ประเภทข้อหาทีเ่ ข้าสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชัน้ ต้นทัว่ ราชอาณาจักร
ประจาเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
ศาลชัน้ ต้นทัว่ ราชอาณาจักร
ข้อหาคดีแพ่ง
ข้อหาคดีอาญา
1. ขอจัดการมรดก จานวน 92,060 ข้อหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 314,460 ช้อหา
2. ละเมิด จานวน 25,420 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 155,122 ข้อหา
3. ยืม จานวน 11,379 ข้อหา
3. พ.ร.บ.การพนัน จานวน 77,036 ข้อหา
4. รับช่วงสิทธิ จานวน 7,585 ข้อหา
4. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 43,748 ข้อหา
5. ซิ้อขาย จานวน 6,688 ข้อหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 28,533 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(แพ่ง)
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(อาญา)
1. ละเมิด จานวน 1 ข้อหา
1. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 135 ข้อหา
2. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 131 ข้อหา
ข้อหาคดีผู้บริโภค
3. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 43 ข้อหา
1. สินเชือ่ บุคคล / กู้ยืม / ค้าประกัน จานวน 223,973 ข้อหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 22 ข้อหา
2. บัตรเครดิต จานวน 93,890 ข้อหา
5. ความผิดต่อร่างกาย ม.295 - ม.299 จานวน 6 ข้อหา
3. กองทุนให้กู้ยืมเพือ่ การศึกษา จานวน 71,221 ข้อหา
พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 จานวน 6 ข้อหา
4. เช่าซื้อ (รถยนต์) จานวน 66,121 ข้อหา
5. เช่าซื้อ (รถจักรยานยนต์) จานวน 7,752 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(ผู้บริโภค)
1. ซื้อขาย (อื่นๆ) จานวน 3 ข้อหา
ข้อหาคดีสิ่งแวดล้อม
1. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านป่าไม้
จานวน 90 ข้อหา
2. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านสัตว์ป่า
จานวน 17 ข้อหา
3. ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิ
อย่างอื่นด้านมลพิษทางน้า จานวน 9 ข้อหา
4. ขอให้คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมของชุมชน
จานวน 4 ข้อหา
5. ขอค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษทางน้า จานวน 2 ข้อหา
ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนราคาญด้านอื่นๆ จานวน 2 ข้อหา
ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิ
อย่างอื่น จานวน 2 ข้อหา
กลุ่มศาลแพ่ง
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ขอจัดการมรดก จานวน 6,315 ข้อหา
2. ละเมิด จานวน 907 ข้อหา
3. สัญญา จานวน 781 ข้อหา
4. ขับไล่ จานวน 746 ข้อหา
5. ซื้อขาย จานวน 605 ข้อหา
ข้อหาคดีผู้บริโภค
1. สินเชือ่ บุคคล / กู้ยืม / ค้าประกัน จานวน 5,538 ข้อหา
2. เช่าซื้อ (รถยนต์) จานวน 2,779 ข้อหา
3. บัตรเครดิต จานวน 1,157 ข้อหา
4. เช่าซื้อ (อื่นๆ) จานวน 814 ข้อหา
5. กองทุนให้กู้ยืมเพือ่ การศึกษา จานวน 317 ข้อหา
ข้อหาคดีสิ่งแวดล้อม
1. ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สินหรือสิทธิ
อย่างอื่นด้านมลพิษทางน้า จานวน 9 ข้อหา
2. ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนราคาญด้านกลิ่น จานวน 1 ข้อหา

ประเภทข้อหาทีเ่ ข้าสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชัน้ ต้นทัว่ ราชอาณาจักร
ประจาเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
กลุ่มศาลอาญา
ข้อหาคดีอาญา
1. ลหุโทษ จานวน 17,185 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 14,716 ข้อหา
3. ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม จานวน 4,473 ข้อหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 2,983 ข้อหา
5. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร จานวน 1,580 ข้อหา
หมายเหตุ : 1 สานวน / คดี มีเท่ากับและหรือมากกว่า 1 ข้อหา
กลุ่มศาลจังหวัด
ข้อหาคดีแพ่ง
ข้อหาคดีอาญา
1. ขอจัดการมรดก จานวน 85,744 ข้อหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 270,530 ข้อหา
2. ละเมิด จานวน 14,678 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 91,558 ข้อหา
3. ยืม จานวน 7,961 ข้อหา
3. พ.ร.บ.การพนัน จานวน 42,477 ข้อหา
4. ขับไล่ จานวน 4,808 ข้อหา
4. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 39,245 ข้อหา
5. ซื้อขาย จานวน 4,312 ข้อหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 19,922 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(แพ่ง)
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(อาญา)
(ไม่มีข้อหา)
1. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 จานวน 139 ข้อหา
2. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 จานวน 127 ข้อหา
ข้อหาคดีผู้บริโภค
3. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จานวน 46 ข้อหา
1. สินเชือ่ บุคคล / กู้ยืม / ค้าประกัน จานวน 140,044 ข้อหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย์ ม.334 - ม.335 จานวน 16 ข้อหา
2. เช่าซื้อ (รถยนต์) จานวน 54,645 ข้อหา
5. พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 จานวน 8 ข้อหา
3. กองทุนให้กู้ยืมเพือ่ การศึกษา จานวน 50,727 ข้อหา
4. บัตรเครดิต จานวน 48,718 ข้อหา
5. เช่าซื้อ (รถจักรยานยนต์) จานวน 4,788 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(ผู้บริโภค)
(ไม่มีข้อหา)
ข้อหาคดีสิ่งแวดล้อม
1. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านป่าไม้
จานวน 81 ข้อหา
2. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านสัตว์ป่า
จานวน 17 ข้อหา
3. ขอให้คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมของชุมชน
จานวน 3 ข้อหา
4. ขอค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษทางน้า จานวน 2 ข้อหา
5. ขอค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษทางอากาศ จานวน 1 ข้อหา
ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนราคาญด้านอื่น ๆ จานวน 1 ข้อหา
ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิ
อย่างอื่นด้านขยะมูลฝอย จานวน 1 คดี
กลุ่มศาลแขวง
ข้อหาคดีแพ่ง
ข้อหาคดีอาญา
1. ละเมิด จานวน 9,835 ข้อหา
1. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 57,848 ข้อหา
2. รับช่วงสิทธิ จานวน 4,849 ข้อหา
2. พ.ร.บ.การพนัน จานวน 33,926 ข้อหา
3. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้าจุน จานวน 3,315 ข้อหา
3. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 11,294 ข้อหา
4. ยืม จานวน 2,973 ข้อหา
4. พ.ร.บ.รถยนต์ จานวน 7,978 ข้อหา
5. ซื้อขาย จานวน 1,771 ข้อหา
5. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 7,884 ข้อหา

ประเภทข้อหาทีเ่ ข้าสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชัน้ ต้นทัว่ ราชอาณาจักร
ประจาเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
กลุ่มศาลแขวง
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(แพ่ง)
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(อาญา)
1. ละเมิด จานวน 1 ข้อหา
1. ความผิดฐานลักทรัพย์ ม.334 - ม.335 จานวน 15 ข้อหา
2. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 จานวน 12 ข้อหา
3. ความผิดต่อร่างกาย ม.295 - ม.299 จานวน 3 ข้อหา
ข้อหาคดีผู้บริโภค
4. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 จานวน 2 ข้อหา
1. สินเชือ่ บุคคล / กู้ยืม / ค้าประกัน จานวน 79,391 ข้อหา
5. ความผิดต่อร่างกาย ประมาท ม.300 จานวน 1 ข้อหา
2. บัตรเครดิต จานวน 44,015 ข้อหา
ความผิดฐานทาให้เสียทรัพย์ ม.358 - ม.361 จานวน 1 ข้อหา
3. กองทุนให้กู้ยืมเพือ่ การศึกษา จานวน 20,177 ข้อหา
พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 จานวน 1 ข้อหา
4. เช่าซื้อ (รถยนต์) จานวน 8,697 ข้อหา
5. เช่าซื้อ (รถจักรยานยนต์) จานวน 2,960 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(ผู้บริโภค)
1. ซื้อขาย (อื่นๆ) 3
ข้อหาคดีสิ่งแวดล้อม(แพ่ง)
1. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านป่าไม้
จานวน 9 ข้อหา
2. ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิ
อย่างอื่น จานวน 2 ข้อหา
3. ขอให้คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมของชุมชน
จานวน 1 ข้อหา
ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนราคาญด้านอื่นๆ จานวน 1 ข้อหา
หมายเหตุ : 1 สานวน / คดี มีเท่ากับและหรือมากกว่า 1 ข้อหา
กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(แพ่ง)
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟ้องหย่า จานวน 5,162 ข้อหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 17,920 ข้อหา
2. ร้องขอต่อศาลให้มีคาสั่งให้ผู้รอ้ งขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 4,462 ข้อหา
จานวน 2,654 ข้อหา
3. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 3,931 ข้อหา
3. ขอให้สั่งเรื่องอานาจปกครองบุตร จานวน 1,209 ข้อหา
4. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 3,503 ข้อหา
4. ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าอานาจปกครองบุตรซึ่งยังไม่บรรลุ
5. ลหุโทษ จานวน 1,612 ข้อหา
นิติภาวะอยู่กับบิดาหรือมารดา จานวน 1,007 ข้อหา
5. ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จานวน 730 ข้อหา
กลุ่มศาลแรงงาน
ข้อหาคดีแรงงาน
1. ขอให้คิดค่าชดเชย จานวน 3,367 ข้อหา
2. ขอให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จานวน 3,055 ข้อหา
3. ขอให้จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องและตามกาหนดเวลา
จานวน 2,907 ข้อหา
4. ขอให้จ่ายค่าล่วงเวลา จานวน 2,183 ข้อหา
5. ขอให้ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
จานวน 1,720 ข้อหา
ศาลภาษีอากรกลาง
ข้อหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลค่าเพิม่ จานวน 120 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จานวน 43 ข้อหา
3. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน จานวน 32 ข้อหา
4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จานวน 29 ข้อหา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล จานวน 29 ข้อหา
5. ภาษีธรุ กิจเฉพาะ จานวน 6 ข้อหา
พ.ร.บ.สรรพสามิต จานวน 6 ข้อหา

ประเภทข้อหาทีเ่ ข้าสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชัน้ ต้นทัว่ ราชอาณาจักร
ประจาเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ข้อหาคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ(แพ่ง)
ข้อหาคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ(อาญา)
1. การขนส่งระหว่างประเทศทางอื่น จานวน 170 ข้อหา
1. นาเข้า จาหน่ายและมีไว้เพือ่ จาหน่ายซึ่งสินค้า จานวน 3,520 ข้อหา
2. รับขนทางทะเล จานวน 148 ข้อหา
2. ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า จานวน 545 ข้อหา
3. สัญญาทรัสต์รซี ีท สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต จานวน 76 ข้อหา 3. จาหน่าย และมีไว้เพือ่ จาหน่ายงานละเมิดลิขสิทธิ์ จานวน 478 ข้อหา
4. สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ จานวน 43 ข้อหา
4. ความผิดเกี่ยวกับการค้า ม.271 - ม.275 จานวน 370 ข้อหา
5. เพิกถอนคาวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
5. ละเมิดลิขสิทธิ์ งานโสตทัศน์วัสดุ จานวน 136 ข้อหา
จานวน 40 ข้อหา
ศาลล้มละลายกลาง
ข้อหาคดีล้มละลาย(แพ่ง)
ข้อหาคดีล้มละลาย(อาญา)
1. คาสั่งปิดคดี จานวน 3,737 ข้อหา
1. ฉ้อโกงและเป็นลูกหนี้รบั สินเชือ่ จากผู้อื่นมีจานวนตัง้ แต่หนึ่งร้อยบาทขึน้ ไป
2. คาพิพากษาให้ล้มละลาย จานวน 3,718 ข้อหา
โดยมิได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบว่าตนถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จานวน 10 ข้อหา
3. คาสั่งปลดล้มละลาย จานวน 2,413 ข้อหา
2. ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทาให้ผู้อื่นหรือประชาชน
4. คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จานวน 1,659 ข้อหา
เสียหาย จานวน 1 ข้อหา
5. คาสั่งยกเลิกการล้มละลาย (ม.35) จานวน 600 ข้อหา
กระทาผิดในหน้าทีผ่ ู้บริหารแผนฯ โดยทุจริต ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย จานวน 1 ข้อหา
ข้อหาคดีล้มละลาย(ฟืน้ ฟู)
1. คาสั่งยกคาร้องขอ จานวน 24 ข้อหา
2. คาสั่งเห็นชอบด้วยแผน จานวน 9 ข้อหา
3. คาสั่งยกเลิกการฟืน้ ฟูกิจการ (ม.90/70) ให้ส่งคืนกิจการแก่ลูกหนี้
จานวน 5 ข้อหา
4. คาสั่งยกเลิกการฟืน้ ฟูกิจการ (ม.90/17) จานวน 3 ข้อหา
5. คาสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผน จานวน 1 ข้อหา
หมายเหตุ : 1 สานวน / คดี มีเท่ากับและหรือมากกว่า 1 ข้อหา

ปริมาณข้อหาทีข่ นึ้ สู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
ประจาเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
แผนกข้อหาแพ่ง
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ละเมิด จานวน 1,663 ข้อหา
2. ขับไล่ จานวน 1,269 ข้อหา
3. ทีด่ ิน จานวน 1,184 ข้อหา
4. ยืม จานวน 721 ข้อหา
5. ซื้อขาย จานวน 485 ข้อหา
แผนกข้อหาอาญา
ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 4,332 ข้อหา
2. ความผิดต่อชีวิต จานวน 2,990 ข้อหา
3. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 2,961 ข้อหา
4. ลหุโทษ จานวน 2,804 ข้อหา
5. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 1,306 ข้อหา
แผนกข้อหาเยาวชนและครอบครัว
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(แพ่ง)
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟ้องหย่า จานวน 101 ข้อหา
1. ความผิดต่อชีวิต จานวน 172 ข้อหา
2. ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จานวน 64 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 145 ข้อหา
3. ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างบิดามารดาและบุตร
3. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 114 ข้อหา
จานวน 23 ข้อหา
4. ลหุโทษ จานวน 109 ข้อหา
4. ขอให้สั่งเรื่องอานาจปกครองบุตร จานวน 12 ข้อหา
5. ความผิดเกี่ยวกับการข่มขืนกระทาชาเรา จานวน 42 ข้อหา
5. ฟ้องขอให้บิดาหรือมารดาจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษา
ตามสมควรแก่บุตร จานวน 8 ข้อหา
แผนกข้อหาสิ่งแวดล้อม
ข้อหาคดีสิ่งแวดล้อม(แพ่ง)
ข้อหาคดีสิ่งแวดล้อม(อาญา)
1. ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนราคาญด้านอื่นๆ จานวน 23 ข้อหา
1. พ.ร.บ.ป่าไม้ จานวน 1,356 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 612 ข้อหา
3. พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ จานวน 264 ข้อหา
4. พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จานวน 174 ข้อหา
5. พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 43 ข้อหา
แผนกข้อหาผู้บริโภค
ข้อหาคดีผู้บริโภค(แพ่ง)
ข้อหาคดีผู้บริโภค(อาญา)
1. สินเชือ่ บุคคล / กู้ยืม / ค้าประกัน จานวน 2,336 ข้อหา
(ไม่มีข้อหา)
2. เช่าซื้อ (รถยนต์) จานวน 1,376 ข้อหา
3. บริการสาธารณสุขและความงาม (สถานพยาบาล)
จานวน 333 ข้อหา
4. ประกันวินาศภัย จานวน 304 ข้อหา
5. เช่าซื้อ (อื่นๆ) จานวน 287 ข้อหา
หมายเหตุ : 1 สานวน / คดี มีเท่ากับและหรือมากกว่า 1 ข้อหา
แผนกข้อหาเลือกตัง้
ข้อหาคดีเลือกตัง้ (แพ่ง)
ข้อหาคดีเลือกตัง้ (อาญา)
1. พ.ร.บ.การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
1. พ.ร.บ.การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545 จานวน 94 ข้อหา
จานวน 9 ข้อหา
2. ขอให้เพิกถอนการเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิ่นและจัดให้มีการ
เลือกตัง้ ใหม่ จานวน 17 ข้อหา
3. ขอให้เพิกถอนการเลือกตัง้ และจัดให้มีการเลือกตัง้ ใหม่
จานวน 9 ช้อหา

ปริมาณข้อหาทีข่ นึ้ สู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
ประจาเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
แผนกข้อหายาเสพติด (ในศาลอุทธรณ์)
ข้อหาคดียาเสพติด
1. เมทแอมเฟตามีน จานวน 18,130 ข้อหา
2. กัญชา จานวน 847 ข้อหา
3. พืชกระท่อม จานวน 507 ข้อหา
4. เฮโรอีน จานวน 115 ข้อหา
5. ฝิ่น จานวน 54 ข้อหา

หมายเหตุ : 1 สานวน / คดี มีเท่ากับและหรือมากกว่า 1 ข้อหา

ส่วนแพ่ง

ประเภทคดีทขี่ นึ้ สู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจาเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557
ส่วนอาญา
แผนกคดีแพ่ง

ข้อหาคดีแพ่ง
1. ละเมิด จานวน 808 ข้อหา
2. ทีด่ ิน จานวน 720 ข้อหา
3. ขับไล่ จานวน 615 ข้อหา
4. ยืม จานวน 415 ข้อหา
5. ซื้อขาย จานวน 334 ข้อหา
แผนกคดีเลือกตัง้
ข้อหาคดีเลือกตัง้ (แพ่ง)
1. ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ จานวน 8 ข้อหา
2. ขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการเลือกตัง้ เรื่องกาหนดวัน
และเวลาลงคะแนนเลือกตัง้ ล่วงหน้าและให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ล่วงหน้า
ณ ทีเ่ ลือกตัง้ จานวน 2 ข้อหา
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(แพ่ง)
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟ้องหย่า จานวน 41 ข้อหา
1. ความผิดต่อชีวิต จานวน 59 ข้อหา
2. ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จานวน 38 ข้อหา
2. ลหุโทษ จานวน 47 ข้อหา
3. ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าอานาจปกครองบุตรซึ่งยังไม่บรรลุ
3. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 40 ข้อหา
นิติภาวะอยู่กับบิดาหรือมารดา จานวน 19 ข้อหา
4. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 24 ข้อหา
4. ฟ้องขอให้บิดาหรือมารดาจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษา 5. ความผิดต่อร่างกาย จานวน 18 ข้อหา
ตามสมควรแก่บุตรา จานวน 14 ข้อหา
5. การร้องขอให้ศาลมีคาสั่งให้ผู้เยาว์เป็นคนไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถ จานวน 9 ข้อหา
แผนกคดีล้มละลาย
ข้อหาคดีล้มละลาย(แพ่ง)
ข้อหาคดีล้มละลาย(อาญา)
1. คาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จานวน 273 ข้อหา
(ไม่มีข้อหา)
2. คาพิพากษาให้ล้มละลาย จานวน 74 ข้อหา
3. คาพิพากษายกฟ้อง จานวน 62 ข้อหา
4. คาสั่งปลดล้มละลาย จานวน 2 ข้อหา
ข้อหาคดีล้มละลาย(ฟืน้ ฟู)
1. คาสั่งฟืน้ ฟูกิจการ และตัง้ ผู้ทาแผน หรือผู้ทาแผนชัว่ คราว(ถ้ามี)/
ยกคาร้อง จานวน 44 ข้อหา
2. คาสั่งยกคาร้องขอ จานวน 2 ข้อหา
แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ข้อหาคดีทรัพย์สินฯ(แพ่ง)
ข้อหาคดีทรัพย์สินฯ(อาญา)
1. รับขนทางทะเล จานวน 26 ข้อหา
1. ละเมิดงานลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง จานวน 25 ข้อหา
2. คดีการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ จานวน 14 ข้อหา
2. ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า จานวน 17 ข้อหา
3. สัญญาทรัสต์รซี ีท สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต จานวน 13 ข้อหา 3. ละเมิดลิขสิทธิ์ งานโสตทัศน์วัสดุ จานวน 14 ข้อหา
4. เพิกถอนคาวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
4. จาหน่ายและมีไว้เพือ่ จาหน่ายงานละเมิดลิขสิทธิ์ จานวน 12 ข้อหา
จานวน 9 ข้อหา
5. ความผิดเกี่ยวกับการค้า ม.271 - ม.275 จานวน 6 ข้อหา
5. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ จานวน 8 ข้อหา
นาเข้า จาหน่าย และมีไว้เพือ่ จาหน่ายซึ่งสินค้า จานวน 6 ข้อหา
แผนกคดีภาษีอากร
ข้อหาคดีภาษีอากร
1. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน จานวน 33 ข้อหา
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวน 30 ข้อหา

3. พ.ร.บ.ศุลกากร จานวน 26 ข้อหา
4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จานวน 19 ข้อหา
5. พ.ร.บ.สรรพสามิต จานวน 16 ข้อหา

ส่วนแพ่ง

ประเภทคดีทขี่ นึ้ สู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจาเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557
ส่วนอาญา
แผนกคดีแรงงาน

ข้อหาคดีแรงงาน
1. ขอให้จ่ายค่าเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาจ้าง จานวน 592 ข้อหา
2. ขอให้จ่ายค่าล่วงเวลา จานวน 583 ข้อหา
3. ขอให้จ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุด จานวน 512 ข้อหา
4. ขอให้คิดค่าชดเชย จานวน 502 ข้อหา
5. ขอให้จ่ายค่าทางานในวันหยุด จานวน 499 ข้อหา
แผนกคดีอาญา
ข้อหาคดีอาญา
1. ความผิดต่อชีวิต จานวน 1,266 ข้อหา
2. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 1,162 ข้อหา
3. ลหุโทษ จานวน 1,055 ข้อหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 507 ข้อหา
5. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 242 ข้อหา
แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
ข้อหาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
1. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้าจุน จานวน 170 ข้อหา
2. บริษัท จานวน 38 ข้อหา
3. เช่าซื้อ จานวน 37 ข้อหา
4. หุน้ ส่วน จานวน 32 ข้อหา
5. บัญชีเดินสะพัด จานวน 12 ข้อหา
แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ข้อหาคดีสิ่งแวดล้อม(แพ่ง)
ข้อหาคดีสิ่งแวดล้อม(อาญา)
1. ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนราคาญด้านอื่นๆ จานวน 9 ข้อหา
1. พ.ร.บ.ป่าไม้ จานวน 228 ข้อหา
2. ขอให้คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมของชุมชน 2. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 112 ข้อหา
จานวน 1 ข้อหา
3. พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จานวน 32 ช้อหา
4. พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ จานวน 25 ข้อหา
5. พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2540 จานวน 9 ข้อหา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ข้อหาคดีนักการเมือง(แพ่ง)
ข้อหาคดีนักการเมือง(อาญา)
(ไม่มีข้อหา)
1. จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ หรือจงใจยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงทีค่ วรแจ้งให้ทราบ จานวน 38 ข้อหา
2. ความผิดทางอาญา จานวน 1 ข้อหา

ข้อหาคดีผู้บริโภค(แพ่ง)
1. สินเชือ่ บุคคล / กู้ยืม / ค้าประกัน จานวน 56 ข้อหา
2. เช่าซื้อ (รถยนต์) จานวน 9 ข้อหา
3. ซื้อขาย (อาคารชุด) จานวน 8 ข้อหา
4. บัตรเครดิต จานวน 7 ข้อหา
5. จ้างทาของ จานวน 5 ข้อหา

แผนกคดีผู้บริโภค
ข้อหาคดีผู้บริโภค(อาญา)
(ไม่มีข้อหา)

2. ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทาให้ผู้อื่นหรือประชาชน
กระทาผิดในหน้าทีผ่ ู้บริหารแผนฯ โดยทุจริต ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย จานวน 1 ข้อหา

1. จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ หรือจงใจยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ

