ประเภทคดีที่เข-าสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นต-นทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556
สวนแพง
สวนอาญา
กลุมศาลแพง
คดีแพง
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 4,813 คดี
2. ขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน จํานวน 1,188 คดี
3. ละเมิด จํานวน 955 คดี
4. สัญญา จํานวน 749 คดี
5. ขับไล จํานวน 678 คดี
คดีผู-บริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กู-ยืม / ค้ําประกัน จํานวน 4,570 คดี
2. เชาซื้อ (รถยนต<) จํานวน 1,707 คดี
3. บัตรเครดิต จํานวน 975 คดี
4. เชาทรัพย< (อาคารทรัพย<) จํานวน 614 คดี
5. กองทุนให-กู-ยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 255 คดี
คดีสิ่งแวดล-อม
1. ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย<สิน หรือสิทธิอยางอื่น
ด-านมลพิษทางอากาศ จํานวน 2 คดี
2. ขอให-แก-ไขความเดือดร-อนรําคาญด-านอื่นๆ จํานวน 1 คดี
ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย<สิน หรือสิทธิอยางอื่น
ด-านมลพิษทางน้ํา จํานวน 1 คดี
กลุมศาลอาญา
คดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให-โทษ จํานวน 20,053 คดี
2. ลหุโทษ จํานวน 17,540 คดี
3. ความผิดตอเจ-าพนักงานในการยุติธรรม จํานวน 4,835 คดี
4. ความผิดฐานลักทรัพย< จํานวน 3,217 คดี
5. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 2,223 คดี
กลุมศาลจังหวัด
คดีแพง
คดีอาญา
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 80,269 คดี
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให-โทษ จํานวน 290,895 คดี
2. ละเมิด จํานวน 13,444 คดี
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 104,841 คดี
3. ยืม จํานวน 7,640 คดี
3. พ.ร.บ.อาวุธปEน เครื่องกระสุนปEน ฯลฯ จํานวน 37,851 คดี
4. ขับไล จํานวน 4,471 คดี
4. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 31,740 คดี
5. ซื้อขาย จํานวน 4,132 คดี
5. พ.ร.บ.คนเข-าเมือง จํานวน 20,996 คดี
คดีผู-บริโภค
1. สินเชื่อบุคคล /กู-ยืม / ค้ําประกัน จํานวน 115,121 คดี
2. กองทุนให-กู-ยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 43,599 คดี
3. บัตรเครดิต จํานวน 38,948 คดี
4. เชาซื้อ (รถยนต<) จํานวน 34,953 คดี
5. เชาซื้อ (รถจักรยานยนต<) จํานวน 4,372 คดี
คดีสิ่งแวดล-อม
1. ขอให-ชดใช-มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด-านปGาไม- จํานวน 65 คดี
2. ขอให-ชดใช-มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด-านสัตว<ปGา จํานวน 6 คดี
3. ขอให-คุ-มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล-อมของชุมชน
จํานวน 4 คดี
4. ขอให-แก-ไขความเดือดร-อนรําคาญด-านกลิ่น จํานวน 2 คดี
5. ขอให-ชดใช-มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด-านอื่น ๆ จํานวน 1 คดี

ประเภทคดีที่เข-าสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นต-นทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556
สวนแพง
สวนอาญา
กลุมศาลแขวง
คดีแพง
คดีอาญา
1. ละเมิด จํานวน 8,593 คดี
1. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 58,205 คดี
2. รับชวงสิทธิ จํานวน 4,569 คดี
2. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 22,645 คดี
3. ยืม จํานวน 3,111 คดี
3. พ.ร.บ.ยาเสพติดให-โทษ จํานวน 17,492 คดี
4. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 2,393 คดี
4. พ.ร.บ.รถนยนต< จํานวน 6,915 คดี
5. ซื้อขาย จํานวน 1,584 คดี
5. พ.ร.บ.คนเข-าเมือง จํานวน 5,748 คดี
คดีผู-บริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กู-ยืม / ค้ําประกัน จํานวน 65,101 คดี
2. บัตรเครดิต จํานวน 34,222 คดี
3. กองทุนให-กู-ยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 20,614 คดี
4. เชาซื้อ (รถยนต<) จํานวน 6,826 คดี
5. เชาซื้อ (รถจักรยานยนต<) จํานวน 2,716 คดี
คดีสิ่งแวดล-อม
1. ขอให-ชดใช-มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด-านปGาไม- จํานวน 15 คดี
2. ขอให-ชดใช-มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด-านอื่น ๆ จํานวน 8 คดี
3. ขอให-แก-ไขความเดือดร-อนรําคาญด-านอื่นๆ จํานวน 3 คดี
กลุมศาลเยาวชนและครอบครัว
คดีเยาวชนฯ(แพง)
คดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟKองหยา จํานวน 5,687 คดี
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให-โทษ จํานวน 17,247 คดี
2. ร-องขอตอศาลให-มีคําสั่งให-ผู-ร-องขอจดทะเบียนรับเด็กเปMนบุตร
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 5,030 คดี
จํานวน 2,626 คดี
3. ความผิดฐานลักทรัพย< จํานวน 3,854 คดี
3. ฟKองขอให-ศาลพิพากษาวาอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะอยู
4. กัพ.ร.บ.อาวุ
บ
ธปEน เครื่องกระสุนปEน ฯลฯ จํานวน 3,125 คดี
บิดาหรือมารดา จํานวน 1,282 คดี
5. ลหุโทษ จํานวน 1,523 คดี
4. ขอให-สั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 1,171 คดี
5. ฟKองขอแบงสินสมรส จํานวน 806 คดี
กลุมศาลแรงงาน
คดีแรงงาน
1. ขอให-คิดคาชดเชย จํานวน 3,235 คดี
2. ขอให-จายสินจ-างแทนการบอกกลาวลวงหน-า จํานวน 3,187 คดี
3. ขอให-จายคาจ-างให-ถูกต-องและตามกําหนดเวลา จํานวน 2,934 คดี
4. ขอให-รับกลับเข-าทํางานและหรือให-จายคาเสียหายกรณีเลิกจ-างไมเปMนธรรม จํานวน 1,479 คดี
5. ขอให-ปฏิบัติตามข-อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ-าง จํานวน 1,339 คดี
ศาลภาษีอากรกลาง
คดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 153 คดี
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 93 คดี
3. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 44 คดี
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 26 คดี
5. ภาษีเงินได-บุคคลธรรมดา จํานวน 21 คดี
ศาลทรัพย<สินทางปPญญาและการค-าระหวางประเทศกลาง
คดีทรัพย<สินทางปPญญาฯ(แพง)
คดีทรัพย<สินทางปPญญาฯ(อาญา)
1. การขนสงระหวางประเทศทางอื่น จํานวน 139 คดี
1. นําเข-า จําหนายและมีไว-เพื่อจําหนายซึ่งสินค-า จํานวน 4,195 คดี
2. รับขนทางทะเล จํานวน 81 คดี
2. จําหนาย และมีไว-เพื่อจําหนายงานละเมิดลิขสิทธิ์ จํานวน 1,002 คดี
สัญญาทรัสต<รีซีท สัญญาเลตเตอร<ออฟเครดิต จํานวน 81 คดี
3. ความผิดเกี่ยวกับการค-า ม271 - ม.275 จํานวน 353 คดี
3. สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ จํานวน 52 คดี
4. พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน< จํานวน 3 คดี
4. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค-า จํานวน 33 คดี 5. เลียนแบบเครื่องหมายการค-า จํานวน 2 คดี
5. ละเมิดเครื่องหมายการค-า จํานวน 18 คดี
พ.ร.บ.ความลับทางการค-า จํานวน 2 คดี

ประเภทคดีที่เข-าสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นต-นทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556
สวนแพง
สวนอาญา
ศาลล-มละลายกลาง
คดีล-มละลาย(แพง)
คดีล-มละลาย(อาญา)
1. คําสั่งปQดคดี จํานวน 12,161 คดี
1. ฉ-อโกงและเปMนลูกหนี้รับสินเชื่อจากผู-อื่นมีจํานวนตั้งแตหนึ่งร-อยบาท
2. คําพิพากษาให-ล-มละลาย จํานวน 7,084 คดี
ขึ้นไปโดยมิได-แจ-งให-ผู-นั้น ทราบวาตนถูกพิทักษ<ทรัพย<เด็ดขาด
3. คําสั่งปลดล-มละลาย จํานวน 4,668 คดี
จํานวน 6 คดี
4. คําสั่งพิทักษ<ทรัพย<เด็ดขาด จํานวน 1,874 คดี
2. พ.ร.บ.ล-มละลาย พ.ศ. 2483 ม.190/12(9) ม.90/84 ป.อาญา ม.83
5. คําสั่งยกเลิกการล-มละลาย (ม.35) จํานวน 959 คดี
มาตรา 92 จํานวน 4 คดี
คดีล-มละลาย(ฟERนฟู)
3. พ.ร.บ.ล-มละลาย พ.ศ. 2483 ม.190/12(9) ม.90/82 ม.90/88
1. คําสั่งยกคําร-องขอ จํานวน 16 คดี
ม.90/89 ป.อาญา ม.83 , 91 จํานวน 2 คดี
2. คําสั่งฟERนฟูกิจการ และตั้งผู-ทําแผน หรือผู-ทําแผนชั่วคราว (ถ-ามี) / ยกคํ
4. าพ.ร.บ.ลร-อง มละลาย พ.ศ. 2483 ม.190/12(9) ม.90/82 ม.90/88
จํานวน 2 คดี
ม.90/89 ป.อาญา ม.83 , 90 , 91 จํานวน 1 คดี
3. คําสั่งเห็นชอบด-วยแผน จํานวน 1 คดี
รับสินเชื่อจากผู-อื่นมีจํานวนตั้งแตหนึ่งร-อยบาทขึ้นไป โดยมิได-แจ-งใหคําสั่งยกเลิกการฟERนฟูกิจการ (ม.90/70) ให-สงคืนกิจการแกลูกหนี้
ผู-อื่นทราบวาตนถูกพิทักษ<ทรัพย<เด็ดขาด จํานวน 1 คดี
จํานวน 1 คดี
ศาลชั้นต-นทั่วราชอาณาจักร
คดีแพง
คดีอาญา
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 85,083 คดี
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให-โทษ จํานวน 327,161 คดี
2. ละเมิด จํานวน 22,992 คดี
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 170,299 คดี
3. ยืม จํานวน 11,288 คดี
3. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 54,931 คดี
4. รับชวงสิทธิ จํานวน 6,753 คดี
4. พ.ร.บ.อาวุธปEน เครื่องกระสุนปEน ฯลฯ จํานวน 42,221 คดี
5. ซื้อขาย จํานวน 6,322 คดี
5. ลหุโทษ จํานวน 29,144 คดี
คดีผู-บริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กู-ยืม / ค้ําประกัน จํานวน 184,792 คดี
2. บัตรเครดิต จํานวน 74,145 คดี
3. กองทุนให-กู-ยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 64,468 คดี
4. เชาซื้อ (รถยนต<) จํานวน 43,486 คดี
5. เชาซื้อ (รถจักรยานยนต<) จํานวน 7,091 คดี
คดีสิ่งแวดล-อม
1. ขอให-ชดใช-มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด-านปGาไม- จํานวน 80 คดี
2. ขอให-ชดใช-มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด-านอื่นๆ จํานวน 9 คดี
3. ขอให-ชดใช-มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด-านสัตว<ปGา จํานวน 6 คดี
4. ขอให-คุ-มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล-อมของชุมชน
จํานวน 4 คดี
ขอให-แก-ไขความเดือดร-อนคําราญด-านอื่นๆ จํานวน 4 คดี
5. ขอให-แก-ไขความเดือดร-อนรําคาญด-านกลิ่น จํานวน 2 คดี
ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย<สิน หรือสิทธิอยางอื่น
ด-านมลพิษทางอากาศ จํานวน 2 คดี

ปริมาณคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณ<และศาลอุทธรณ<ภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกคดีแพง
คดีแพง
1. ละเมิด จํานวน 1,691 คดี
2. ขับไล จํานวน 1,137 คดี
3. ที่ดิน จํานวน 1,049 คดี
4. ยืม จํานวน 734 คดี
5. ซื้อขาย จํานวน 512 คดี
แผนกคดีอาญา
คดีอาญา
1. พ.ร.บ.อาวุธปEน เครื่องกระสุนปEน ฯลฯ จํานวน 4,285 คดี
2. ความผิดฐานลักทรัพย< จํานวน 3,182 คดี
3. ความผิดตอชีวิต จํานวน 2,780 คดี
4. ลหุโทษ จํานวน 2,624 คดี
5. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 1,295 คดี
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
คดีเยาวชนฯ(แพง)
คดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟKองหยา จํานวน 93 คดี
1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 219 คดี
2. ฟKองขอแบงสินสมรส จํานวน 60 คดี
2. พ.ร.บ.ยาเสพติดให-โทษ จํานวน 203 คดี
3. การ-องขอให-ศาลมีคําสั่งให-ผู-เยาว<เปMนคนไร-ความสามารถหรือเสมือนไร-3.ความ
พ.ร.บ.อาวุธปEน เครื่องกระสุนปEน ฯลฯ จํานวน 142 คดี
สามารถ จํานวน 46 คดี
4. ลหุโทษ จํานวน 123 คดี
5. ความผิ
ตรดตอรางกาย จํานวน 62 คดี
4. ฟKองขอให-บิดาหรือมารดา จายคาอุปการะเลี้ยงดูให-การศึกษาตามสมควรแกบุ
จํานวน 21 คดี
5. ฟKองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางบิดามารดาและบุตร จํานวน 18 คดี
แผนกคดีสิ่งแวดล-อม
คดีสิ่งแวดล-อม(แพง)
คดีสิ่งแวดล-อม(อาญา)
1. ขอให-แก-ไขความเดือดร-อนรําคาญด-านอื่นๆ จํานวน 8 คดี
1. พ.ร.บ.ปGาไม- จํานวน 1,000 คดี
2. ขอให-ชดใช-มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด-านปGาไม- จํานวน 2. พ.ร.บ.ปGาสงวนแหงชาติ จํานวน 512 คดี
ขอให-ชดใช-มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด-านอื่นๆ จํานวน 23. พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ จํานวน 189 คดี
ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย<สิน หรือสิทธิอยางอื
4. พ.ร.บ.สงวนและคุ
่น
-มครองสัตว<ปGา จํานวน 159 คดี
จํานวน 2 คดี
5. พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2540 จํานวน 41 คดี
3. ขอให-คุ-มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล-อมของชุมชน
จํานวน 1 คดี
แผนกคดีผู-บริโภค
คดีผู-บริโภค(แพง)
คดีผู-บริโภค(อาญา)
1. สินเชื่อบุคคล / กู-ยืม / ค้ําประกัน จํานวน 2,134 คดี
(ไมมีคดี)
2. เชาซื้อ (รถยนต<) จํานวน 1,020 คดี
3. ประกันวินาศภัย จํานวน 319 คดี
4. บริการสาธารณสุขและความงาม (สถานพยาบาล) จํานวน 226 คดี
5. เชาซื้อ (อื่นๆ) จํานวน 216 คดี
แผนกคดีเลือกตั้ง
คดีเลือกตั้ง(แพง)
คดีเลือกตั้ง(อาญา)
1. พร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท-องถิ่นหรือผู-บริหารท-องถิ่น พ.ศ. 25451. พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท-องถิ่นหรือผู-บริหารท-องถิ่น พ.ศ. 2545
จํานวน 118 คดี
จํานวน 17 คดี
2. ขอให-เพิกถอนการเลือกตั้งและจัดให-มีการเลือกตั้งใหม จํานวน 28 คดี
3. ขอให-เพิกถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท-องถิ่นและจัดให-มีการเลือกตั้งใหม
จํานวน 12 คดี
4. ขอให-รับสมัครและให-เปMนผู-มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จํานวน 3 คดี

ปริมาณคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณ<และศาลอุทธรณ<ภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกคดียาเสพติด (ในศาลอุทธรณ<)
คดียาเสพติด
1. เมทแอมเฟตามีน จํานวน 18,990 คดี
2. กัญชา จํานวน 794 คดี
3. พืชกระทอม จํานวน 448 คดี
4. เฮโรอีน จํานวน 79 คดี
5. ฝQUน จํานวน 39 คดี

สวนแพง

ประเภทคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556
สวนอาญา
แผนกคดีแพง

คดีแพง
1. ที่ดิน จํานวน 747 คดี
2. ละเมิด จํานวน 744 คดี
3. ขับไล จํานวน 644 คดี
4. ยืม จํานวน 587 คดี
5. จํานอง จํานวน 427 คดี
แผนกคดีเลือกตั้ง
คดีเลือกตั้ง(แพง)
(ไมมีคดี)
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
คดีเยาวชนฯ(อาญา)
คดีเยาวชนฯ(แพง)
1. ฟKองหยา จํานวน 37 คดี
1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 83 คดี
2. ฟKองขอแบงสินสมรส จํานวน 29 คดี
2. ลหุโทษ จํานวน 69 คดี
3. ฟKองขอให-ศาลพิพากษาวาอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ3. พ.ร.บ.อาวุธปEน เครื่องกระสุนปEน ฯลฯ จํานวน 51 คดี
อยูกับบิดาหรือมารดา จํานวน 13 คดี
4. พ.ร.บ.ยาเสพติดให-โทษ จํานวน 18 คดี
5. ความผิดฐานลักทรัพย< จํานวน 14 คดี
4. ฟKองขอให-บิดาหรือมารดา จายคาอุปการะเลี้ยงดูและให-การศึกษาตาม
สมควรแกบุตร จํานวน 11 คดี
5. การร-องขอให-ศาลมีคําสั่งให-ผู-เยาว<เปMนคนไร-ความสามารถหรือเสมือน
ไร-ความสามารถ จํานวน 7 คดี
ร-องขอตอศาลให-มีคําสั่งให-ผู-ร-องขอจดทะเบียนรับเด็กเปMนบุตร
จํานวน 7 คดี
แผนกคดีล-มละลาย
คดีล-มละลาย(อาญา)
คดีล-มละลาย(แพง)
1. คําสั่งพิทักษ<ทรัพย<เด็ดขาด จํานวน 313 คดี
1. พ.ร.บ.ล-มละลาย พ.ศ. 2483 จํานวน 1 คดี
2. คําพิพากษายกฟKอง จํานวน 255 คดี
3. คําพิพากษาให-ล-มละลาย จํานวน 32 คดี
4. คําสั่งปลดล-มละลาย จํานวน 2 คดี
คดีล-มละลาย(ฟERนฟู)
1. คําสั่งฟERนฟูกิจการ และตั้งผู-ทําแผน หรือผู-ทําแผนชั่วคราว(ถ-ามี)/ยกคําร-อง
จํานวน 82 คดี
2. คําสั่งเพิกถอนนิติกรรมอื่นๆ จํานวน 8 คดี
3. คําสั่งให-ปQดคดี จํานวน 1 คดี
แผนกคดีทรัพย<สินทางปPญญาฯ
คดีทรัพย<สินฯ(แพง)
คดีทรัพย<สินฯ(อาญา)
1. รับขนทางทะเล จํานวน 26 คดี
1. ละเมิดงานลิขสิทธิ์ภาพยนตร< สิ่งบันทึกเสียง จํานวน 39 คดี
2. คดีการค-าระหวางประเทศ อื่นๆ จํานวน 17 คดี
2. จําหนาย และมีไว-เพื่อจําหนายงานละเมิดลิขสิทธิ์ จํานวน 20 คดี
3. ละเมิดเครื่องหมายการค-า จํานวน 12 คดี
3. ปลอมแปลงเครื่องหมายการค-า จํานวน 18 คดี
สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ จํานวน 12 คดี
4. ความผิดเกี่ยวกับการค-า ม.271 - ม.275 จํานวน 10 คดี
4. เพิกถอนคําวิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค-า จํานวน 10 คดี 5. นําเข-า จําหนายและมีไว-เพื่อจําหนายซึ่งสินค-า จํานวน 5 คดี
สัญญาทรัสต<รีซีท สัญญาเลตเตอร<ออฟเครดิต จํานวน 10 คดี
5. สัญญาอนุญาตให-ใช-สิทธิ จํานวน 8 คดี

สวนแพง

ประเภทคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556
สวนอาญา
แผนกคดีภาษีอากร

คดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 25 คดี
2 พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 19 คดี
3. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 18 คดี
4. ภาษีเงินได-บุคคลธรรมดา จํานวน 14 คดี
5. ภาษีเงินได-นิติบุคคล จํานวน 10 คดี
แผนกคดีแรงงาน
คดีแรงงาน
1. ขอให-จายคาลวงเวลา จํานวน 1,311 คดี
2. ขอให-จายคาทํางานในวันหยุด จํานวน 1,240 คดี
ขอให-จายคาลวงเวลาในวันหยุด จํานวน 1,240 คดี
3. ขอให-จายคาเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาจ-าง จํานวน 1,187 คดี
4. ขอให-จายคาจ-างให-ถูกต-องและตามกําหนดเวลา จํานวน 630 คดี
5. ขอให-รับกลับเข-าทํางานและหรือให-จายคาเสียหายกรณีเลิกจ-างไมเปMนธรรม จํานวน 611 คดี
แผนกคดีอาญา
คดีอาญา
1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 1,442 คดี
2. พ.ร.บ.อาวุธปEน เครื่องกระสุนปEน ฯลฯ จํานวน 1,247 คดี
3. ลหุโทษ จํานวน 1,182 คดี
4. ความผิดฐานลักทรัพย< จํานวน 566 คดี
5. พ.ร.บ.ยาเสพติดให-โทษ จํานวน 340 คดี
แผนกคดีพาณิชย<และเศรษฐกิจ
คดีพาณิชย<และเศรษฐกิจ
1. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 292 คดี
2. เชาซื้อ จํานวน 35 คดี
3. บริษัท จํานวน 33 คดี
4. บัญชีเดินสะพัด จํานวน 29 คดี
5. หุ-นสวน จํานวน 19 คดี
แผนกคดีสิ่งแวดล-อม
คดีสิ่งแวดล-อม(แพง)
คดีสิ่งแวดล-อม(อาญา)
1. ขอให-ชดใช-มูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด-านอื่นๆ จํานวน 11. พ.ร.บ.ปGาไม- จํานวน 245 คดี
2. พ.ร.บ.ปGาสงวนแหงชาติ จํานวน 134 คดี
3. พ.ร.บ.สงวนและคุ-มครองสัตว<ปGา จํานวน 28 คดี
4. พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ จํานวน 23 คดี
5. พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2540 จํานวน 8 คดี
แผนกคดีอาญาของผู-ดํารงตําแหนงทางการเมือง
คดีนักการเมือง(แพง)
คดีนักการเมือง(อาญา)
1. จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย<สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ1. จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย<สินและหนี้สินและเอกสารประกอบหรือจงใจ
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย<สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย<สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด-วยข-อความอันเปMนเท็จ
ด-วยข-อความอันเปMนเท็จหรือปกปQดข-อเท็จจริงที่ควรแจ-งให-ทราบ
หรือปกปQดข-อเท็จจริงที่ควรแจ-งให-ทราบ จํานวน 15 คดี
จํานวน 3 คดี
2. ขอให-แตงตั้งผู-ไตสวนอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
และมาตรา 276 จํานวน 1 คดี
ความผิดทางอาญา จํานวน 1 คดี

ประเภทคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2556
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกคดีผู-บริโภค
คดีผู-บริโภค(แพง)
คดีผู-บริโภค(อาญา)
1. สินเชื่อบุคคล / กู-ยืม / ค้ําประกัน จํานวน 60 คดี
(ไมมีคดี)
2. ซื้อขาย (อาคารชุด) จํานวน 31 คดี
3 เชาซื้อ (รถยนต<) จํานวน 9 คดี
4. ซื้อขาย (ที่ดินเปลา) จํานวน 7 คดี
5. ประกันวินาศภัย จํานวน 5 คดี

