ประเภทคดีที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555
สวนแพง

สวนอาญา
กลุมศาลแพง

คดีแพง
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 3,155 คดี
2. ขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน จํานวน 2,833 คดี
3. ขับไล จํานวน 776 คดี
4. ละเมิด จํานวน 738 คดี
5. ซื้อขาย จํานวน 580 คดี
คดีผูบริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 3,404 คดี
2. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 1,336 คดี
3. บัตรเครดิต จํานวน 873 คดี
4. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 322 คดี
5. เชาทรัพย (อาคารทรัพย) จํานวน 310 คดี
คดีสิ่งแวดลอม
1. ขอคาใชจายในการขจัดมลพิษทางน้ํา จํานวน 5 คดี
กลุมศาลอาญา
คดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 18,319 คดี
2. ลหุโทษ จํานวน 10,860 คดี
3. ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม จํานวน 3,668 คดี
4. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 2,752 คดี
5. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 1,879 คดี
กลุมศาลจังหวัด
คดีแพง

คดีอาญา

1. ขอจัดการมรดก จํานวน 77,548 คดี

1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 233,253 คดี

2. ละเมิด จํานวน 12,233 คดี

2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 80,738 คดี

3. ยืม จํานวน 7,755 คดี

3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 30,031 คดี

4. ขับไล จํานวน 4,649 คดี

4. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 28,658 คดี

5. ซื้อขาย จํานวน 3,947 คดี

5. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 21,701 คดี

คดีผูบริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 93,514 คดี
2. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 44,072 คดี
3. บัตรเครดิต จํานวน 29,126 คดี
4. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 23,738 คดี
5. เชาซื้อ (รถจักรยานยนต) จํานวน 4,281 คดี

ประเภทคดีที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555
สวนแพง

สวนอาญา
กลุมศาลจังหวัด

คดีสิ่งแวดลอม
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม จํานวน 59 คดี
2. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานสัตวปา จํานวน 8 คดี
3. ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น
ดานมลพิษทางน้ํา จํานวน 5 คดี
4. ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานเสียง จํานวน 2 คดี
5. ขอใหคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน จํานวน 1 คดี
ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานแรธาตุ จํานวน 1 คดี
ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ จํานวน 1 คดี
ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น
ดานมลพิษทางอากาศ จํานวน 1 คดี
กลุมศาลแขวง
คดีแพง

คดีอาญา

1. ละเมิด จํานวน 9,230 คดี

1. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 59,035 คดี

2. รับชวงสิทธิ จํานวน 4,469 คดี

2. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 23,249 คดี

3. ยืม จํานวน 3,678 คดี

3. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 16,348 คดี

4. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 2,486 คดี

4. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 7,881 คดี

5. ซื้อขาย จํานวน 1,447 คดี

5. พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค จํานวน 5,482 คดี

คดีผูบริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 60,045 คดี
2. บัตรเครดิต จํานวน 31,070 คดี
3. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 18,868 คดี
4. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 7,314 คดี
5. เชาซื้อ (รถจักรยานยนต) จํานวน 4,230 คดี
คดีสิ่งแวดลอม
1. ขอใหชดใชของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม จํานวน 13 คดี
2. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่นๆ จํานวน 2 คดี
ขอใหคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมชุมชน จํานวน 2 คดี
3. ขอคาใชจายในการขจัดมลพิษทางอากาศ จํานวน 1 คดี
กลุมศาลเยาวชนและครอบครัว
คดีเยาวชนฯ(แพง)

คดีเยาวชนฯ(อาญา)

1. ฟองหยา จํานวน 5,846 คดี

1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 13,834 คดี

2. รองขอตอศาลใหมีคําสั่งใหผูรองขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร จํานวน 2,649 คดี

2. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 3,704 คดี

3. ขอใหสั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 1,317 คดี

3. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 3,266 คดี

4. ฟองขอใหศาลพิพากษาวาอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะอยูกับบิดาหรือ 4. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 2,550 คดี
มารดา จํานวน 1,210 คดี
5. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 856 คดี

5. ความผิดฐานรับของโจร จํานวน 1,387 คดี

ประเภทคดีที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555
สวนแพง

สวนอาญา
กลุมศาลแรงงาน

คดีแรงงาน
1. ขอใหจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จํานวน 4,200 คดี
2. ขอใหจายคาจางใหถูกตองและตามกําหนดเวลา จํานวน 4,175 คดี
3. ขอใหคิดคาชดเชย จํานวน 3,220 คดี
4. ขอใหปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จํานวน 2,201 คดี
5. ขอใหรับกลับเขาทํางานและหรือใหจายคาเสียหายกรณีเลิกจางไมเปนธรรม จํานวน 2,133 คดี
ศาลภาษีอากรกลาง
คดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 94 คดี
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 61 คดี
3. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 31 คดี
4. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จํานวน 23 คดี
พ.ร.บ.สรรพสามิต จํานวน 23 คดี
5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 21 คดี
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
คดีทรัพยสินทางปญญาฯ(แพง)

คดีทรัพยสินทางปญญาฯ(อาญา)

1. การขนสงระหวางประเทศทางอื่น จํานวน 154 คดี

1. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคา จํานวน 3,741 คดี

2. รับขนทางทะเล จํานวน 136 คดี

2. จําหนาย และมีไวเพื่อจําหนายงานละเมิดลิขสิทธิ์ จํานวน 1,156 คดี

3. สัญญาทรัสตรีซีท สัญญาเลตเตอรออฟเครดิต จํานวน 67 คดี

3. ความผิดเกี่ยวกับการคา ม.271 - ม.275 จํานวน 360 คดี

4. สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ จํานวน 55 คดี

4. พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน จํานวน 28 คดี

5. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคา จํานวน 27 คดี

5. เลียนแบบเครื่องหมายการคา จํานวน 6 คดี
ศาลลมละลายกลาง

คดีลมละลาย(แพง)

คดีลมละลาย(อาญา)

1. คําสั่งปดคดี จํานวน 13,927 คดี

1. รวมกันแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือ

2. คําพิพากษาใหลมละลาย จํานวน 10,156 คดี
3. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 5,760 คดี

ประชาชนเสียหาย จํานวน 2 คดี
2. พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 ม.190/12(9) ม.90/82 ม.90/88 ม.90/89

4. คําสั่งปลดลมละลาย จํานวน 3,603 คดี

ป.อาญา ม.83 , 91 จํานวน 1 คดี

5. คําสั่งยกเลิกการลมละลาย (ม.35) จํานวน 1,103 คดี

ฉอโกงและเปนลูกหนี้รับสินเชื่อจากผูอื่นมีจํานวนตั้งแตหนึ่งรอยบาทขึ้นไป

คดีลมละลาย(ฟนฟู)

โดยมิไดแจงใหผูนั้นทราบวาตนถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 1 คดี

1. คําสั่งยกคํารองขอ จํานวน 18 คดี

ยักยาย ซอนเรน รับ จัดการทรัพยสินลูกหนี้โดยทุจริต จํานวน 1 คดี

2. คําสั่งเห็นชอบดวยแผน จํานวน 12 คดี

ซุกซอน โอน หรือสงมอบทรัพยสินของตนใหแกผูอื่นโดยทุจริต จํานวน 1 ค

3. คําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ(ม.90/70) / ใหสงคืนกิจการแกลูกหนี้ จํานวน 5 คดี

ฉอฉลการประนอมหนี้ จํานวน 1 คดี

4. คําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ (ม.90/17) จํานวน 4 คดี
5. คําสั่งฟนฟูกิจการ และตั้งผูทําแผน หรือผูทําแผนชั่วคราว(ถามี) / ยกคํารอง จํานวน 2 คดี
คําสั่งใหปดคดี จํานวน 2 คดี

ประเภทคดีที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555
สวนอาญา

สวนแพง
ศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
คดีแพง

คดีอาญา

1. ขอจัดการมรดก จํานวน 80,706 คดี

1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 282,490 คดี

2. ละเมิด จํานวน 22,201 คดี

2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 144,962 คดี

3. ยืม จํานวน 11,939 คดี

3. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 52,276 คดี

4. รับชวงสิทธิ จํานวน 6,640 คดี

4. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 33,625 คดี

5. ซื้อขาย จํานวน 5,974 คดี

5. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 28,935 คดี

คดีผูบริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 156,963 คดี
2. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 63,262 คดี
3. บัตรเครดิต จํานวน 61,069 คดี
4. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 32,388 คดี
5. เชาซื้อ (รถจักรยานยนต) จํานวน 8,512 คดี
คดีสิ่งแวดลอม
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม จํานวน 72 คดี
2. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานสัตวปา จํานวน 8 คดี
3. ขอคาใชจายในการขจัดมลพิษทางน้ํา จํานวน 5 คดี
ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น
ดานมลพิษทางน้ํา จํานวน 5 คดี
4. ขอใหคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน จํานวน 3 คดึ
5. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่นๆ จํานวน 2 คดี
ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานเสียง จํานวน 2 คดี

ปริมาณคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555
สวนแพง

สวนอาญา
แผนกคดีแพง

คดีแพง
1. ละเมิด จํานวน 1,712 คดี
2. ขับไล จํานวน 1,256 คดี
3. ที่ดิน จํานวน 1,087 คดี
4. ยืม จํานวน 885 คดี
5. ค้ําประกัน จํานวน 833 คดี
แผนกคดีอาญา
คดีอาญา
1. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 3,905 คดี
2. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 3,205 คดี
3. ความผิดตอชีวิต จํานวน 2,975 คดี
4. ลหุโทษ จํานวน 2,761 คดี
5. ความผิดตอรางกาย จํานวน 1,383 คดี
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
คดีเยาวชนฯ(แพง)

คดีเยาวชนฯ(อาญา)

1. ฟองหยา จํานวน 102 คดี

1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 259 คดี

2. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 63 คดี

2. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 204 คดี

3. ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางบิดามารดาและบุตร จํานวน 16 คดี

3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 188 คดี

4. ขอใหสั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 15 คดี

4. ลหุโทษ จํานวน 137 คดี

5. ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา จํานวน 11 คดี

5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 82 คดี
แผนกคดีสิ่งแวดลอม

คดีสิ่งแวดลอม(แพง)

คดีสิ่งแวดลอม(อาญา)

1. ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ จํานวน 3 คดี

1. พ.ร.บ.ปาไม จํานวน 972 คดี

ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น

2. พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 444 คดี

จํานวน 3 คดี

3. พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ จํานวน 148 คดี

2. ขอใหคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน จํานวน 2 คดี

4. พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา จํานวน 119 คดี

3. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่นๆ จํานวน 1 คดี

5. พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2540 จํานวน 39 คดี

ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น
ดานมลพิษทางน้ํา จํานวน 1 คดี
แผนกคดีผูบริโภค
คดีผูบริโภค(แพง)

คดีผูบริโภค(อาญา)

1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 2,429 คดี

1. พ.ร.บ.ดอกเบี้ยใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 จํานวน 2 คดี

2. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 1,012 คดี

2. พ.ร.บ.ปุย พ.ศ. 2518 จํานวน 1 คดี

3. ประกันวินาศภัย จํานวน 254 คดี
4. จางทําของ จํานวน 189 คดี
5. บริการสาธารณสุขและความงาม(สถานพยาบาล) จํานวน 185 คดี

พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 จํานวน 1 คดี

ปริมาณคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555
สวนแพง

สวนอาญา
แผนกคดีเลือกตั้ง

คดีเลือกตั้ง(แพง)

คดีเลือกตั้ง(อาญา)

1. พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 จํานวน 60 คดี 1. พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545
2. ขอใหเพิกถอนการเลือกตั้งและจัดใหมีการเลือกตั้งใหม จํานวน 12 คดี

จํานวน 13 คดี

3. ขอใหเพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและจัดใหมีการเลือกตั้งใหม จํานวน 9 คดี
4. ขอใหรับสมัครและใหเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน 1 คดี
แผนกคดียาเสพติด (ในศาลอุทธรณ)
คดียาเสพติด
1. เมทแอมเฟตามีน จํานวน 17,870 คดี
2. กัญชา จํานวน 663 คดี
3. พืชกระทอม จํานวน 368 คดี
4. เฮโรอีน จํานวน 112 คดี
5. ฝน จํานวน 43 คดี

ประเภทคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555
สวนแพง

สวนอาญา
แผนกคดีแพง

คดีแพง
1. ที่ดิน จํานวน 905 คดี
2. ละเมิด จํานวน 803 คดี
3. ยืม จํานวน 762 คดี
4. ขับไล จํานวน 633 คดี
5. ค้ําประกัน จํานวน 585 คดี
แผนกคดีเลือกตั้ง
คดีเลือกตั้ง(แพง)
1. ขอใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน 11 คดี
2. ขอใหมีการเลือกตั้งใหม จํานวน 10 คดี
3. ขอใหเพิกถอนมติการประกาศรับรองความเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน 2 คดี
4. ขอใหเพิกถอนการเลือกตั้งลวงหนา จํานวน 1 คดี
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
คดีเยาวชนฯ(แพง)

คดีเยาวชนฯ(อาญา)

1. ฟองหยา จํานวน 43 คดี

1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 106 คดี

2. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 30 คดี

2. ลหุโทษ จํานวน 89 คดี

3. ฟองขอใหศาลพิพากษาวาอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะอยูกับบิดา

3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 70 คดี

หรือมารดา จํานวน 18 คดี

4. ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 26 คดี

4. ฟองขอใหบิดาหรือมารดา จายคาอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตร 5. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 23 คดี
จํานวน 9 คดี
5. การสมรสเปนโมฆะ จํานวน 4 คดี
ขอพิพาทกเกี่ยวกับสิทธิของผูใชอํานาจปกครองในการกําหนดที่อยูของบุตรทําโทษ
บุตรตามสมควรแกความสามารถและฐานานุรูป หรือเรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกัก
บุตรไวโดยมิชอบดวยกฎหมาย จํานวน 4 คดี
ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา จํานวน 4 คดี
ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางบิดามารดาและบุตร จํานวน 4 คดี
แผนกคดีลมละลาย
คดีลมละลาย(แพง)

คดีลมละลาย(อาญา)

1. คําพิพากษายกฟอง จํานวน 590 คดี

1. พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 จํานวน 2 คดี

2. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 395 คดี
3. คําพิพากษาใหลมละลาย จํานวน 28 คดี
4. คําสั่งปลดลมละลาย จํานวน 1 คดี
คําสั่งยกเลิกการลมละลาย (ม.35) จํานวน 1 คดี

ประเภทคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555
สวนแพง

สวนอาญา
แผนกคดีลมละลาย

คดีลมละลาย(ฟนฟู)
1. คําสั่งฟนฟูกิจการ และตั้งผูทําแผนหรือผูทําแผนชั่วคราว(ถามี)/ยกคํารอง
จํานวน 41 คดี
2. คําสั่งเพิกถอนนิติกรรมอื่นๆ จํานวน 12 คดี
3. คําสั่งยกคํารองขอ จํานวน 4 คดี
4. คําพิพากษาใหลมละลาย จํานวน 2 คดี
5. คําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ (ม.90/17) จํานวน 1 คดี
คําสั่งเห็นชอบดวยแผน จํานวน 1 คดี
คําสั่งไมเห็นชอบดวยแผน จํานวน 1 คดี
คําสั่ง คํารองขอทํานิติกรรม จํานวน 1 คดี
แผนกคดีทรัพยสินทางปญญาฯ
คดีทรัพยสินฯ(แพง)

คดีทรัพยสินฯ(อาญา)

1. รับขนทางทะเล จํานวน 46 คดี

1. ละเมิดงานลิขสิทธิ์ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง จํานวน 76 คดี

2. สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ จํานวน 23 คดี

จําหนาย และมีไวเพื่อจําหนายงานละเมิดลิขสิทธิ์ จํานวน 76 คดี

3. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคา จํานวน 22 คดี

2. ปลอมแปลงเครื่องหมายการคา จํานวน 38 คดี

4. คดีการคาระหวางประเทศอื่นๆ จํานวน 13 คดี

3. ละเมิดลิขสิทธิ์งานโสตทัศนวัสดุ จํานวน 33 คดี

5. ละเมิดเครื่องหมายการคา จํานวน 12 คดี

4. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคา จํานวน 32 คดี
5. ความผิดเกี่ยวกับการคา ม.271 - ม.275 จํานวน 15 คดี
ขาย มีไวเพื่อขาย นําเขามาซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
โดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 15 คดี
แผนกคดีภาษีอากร

คดีภาษีอากร
1. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จํานวน 21 คดี
2. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 20 คดี
3. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 17 คดี
4. ภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน 14 คดี
5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 7 คดี
แผนกคดีแรงงาน
คดีแรงงาน
1. ขอใหจายคาเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาจาง จํานวน 1,761 คดี
2. ขอใหจายเงินหรือสิทธิประโยชนอื่นอันเกิดขึ้นเนื่องจากการเลิกจาง เชน เงินบําเหน็จ เงินสะสมเปนตน จํานวน 1,342 คดี
3. ขอใหรับกลับเขาทํางานและหรือใหจายคาเสียหายกรณีเลิกจางไมเปนธรรม จํานวน 380 คดี
4. ขอใหคิดคาชดเชย จํานวน 250 คดี
5. ขอใหจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จํานวน 192 คดี

ประเภทคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555
สวนแพง

สวนอาญา
แผนกคดีอาญา
คดีอาญา
1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 1,545 คดี
2. ลหุโทษ จํานวน 1,319 คดี
3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 1,257 คดี
4. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 669 คดี
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 640 คดี
แผนกคดีพาณิชยและเศรษฐกิจ

คดีพาณิชยและเศรษฐกิจ
1. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 111 คดี
2. เชาซื้อ จํานวน 63 คดี
3. บริษัท จํานวน 23 คดี
4. บัญชีเดินสะพัด จํานวน 19 คดี
5. หุนสวน จํานวน 15 คดี
แผนกคดีสิ่งแวดลอม
คดีสิ่งแวดลอม(แพง)

คดีสิ่งแวดลอม(อาญา)

1. ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น

1. พ.ร.บ.ปาไม จํานวน 198 คดี

จํานวน 14 คดี

2. พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 120 คดี

2. ขอใหคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน จํานวน 3 คดี

3. พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ จํานวน 28 คดี

3. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่นๆ จํานวน 2 คดี

4. พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา จํานวน 25 คดี
5. พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2540 จํานวน 15 คดี

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีนักการเมือง(แพง)

คดีนักการเมือง(อาญา)

(ไมมีคดี)

1. จงไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบหรือจง
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอควา
อันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ จํานวน 4 คดี
2. ความผิดทางอาญา จํานวน 2 คดี
แผนกคดีผูบริโภค

คดีผูบริโภค(แพง)

คดีผูบริโภค(อาญา)

1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 84 คดี

(ไมมีคดี)

2. ซื้อขาย (อาคารชุด) จํานวน 44 คดี
3. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 17 คดี
4. ซื้อขาย (บาน , อาคารพาณิชย) จํานวน 7 คดี
ประกันวินาศภัย จํานวน 7 คดี
5. จางทําของ จํานวน 6 คดี

คดี

งใจ
าม

