
ศาลฎีกา
ศำลชั้นอุทธรณ์จำนวน 11 ศำล
ศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1-9
ชช==ช๙
ศำลชั้นต้น999999999
จำนวน 256 ศำล (9 สำขำ)

ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ

ศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค
- ศำลแพ่ง
- ศำลแพ่งกรุงเทพใต้
- ศำลแพ่งธนบุรี
- ศำลอำญำ
- ศำลอำญำกรุงเทพใต้
- ศำลอำญำธนบุรี
- ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลำง
- ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภำค 1 - 9
จำนวน 9 ศำล

ศาลชั้นต้นสังกัดภาค 1 - 9
-

ศำลจังหวัดในภำค 1-9 จำนวน 114 ศำล (6 สำขำ)
ศำลแขวงในภำค 1-9 จำนวน 36 ศำล

ศาลชานัญพิเศษ*
ศาลชานัญพิเศษ*
- ศำลแรงงำนกลำง
- ศำลเยำวชนและครอบครัวจังหวัด จำนวน 76 ศำล
- ศำลแรงงำนภำค จำนวน 9 ศำล (2 สำขำ)
- ศำลภำษีอำกรกลำง
- ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง
- ศำลล้มละลำยกลำง
- ศำลเยำวชนและครอบครัวกลำง (1 สำขำ)

ศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรรวมจานวนทั้งสิ้น 268 ศาล (9 สาขา)
หมำยเหตุ * ศำลชำนัญพิเศษตำมควำมหมำยของ พ.ร.บ.จัดตั้งศำลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. 2558 (มำตรำ 3)
สำนักแผนงำนและงบประมำณ สำนักงำนศำลยุติธรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษำยน พ.ศ. 2562

รำยชือ่ ศำลแขวงทั่วรำชอำณำจักร
ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

รำยชือ่ ศำล

ลำดับ
รำยชือ่ ศำล
แขวงปทุมวัน
๑๙ แขวงขอนแก่น
แขวงพระนครใต้
๒๐ แขวงอุดรธานี
แขวงพระนครเหนือ
๒๑ แขวงพยัคฆภูมพิ ิสัย
แขวงดุสิต
๒๒ แขวงเชียงใหม่
แขวงธนบุรี
๒๓ แขวงลาปาง
แขวงดอนเมือง
๒๔ แขวงเวียงป่าเป้า
แขวงบางบอน (เปิดทาการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562)
๒๕ แขวงเชียงราย(เปิดทาการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562)
แขวงพระนครศรีอยุธยา
๒๖ แขวงพิษณุโลก
แขวงลพบุรี
๒๗ แขวงนครไทย
แขวงนนทบุรี
๒๘ แขวงนครสวรรค์
แขวงสมุทรปราการ
๒๙ แขวงนครปฐม
แขวงสระบุรี
๓๐ แขวงราชบุรี
แขวงชลบุรี
๓๑ แขวงสุพรรณบุรี
แขวงพัทยา
๓๒ แขวงสุราษฎร์ธานี
แขวงระยอง
๓๓ แขวงนครศรีธรรมราช
แขวงนครราชสีมา
๓๔ แขวงทุ่งสง
แขวงสุรินทร์
๓๕ แขวงภูเก็ต
36 แขวงสงขลา
แขวงอุบลราชธานี
รวมจำนวนศำลแขวงทั่วรำชอำณำจักร ๓6 ศำล
รำยชือ่ ศำลชำนัญพิเศษ

ลำดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

รำยชือ่ ศำล
ลำดับ
ศาลภาษีอากรกลาง
๘
ศาลแรงงานกลาง
๙
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
๑๐
ศาลล้มละลายกลาง
๑๑
ศาลแรงงานภาค ๑
๑๒
ศาลแรงงานภาค ๒
๑๓
ศาลแรงงานภาค ๓
๑๔
รวมศาลชานัญพิเศษ 90 ศาล

รำยชือ่ ศำล
ศาลแรงงานภาค ๔
ศาลแรงงานภาค ๕
ศาลแรงงานภาค ๖
ศาลแรงงานภาค ๗
ศาลแรงงานภาค ๘
ศาลแรงงานภาค ๙
ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร 77 ศาล

รำยชือ่ ศำลเยำวชนและครอบครัวทั่วรำชอำณำจักร
ลาดับ
รายชือ่ ศาล
๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
รวม ๑ ศาล
ภาค ๑
๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
๔ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
๗ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บรุ ี
๘ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
๙ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
๑๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

ลาดับ
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

รวม ๙ ศาล
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

ภาค ๒
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก
รวม ๘ ศาล
ภาค ๓
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอานาจเจริญ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร
รวม ๘ ศาล

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

รายชือ่ ศาล
ภาค ๔
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลาภู
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสารคาม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
รวม ๑๒ ศาล
ภาค ๕
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลาปาง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลาพูน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รวม ๘ ศาล
ภาค ๖
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาแพงเพชร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
รวม ๙ ศาล

รำยชือ่ ศำลเยำวชนและครอบครัวทั่วรำชอำณำจักร (ต่อ)
ลาดับ
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

รายชือ่ ศาล
ภาค ๗
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รวม ๘ ศาล
ภาค ๘
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

ลาดับ
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

รายชือ่ ศาล
ภาค ๙
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
รวม ๗ ศาล

รวม ๗ ศาล
รวมจานวนศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ๗๗ ศาล

รำยชือ่ ศำลจังหวัดในภำค ๑ - ๙
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

รายชือ่ ศาล
ภาค ๑
ศาลจังหวัดมีนบุรี
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลจังหวัดลพบุรี
ศาลจังหวัดชัยนาท
ศาลจังหวัดสิงห์บรุ ี
ศาลจังหวัดอ่างทอง
ศาลจังหวัดสระบุรี
ศาลจังหวัดปทุมธานี
ศาลจังหวัดธัญบุรี
ศาลจังหวัดนนทบุรี
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลจังหวัดชัยบาดาล
ศาลจังหวัดพระโขนง
ศาลจังหวัดตลิง่ ชัน
รวมศาลจังหวัดในภาค ๑ จานวน ๑๔ ศาล
ภาค ๒
ศาลจังหวัดชลบุรี
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลจังหวัดนครนายก
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
ศาลจังหวัดกบินทร์บรุ ี
ศาลจังหวัดสระแก้ว
ศาลจังหวัดระยอง

ลาดับ
๒๒
๒๓
๒๔

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

รายชือ่ ศาล
ศาลจังหวัดตราด
ศาลจังหวัดจันทบุรี
ศาลจังหวัดพัทยา
รวมศาลจังหวัดในภาค ๒ จานวน ๑๐ ศาล
ภาค ๓
ศาลจังหวัดนครราชสีมา
ศาลจังหวัดบัวใหญ่
ศาลจังหวัดสีควิ้
ศาลจังหวัดพิมาย
ศาลจังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดภูเขียว
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลจังหวัดนางรอง
ศาลจังหวัดสุรินทร์
ศาลจังหวัดรัตนบุรี
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลจังหวัดอานาจเจริญ
ศาลจังหวัดยโสธร
ศาลจังหวัดเดชอุดม
ศาลจังหวัดกันทรลักษณ์
รวมศาลจังหวัดในภาค ๓ จานวน ๑๖ ศาล

รำยชือ่ ศำลจังหวัดในภำค ๑ - ๙ (ต่อ)
ลาดับ
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

56
๕๗
58
๕๙
60
๖๑
62
63
64
65
66
67
68

รายชือ่ ศาล
ภาค ๔
ศาลจังหวัดขอนแก่น
ศาลจังหวัดพล
ศาลจังหวัดอุดรธานี
ศาลจังหวัดหนองคาย
ศาลจังหวัดบึงกาฬ
ศาลจังหวัดเลย
ศาลจังหวัดสกลนคร
ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
ศาลจังหวัดนครพนม
ศาลจังหวัดมุกดาหาร
ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลจังหวัดหนองบัวลาภู
ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลจังหวัดชุมแพ
รวมศาลจังหวัดในภาค ๔ จานวน ๑5 ศาล
ภาค ๕
ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ศาลจังหวัดฝาง
ศาลจังหวัดลาปาง
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศาลจังหวัดแม่สะเรียง
ศาลจังหวัดเชียงราย
ศาลจังหวัดเทิง
ศาลจังหวัดพะเยา
ศาลจังหวัดน่าน
ศาลจังหวัดลาพูน
ศาลจังหวัดแพร่
ศาลจังหวัดฮอด
ศาลจังหวัดเชียงคา
รวมศาลจังหวัดในภาค ๕ จานวน 13 ศาล

ลาดับ
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑

รายชือ่ ศาล
ภาค ๖
ศาลจังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดสุโขทัย
ศาลจังหวัดสวรรคโลก
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลจังหวัดตาก
ศาลจังหวัดแม่สอด
ศาลจังหวัดกาแพงเพชร
ศาลจังหวัดพิจิตร
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลจังหวัดหล่มสัก
ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี
ศาลจังหวัดนครสวรรค์
ศาลจังหวัดอุทัยธานี
รวมศาลจังหวัดในภาค ๖ จานวน ๑๓ ศาล

รำยชือ่ ศำลจังหวัดในภำค ๑ - ๙ (ต่อ)
ลาดับ

รายชือ่ ศาล

ลาดับ
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

รายชือ่ ศาล

ศาลจังหวัดตะกัว่ ป่า
ภาค ๗
ศาลจังหวัดภูเก็ต
๘๒ ศาลจังหวัดนครปฐม
ศาลจังหวัดเกาะสมุย
๘๓ ศาลจังหวัดราชบุรี
๘๔ ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลจังหวัดเวียงสระ
รวมศาลจังหวัดในภาค ๘ จานวน ๑๔ ศาล
๘๕ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
๘๖ ศาลจังหวัดเพชรบุรี
ภาค ๙
๘๗ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๐๖ ศาลจังหวัดสงขลา
๘๘ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐๗ ศาลจังหวัดตรัง
๘๙ ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
๑๐๘ ศาลจังหวัดพัทลุง
๙๐ ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
๑๐๙ ศาลจังหวัดสตูล
๙๑ ศาลจังหวัดหัวหิน
๑๑๐ ศาลจังหวัดปัตตานี
รวมศาลจังหวัดในภาค ๗ จานวน ๑๐ ศาล
๑๑๑ ศาลจังหวัดยะลา
ภาค ๘
๑๑๒ ศาลจังหวัดเบตง
๙๒ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๑๓ ศาลจังหวัดนราธิวาส
๙๓ ศาลจังหวัดปากพนัง
๑๑๔ ศาลจังหวัดนาทวี
รวมศาลจังหวัดในภาค ๙ จานวน ๙ ศาล
๙๔ ศาลจังหวัดทุ่งสง
๙๕ ศาลจังหวัดชุมพร
๙๖ ศาลจังหวัดหลังสวน
๙๗ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๙๘ ศาลจังหวัดไชยา
๙๙ ศาลจังหวัดระนอง
๑๐๐ ศาลจังหวัดกระบี่
๑๐๑ ศาลจังหวัดพังงา
ศาลจังหวัดมีจานวนรวมทั้งสิน้ ๑๑4 ศาล
รำยชือ่ ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภำค
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

รำยชือ่ ศำล
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 1
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 2
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 3
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 4
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 5
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 6

ลำดับ
7
8
9

รำยชือ่ ศำล
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 7
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 8
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาค 9

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบภาคมีจานวนรวมทั้งสิน้ 9 ศาล

รำยชือ่ ศำลฎีกำและศำลอุทธรณ์ภำค ๑-๙
ลาดับ
๑

รายชือ่ ศาล
ชัน้ ฎีกา
ศาลฎีกา

รวม ๑ ศาล
ลาดับ
1
๒
๓

๑

๑

รายชือ่ ศาล
ศาลสาขาของศาลจังหวัด
ศาลจังหวีดสีควิ้ (ปากช่อง)
ศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว)
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สาขาปาย)

ลาดับ

รายชือ่ ศาล

ชัน้ อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์
๑
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑
๒
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒
๓
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓
๔
ศาลอุทธรณ์ภาค ๔
๕
ศาลอุทธรณ์ภาค ๕
๖
ศาลอุทธรณ์ภาค ๖
๗
ศาลอุทธรณ์ภาค ๗
๘
ศาลอุทธรณ์ภาค ๘
๙
๑๐ ศาลอุทธรณ์ภาค ๙
๑๑ ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
รวม ๑1 ศาล
รำยชือ่ ศำลสำขำทั่วรำชอำณำจักร
ลาดับ
รายชือ่ ศาล
๔
ศาลจังหวัดเชียงราย (สาขาเวียงป่าเป้า)
ศาลจังหวัดพิษณุโลก (สาขานครไทย)
๕
ศาลจังหวัดมหาสารคาม (สาขาพยัคฆภูมพิ ิสัย)
๖
รวมศาลสาขาของศาลจังหวัด 6 ศาล

ศาลสาขาของศาลเยาวชนและครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)
รวมศาลสาขาของศาลเยาวชนและครอบครัว ๑ ศาล
ศาลสาขาของศาลแรงงาน
ศาลแรงงานภาค ๑ (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
2
ศาลแรงงานภาค 2 (สาขาระยอง)
รวมศาลสาขาของศาลแรงงาน 2 ศาล
รวมศาลสาขาทั้งหมด 9 ศาล
รำยชือ่ ศำลชัน้ ต้นในกรุงเทพมหำนคร

ลาดับ
๑
๒
๓
๔

รายชือ่ ศาล

ลาดับ
๕
๖
๗

ศาลแพ่ง
ศาลแพ่งธนบุรี
ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ศาลอาญา
รวม 7 ศาล

รายชือ่ ศาล
ศาลอาญาธนบุรี
ศาลอาญากรุงเทพใต้
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบกลาง

