รายงานจานวนคดีที่ขนึ้ สูก่ ารพิจารณา 5 อันดับสูงสุดของศาลชัน้ ต้นทั่วราชอาณาจักร
เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2553
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
กลุม่ ศาลแพ่ง

คดีแพ่ง
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 2,898 คดี
2. ขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน จํานวน
2,230 คดี
3. ขับไล่ จํานวน 1,305 คดี
4. ซื้อขาย จํานวน 730 คดี
5. ละเมิด จํานวน 717 คดี
คดีผู้บริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กู้ยืม / ค้ําประกัน
จํานวน 3,005 คดี
2. เช่าซื้อ (รถยนต์) จํานวน 1,517 คดี
3. บัตรเครดิต จํานวน 1,040 คดี
4. เช่าทรัพย์ (อาคารทรัพย์) จํานวน 159 คดี
5. จ้างทําของ จํานวน 159 คดี
กลุม่ ศาลอาญา
คดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 12,829 คดี
2. ลหุโทษ จํานวน 8,539 คดี
3. ความผิดฐานลักทรัพย์ จํานวน 3,644 คดี
4. ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
จํานวน 1,970 คดี
5. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 1,702 คดี

รายงานจานวนคดีที่ขนึ้ สูก่ ารพิจารณา 5 อันดับสูงสุดของศาลชัน้ ต้นทั่วราชอาณาจักร
เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2553
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
กลุม่ ศาลจังหวัด

คดีแพ่ง

คดีอาญา

1. ขอจัดการมรดก จํานวน 69,691 คดี

1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 126,566 คดี

2. ละเมิด จํานวน 11,205 คดี

2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 50,866 คดี

3. ยืม จํานวน 8,685 คดี

3. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 34,936 คดี

4. ขับไล่ จํานวน 4,765 คดี

4. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 25,062 คดี

5. ซื้อชาย จํานวน 3,693 คดี

5. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จํานวน
22388 คดี

คดีผู้บริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กู้ยืม / ค้ําประกัน
จํานวน 101,605 คดี
2. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
จํานวน 39,717 คดี
3. บัตรเครดิต จํานวน 30,696 คดี
4. เช่าซื้อ (รถยนต์) จํานวน 22,545 คดี
5. เช่าซื้อ (อื่นๆ) จํานวน 4,023 คดี

กลุม่ ศาลแขวง
คดีแพ่ง

คดีอาญา

1. ละเมิด จํานวน 8,437 คดี

1. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 51,850 คดี

2. ยืม จํานวน 5,396 คดี

2. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 27,824 คดี

3. รับช่วงสิทธิ์ จํานวน 2,514 คดี

3. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 9,110 คดี

4. ตั๋วเงิน จํานวน 2,378 คดี

4. พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

5. ซื้อขาย จํานวน 2,234 คดี
คดีผู้บริโภค

จํานวน 7,227 คดี
5. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 6,864 คดี

1. สินเชื่อบุคคล / กู้ยืม / ค้ําประกัน
จํานวน 43,804 คดี
2. บัตรเครดิต จํานวน 39,470 คดี
3. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จํานวน
16,242 คดี
4. เช่าซื้อ (รถยนต์) จํานวน 7,495 คดี
5. เช่าซื้อ (อื่นๆ) จํานวน 5,681 คดี
กลุม่ ศาลเยาวชนและครอบครัว
เยาวชนฯแพ่ง

เยาวชนฯอาญา

1. ฟ้องหย่า จํานวน 5,316 คดี

1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 11,973 คดี

2. ร้องขอต่อศาลให้มีคําสั่งให้ผู้ร้องขอจด

2. ความผิดฐานลักทรัพย์ จํานวน 5,163 คดี

ทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร จํานวน 2,232
คดี
3. ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าอํานาจ
ปกครองบุตรซึ่งยังไม่บรรละนิติภาวะอยู่
กับบิดาหรือมารดา จํานวน 1,117 คดี
4. ขอให้สั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร
จํานวน 1,095 คดี
5. ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จํานวน 773 คดี

3. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จํานวน
3,360 คดี
4. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 3,263 คดี
5. ความผิดฐานรับของโจร จํานวน 2,095 คดี

กลุม่ ศาลแรงงาน
1. ขอให้คิดค่าชดเชย จํานวน 6,414 คดี
2. ขอให้จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องและตามกําหนดเวลา จํานวน 5,706 คดี
3. ขอให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จํานวน 5,417 คดี
4. ขอให้รับกลับเข้าทํางานและหรือให้จ่ายค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จํานวน 2,057 คดี
5. ขอให้ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้าง จํานวน 1,376 คดี
ศาลภาษีอากร
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน 100 คดี
2. ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา จํานวน 40 คดี
3. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 34 คดี
4. ภาษีเงินได้นติ ิบคุ คล จํานวน 28 คดี
5. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 17 คดี
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ทรัพย์สินแพ่ง

ทรัพย์สินอาญา

1. การขนส่งรหว่างประเทศทางอื่น

1. นําเข้า จําหน่ายและมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งสินค้า

จํานวน 163 คดี
2. สัญญาทรัสต์รีซีท สัญญาเล็ตเตอร์ออฟ
เครดิต จําวน 111 คดี

จํานวน 3,279 คดี
2. จําหน่าย มีไว้เพื่อจําหน่ายงานละเมิดลิขสิทธิ์
จํานวน 1,531 คดี

3. รับขนทางทะเล จํานวน 106 คดี

3. ความผิดเกี่ยวกับการค้า จํานวน 186 คดี

4. สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ

4. ขาย มีไว้เพื่อขาย นําเข้ามาซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิ

จํานวน 58 คดี
5. เพิกถอนคําวินจิ ฉัยคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้า จํานวน 34 คดี

บัตรหรืออนุสิทธิบตั รโดยไม่ได้รับอนุญาต
จํานวน 177 คดี
5. ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า จํานวน 122 คดี

รายงานจานวนคดีที่ขนึ้ สูก่ ารพิจารณา 5 อันดับสูงสุดของศาลชัน้ ต้นทั่วราชอาณาจักร
เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2553
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
ศาลล้มละลายกลาง

คาสัง่ ในคดีล้มละลาย

คาสัง่ ในคดีล้มละลาย (อาญา)

1. คําสั่งพิทักทรัพย์เด็ดขาด

1. คําสั่งออกหมายจับหรือขังบุคคลที่ฝ่าฝืนคําสั่ง

จํานวน 12,309 คดี

ตาม ม.90/39 วรรคสาม จํานวน 10,698 คดี

2. คําพิพากษาให้ล้มละลาย
จํานวน 9,398 คดี
3. คําสั่งปิดคดี จํานวน 7,235 คดี
4. คําสั่งยกเลิกการล้มละลาย (ม.35)
จํานวน 1,017 คดี
5. คําพิพากษายกฟ้อง จํานวน 435 คดี

คดีล้มละลาย(คดีอาญา)
1. รับสินเชื่อจากผู้อื่นมีจ่ ํานวนตั้งแต่หนึง่ ร้อยบาทขึ้นไป
โดยมิได้แจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าคนถูกพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด จํานวน 12 คดี
2. ความผิดว่าด้วยกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ จํานวน 1 คดี

คาสัง่ ในคดีฟื้นฟูกิจการ
1. คําสั่งฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้ทําแผนหรือ
ผู้ทําแผนชั่วคราว (ถ้ามี)/ยําคําร้อง
จํานวน 22 คดี และคําสั่งยกคําร้องขอ
จํานวน 22 คดี
2. คําสั่งเห็นชอบด้วยแผน จํานวน 20 คดี
3. คําสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ (ม.90/17)
จํานวน 17 คดี
4. คําสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผน จํานวน 3 คดี

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ม.90/81 , ม.90/88
ม.90/89 จํานวน 1 คดี
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 , 86 , 91 , 350
จํานวน 1 คดี

รายงานจานวนคดีที่ขนึ้ สูก่ ารพิจารณา 5 อันดับสูงสุดของศาลชัน้ ต้นทั่วราชอาณาจักร
เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2553
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
ศาลชัน้ ต้นทั่วราชอาณาจักร

คดีแพ่ง

คดีอาญา

1. ขอจัดการมรดก จํานวน 72,595 คดี

1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 160,478 คดี

2. ละเมิด จํานวน 20,359 คดี

2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 106,679 คดี

3. ยืม จํานวน 14,643 คดี

3. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 63,228 คดี

4. ซื้อขาย จํานวน 6,657 คดี

4. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 34,231 คดี

5. ขับไล่ จํานวน 6,309 คดี

5. ความผิดฐานลักทรัพย์ จํานวน 31,739 คดี

คดีผู้บริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กู้ยืม / ค้ําประกัน
จํานวน 148,414 คดี
2. บัตรเครดิต จํานวน 71,206 คดี
3. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
จํานวน 56,108 คดี
4. เช่าซื้อ (รถยนต์) จํานวน 31,557 คดี
5. เช่าซื้อ (อื่นๆ) จํานวน 9,746 คดี

รายงานจานวนคดีที่ขนึ้ สูก่ ารพิจารณา 5 อันดับสูงสุดของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกคดีแพ่ง

1. ละเมิด จานวน 1,458 คดี
2. ยืม จานวน 1,246 คดี
3. ขับไล่ จานวน 1,136 คดี
4. ที่ดิน จานวน 783 คดี
5. ค้าประกัน 710 คดี
แผนกคดีอาญา
1. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน
4,296 คดี
2. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 3,662 คดี
3. ลหุโทษ จานวน 3,527 คดี
4. ความผิดต่อชีวิต จานวน 3,424 คดี
5. ความผิดต่อร่างกาย จานวน 1,784 คดี
แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
1. ฟ้องหย่า จานวน 88 คดี

1. ความผิดต่อชีวิต จานวน 355 คดี

2. ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จานวน

2. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 262 คดี

53 คดี
3. ขอให้สั่งเรื่องอานาจปกครองบุตร
จานวน 18 คดี
4. ขออนุญาตทานิติกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินบางชนิดของผู้เยาว์
จานวน 14 คดี
5. ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
ระหว่างบิดามารดาและบุตร
จานวน 12 คดี

3. ลหุโทษ จานวน 259 คดี
4. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 158 คดี
5. ความผิดต่อเสรีภาพ จานวน 121 คดี

รายงานจานวนคดีที่ขนึ้ สูก่ ารพิจารณา 5 อันดับสูงสุดของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกคดีผู้บริโภค

1. สินเชื่อบุคคล / กู้ยืม / ค้าประกัน
จานวน 1,853 คดี

1. พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
จานวน 4 คดี

2. เช่าซื้อ (รถยนต์) จานวน 980 คดี

2. พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบีย้ เกินอัตรา จานวน 3 คดี

3. บัตรเครดิต จานวน 194 คดี

3. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จานวน 2 คดี

4. เช่าซื้อ (อื่นๆ) จานวน 181 คดี

พ.ร.บ.ยาจานวน 2 คดี

5. ประกันวินาศภัย จานวน 163 คดี
แผนกคดีสงิ่ แวดล้อม
1. พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

1. พ.ร.บ.ป่าไม้ จานวน 700 คดี

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จานวน

2. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 331 คดี

6 คดี

3. พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ จานวน 127 คดี
4. พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ จานวน 106 คดี
5. พ.ร.บ.การประมง จานวน 65 คดี

แผนกคดีเลือกตัง้
1. พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2545 จานวน 157 คดี
2. ขอให้เพิกถอนการเลือกตั้งและจัด
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ จานวน 25 คดี
3. ขอให้เพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและจัดให้มีการเลือก
ตั้งใหม่ จานวน 20 คดี

1. พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 จานวน 14 คดี

รายงานจานวนคดีที่ขนึ้ สูก่ ารพิจารณา 5 อันดับสูงสุดของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกคดียาเสพติด
1. เมทแอมเฟตามีน จานวน 12,805 คดี
2. กัญชา จานวน 722 คดี
3. พืชกระท่อม จานวน 276 คดี
4. เฮโรอีน จานวน 90 คดี
5. ฝิ่น จานวน 33 คดี

รายงานจานวนคดีที่ขึ้นสูก่ ารพิจารณา 5 อันดับสูงสุด ของศาลฎีกา
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกคดีแพ่ง

1. ที่ดิน จานวน 716 คดี
2. ยืม จานวน 620 คดี
3. ขับไล่ จานวน 556 คดี
4. ละเมิด จานวน 540 คดี
5. ซื้อขาย จานวน 289 คดี
แผนกคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 2,523 คดี
2. ความผิดต่อชีวิต จานวน 2,265 คดี
3. ลหุโทษ จานวน 2,033 คดี
4. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ
จานวน 1,907 คดี
5. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 892 คดี

รายงานจานวนคดีที่ขึ้นสูก่ ารพิจารณา 5 อันดับสูงสุด ของศาลฎีกา
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

1. ฟ้องหย่า จานวน 45 คดี

1. ความผิดต่อชีวิต จานวน 85 คดี

2. ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จานวน 24 คดี

2. ลหุโทษ จานวน 80 คดี

3. ขอให้สั่งเรื่องอานาจปกครองบุตร

3. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ

จานวน 15 คดี

จานวน 68 คดี

4. ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างบิดา

4. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 27 คดี

มารดาและบุตร จานวน 8 คดี

5. ความผิดต่อเสรีภาพ จานวน 26 คดี

5. ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามี
ภริยา จานวน 7 คดี
แผนกคดีล้มละลาย
1. คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จานวน 562 คดี
2. คาพิพากษายกฟ้อง จานวน 278 คดี
3. คาพิพากษาให้ล้มละลาย จานวน 29 คดี

แผนกคดีล้มละลาย (ฟื้นฟู)
1. คาสั่งฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้ทาแผน หรือ
ผู้ทาแผนชั่วคราว (ถ้ามี)/ยกคาร้อง
จานวน 1 คดี
2. คาสั่งยกคาร้องขอ จานวน 4 คดี

รายงานจานวนคดีที่ขึ้นสูก่ ารพิจารณา 5 อันดับสูงสุด ของศาลฎีกา
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ

1. เพิกถอนคาวินจิ ฉัยคณะกรรมการเครื่องหมาย
การค้า จานวน 58 คดี
2. รับขนทางทะเล จานวน 32 คดี
3. คดีการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ
จานวน 30 คดี
4. การขนส่งระหว่างประเทศทางอื่น
จานวน 26 คดี
5. สัญญาทรัสต์รีซีท สัญญาเล็ตเตอร์ออฟเครดิต
จานวน 22 คดี

1. ขาย มีไว้เพื่อขาย นาเข้ามาซึ่งผลิตภัณฑ์
ตามสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบตั รโดยไม่ได้รับ
อนุญาต จานวน 108 คดี
2. ละเมิดงานลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง
จานวน 93 คดี
3. ละเมิดลิขสิทธิ์งานโสตทัศน์วัสดุ
จานวน 48 คดี
4. ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า
จานวน 13 คดี
5. พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
จานวน 9 คดี
จาหน่าย และมีไว้เพื่อจาหน่ายงานละเมิด
ลิขสิทธิ์ จานวน 9 คดี
แผนกคดีภาษีอากร

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวน 25 คดี
2. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน 24 คดี
3. ภาษีเงินได้นติ ิบคุ คล จานวน 13 คดี
4. ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา จานวน 11 คดี
5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน 4 คดี
พ.ร.บ.ศุลกากร จานวน 4 คดี

รายงานจานวนคดีที่ขึ้นสูก่ ารพิจารณา 5 อันดับสูงสุด ของศาลฎีกา
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกคดีแรงงาน

1. ขอให้รับกลับเข้าทางานและหรือให้จ่ายค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จานวน 844 คดี
2. ขอให้จ่ายค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้าง จานวน 810 คดี
3. ขอให้คิดค่าชดเชย จานวน 669 คดี
4. ขอให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จานวน 350 คดี
5. ขอให้จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องและตามกาหนดเวลา จานวน 320 คดี
แผนกคดีพาณิชย์
1. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้าจุน
จานวน 151 คดี
2. เช่าซื้อ จานวน 92 คดี
3. บัญชีเดินสะพัด จานวน 77 คดี
4. หุน้ ส่วน จานวน 20 คดี
5. บริษัท จานวน 13 คดี
แผนกคดีสงิ่ แวดล้อม
1. ละเมิด จานวน 6 คดี

1. พ.ร.บ.ป่าไม้ จานวน 279 คดี

2. พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 161 คดี

แห่งชาติ จานวน 1 คดี

3. พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ จานวน 34 คดี
4. พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ปา่ จานวน
29 คดี
5. พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้าไทย จานวน
11 คดี

รายงานจานวนคดีที่ขึ้นสูก่ ารพิจารณา 5 อันดับสูงสุด ของศาลฎีกา
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
1. ขอให้แต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ม.275
และ ม.276 จานวน 4 คดี
2. ความผิดทางอาญา จานวน 2 คดี
จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนีส้ ินและเอกสารประกอบหรือจงใจยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ ินและ
เอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
จานวน 2 คดี
3. ความผิดฐานจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ ินและเอกสารประกอบ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ม.263 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 จานวน 1 คดี

รายงานจานวนคดีที่ขึ้นสูก่ ารพิจารณา 5 อันดับสูงสุด ของศาลฎีกา
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกคดีผู้บริโภค

1. สินเชื่อบุคคล / กู้ยืม / ค้าประกัน
จานวน 29 คดี
2. นิติบคุ คลอาคารชุด จานวน 14 คดี
3. เช่าซื้อ (อื่นๆ) จานวน 10 คดี
4. เช่าซื้อ (รถยนต์) จานวน 7 คดี
5. บัตรเครดิต จานวน 2 คดี
ประกันวินาศภัย จานวน 2 คดี
ซื้อขาย (ที่ดินเปล่า) จานวน 2 คดี
ซื้อขาย (อื่นๆ) จานวน 2 คดี

