บัญชีคดีเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552
สรุ ปจานวนข้ อหาที่ขึน้ สู่การพิจารณาของทัง้ 3 ชัน้ ศาล และศาลในกลุ่มชานัญพิเศษ

ศาล

ข้ อหาที่มาสู่ศาล

ข้ อหาที่มาสู่ศาล

เพิ่ม / ลด

เพิ่ม/ลด จากปี ก่ อน

เดือน ม.ค. - ธ.ค. 52

เดือน ม.ค. - ธ.ค.. 51

จากปี ก่ อน

คิดเป็ นร้ อยละ

ส่ วนแพ่ ง

ส่ วนอาญา

ส่ วนแพ่ ง

ส่ วนอาญา

ส่ วนแพ่ ง

ส่ วนอาญา

ส่ วนแพ่ ง

ส่ วนอาญา

ศาลฎีกา
แผนกคดีแพ่ง
แผนกคดีอาญา
แผนกคดีแรงงาน
แผนกคดีภาษีอากร
แผนกคดีล้มละลาย

4,504

4,356

2,954
142
491

4,450
184
659

แผนกคดีล้มละลาย (ฟื น้ ฟูกิจการ)
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
แผนกคดีทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ

33
108
155

44
86
221

แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ

1,135

15,190

แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อม
แผนกคดีผ้ บู ริ โภค
แผนกคดีเลือกตั ้ง
แผนกคดีปกครอง

5

434
450

ศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ ภาค
แผนกคดีแพ่ง
แผนกคดีอาญา
แผนกคดีล้มละลาย
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

9,584

-4

-25.49

-100.00

469
364

22
-66

-35
86

25.58
-29.86

-7.46
23.63

16,655

15,237

484

5

1

14,244

แผนกคดีผ้ บู ริ โภค
แผนกคดีเลือกตั ้ง
แผนกคดียาเสพติด

-922

2,411

16.93

-9,300

-17.90

1

1

-1

-100.00

268

2,275

-151

1,536

5

1,536

2,401

17

2,401

17

347

12
11,957

347

12
11,957

18,329

58,306

2,468

4,070

12,219
10,429

-8.78
-2.28

-355

70

15,861

54,236

22,252
2,797
45,010

แผนกคดีอาญา
กลุ่มศาลจังหวัด

20.04

97

51,960

42,660

5

ศาลชัน้ ต้ นทั่วราชอาณาจักร
กลุ่มศาลแพ่ ง
แผนกคดีแพ่ ง
แผนกคดีผ้ ูบริโภค
กลุ่มศาลอาญา

10,506
15,592

2,124

ยอดรวมศาลแทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ ภาค 1 - 9

124.31

629

51
6

338

แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อม

-33.62
-22.83

4

51
6
ยอดรวมของศาลฎีกา

17.54

2,267
-1,496
-42
-168

506
581

3.40

148
12,923

-6.64

15.56

7.50

-45.09
272.86

-10,033
7,632
34,442

26.12

30.68

10,568

แผนกคดีแพ่ ง
แผนกคดีผ้ ูบริโภค
กลุ่มศาลแขวง
แผนกคดีแพ่ ง

127,737
242,164

145,182

361,741
56,404

407,984

-234,004
185,760

-262,802

-64.69
329.34

-64.41

38,585

153,271

222,654

140,025

-184,069

13,246

9.46

แผนกคดีผ้ ูบริโภค
กลุ่มศาลชานัญพิเศษและศาลพิเศษ
ศาลเยาวชนและครอบครัวทัว่ ราชอาณาจักร
ศาลแรงงานกลางและแรงงานภาค
ศาลภาษี อากรกลาง
ศาลทรัพย์ สินทางปั ญญา

162,632

-82.67
321.27

-2,797

0.26
13.54
-7.56
-6.27

-6.21

17,096
38,369
379
568

38,605
42,275

8,471

17,051
33,794
410
606

124,027
45,072

8,092

45
4,575
-31
-38

379

4.68

d/แฟ้มงานประจากร/สถิต/ิ สรุปข้ อหา 3 ชั ้นศาลเดือนกรกฎาคม 2552

บัญชีคดีเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552
สรุ ปจานวนข้ อหาที่ขึน้ สู่การพิจารณาของทัง้ 3 ชัน้ ศาล และศาลในกลุ่มชานัญพิเศษ

ศาล

ข้ อหาที่มาสู่ศาล

ข้ อหาที่มาสู่ศาล

เพิ่ม / ลด

เพิ่ม/ลด จากปี ก่ อน

เดือน ม.ค. - ธ.ค. 52

เดือน ม.ค. - ธ.ค.. 51

จากปี ก่ อน

คิดเป็ นร้ อยละ

ส่ วนแพ่ ง
ศาลล้มละลาย
- แผนกคดี ล้มละลาย

31,457

- แผนกคดี อาญา
- แผนกคดี ล้มละลาย (ฟื ้ นฟู)

ส่ วนอาญา

ส่ วนแพ่ ง

ส่ วนอาญา

17,891

ส่ วนแพ่ ง

ส่ วนแพ่ ง

ส่ วนอาญา

75.83

13,566

30
886

ส่ วนอาญา

30
98

804.08

788

ยอดรวมของศาลชัน้ ต้ นทั่วราชฯ

682,521

394,239

774,303

635,615

-91,782

-241,376

-11.85

-37.98

ยอดรวมของศาลทั่วราชอาณาจักร

710,434

469,200

800,670

704,095

-90,236

-234,895

-11.27

-33.36

d/แฟ้มงานประจากร/สถิต/ิ สรุปข้ อหา 3 ชั ้นศาลเดือนกรกฎาคม 2552

5 อันดับแรกของข้ อหาที่ขึ ้นสูก่ ารพิจารณาของศาลชั ้นต้ นทัว่ ราชอาณาจักร
ประจาเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
กลุม่ ศาลแพ่ง

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

ขับไล่ จานวน 2,886 คดี
ขอจัดการมรดก จานวน 2,418 คดี
ขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน จานวน 2,170 คดี
ซื ้อขาย จานวน 779 คดี
ละเมิด จานวน 626 คดี
กลุม่ ศาลอาญา
อันดับ 1 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ โทษ จานวน 13,270 คดี
อันดับ 2 ลหุโทษ จานวน 8,785 คดี
อันดับ 3 ความผิดต่อเจ้ าพนักงานในการยุติธรรม จานวน 3,941 คดี
อันดับ 4 พ.ร.บ.คนเข้ าเมือง จานวน 1,697 คดี
อันดับ 5 พ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้ าว จานวน 1,641 คดี

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

ขอจัดการมรดก จานวน 61,400 คดี
ละเมิด จานวน 12,388 คดี
ยืม จานวน 10,798 คดี
ซื ้อขาย จานวน 4,264 คดี
ขับไล จานวน 4,258 คดี

อันดับ 1 ละเมิด จานวน 8,416 คดี
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

กลุม่ ศาลจังหวัด
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ โทษ จานวน 112,828 คดี
พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 56,235 คดี
พ.ร.บ.การพนัน จานวน 40,715 คดี
พ.ร.บ.คนเข้ าเมือง จานวน 26,547 คดี
พ.ร.บ.อาวุธปื น เครื่ องกระสุนปื น ฯลฯ จานวน 25,681 คดี

กลุม่ ศาลแขวง
อันดับ 1 พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 58,592 คดี

ยืม จานวน 6,798 คดี
รับช่วงสิทธิ จานวน 3,008 คดี
ซื ้อขาย จานวน 2,773 คดี
เช่าซื ้อ จานวน 1,547 คดี

อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

พ.ร.บ.การพนัน จานวน 29,661 คดี
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ โทษ จานวน 7,441 คดี
พ.ร.บ.ว่าด้ วยความผิดอันเกิดจากการใช้ เช็ค จานวน 7,237 คดี
พ.ร.บ.คนเข้ าเมือง จานวน 6,752 คดี

กลุม่ ศาลเยาวชนและครอบครัว
ฟ้องหย่า จานวน 5,347 คดี
อันดับ 1 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ โทษ จานวน 9,894 คดี
ร้ องขอต่อศาลให้ มีคาสัง่ ให้ ผ้ รู ้ องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็ นบุตร จานวน 2,455 คดี
อันดับ 2 ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 5,112 คดี
ขอให้ สงั่ เรื่ องอานาจปกครองบุตร จานวน 1,202 คดี
อันดับ 3 พ.ร.บ.อาวุธปื น เครื่ องกระสุนปื น ฯลฯ จานวน 3,842 คดี
ฟ้องขอให้ ศาลพิพากษาว่าอานาจปกครองบุตรซึง่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
อันดับ 4 พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 3,067 คดี
อยูก่ ับบิดาหรื อมารดา จานวน 973 คดี
อันดับ 5 ความผิดฐานรับของโจร จานวน 2,312 คดี
อันดับ 5 ขอรับบุตรบุญธรรม จานวน 547 คดี
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4

กลุม่ ศาลแรงงาน
อันดับ 1 ขอให้ จา่ ยค่าจ้ างให้ ถกู ต้ องและตามกาหนดเวลา จานวน 7,401 คดี
อันดับ 2 ขอให้ คิดค่าชดชย จานวน 7,028 คดี
อันดับ 3 ขอให้ จา่ ยสินจ้ างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ า จานวน 6,490 คดี
อันดับ 4 ขอให้ รับกลับเข้ าทางานและหรื อให้ จา่ ยค่าเสียหายกรณีเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม จานวน 3,450 คดี
อันดับ 5 ขอให้ เพิกถอนหรื อเปลีย่ นแปลงคาสัง่ ของพนักงานตรวจแรงงาน จานวน 1,551 คดี

d/แฟ้มงานประจากร/สถิต/ิ สรุปข้ อหา 3 ชั ้นศาลเดือนกรกฎาคม 2552

5 อันดับแรกของข้ อหาที่ขึ ้นสูก่ ารพิจารณาของศาลชั ้นต้ นทัว่ ราชอาณาจักร
ประจาเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
ศาลภาษีอากรกลาง

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

ภาษีมลู ค่าเพิ่ม จานวน 141 คดี
พ.ร.บ.ศุลกากร จานวน 63 คดี
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน จานวน 59 คดี
ภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา จานวน 34 คดี
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล จานวน 30 คดี
ศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง

อันดับ 1 การขนส่งระหว่างประเทศทางอืน่ จานวน 142 คดี
อันดับ 2 รับขนทางทะเล จานวน 123 คดี

อันดับ 1 นาเข้ า จาหน่ายและมีไว้ เพื่อจาหน่ายซึง่ สินค้ า จานวน 2,443 คดี
อันดับ 2 จาหน่าย และมีไว้ เพื่อจาหน่ายงานละเมิดลิขสิทธิ์ จานวน 2,167 คดี

อันดับ 3 สัญญาทรัสต์รีซีท สัญญาเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต จานวน 61 คดี

อันดับ 3 ปลอมแปลงเครื่ องหมายการค้ า จานวน 1,681 คดี

อันดับ 4 สัญญาซื ้อขายระหว่างประเทศ จานวน 52 คดี
อันดับ 5 คดีการค้ าระหว่างประเทศทางอืน่ ๆ จานวน 30 คดี

อันดับ 4 พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ จานวน 494 คดี
อันดับ 5 ความผิดเกี่ยวกับการค้ า จานวน 218 คดี
ศาลล้ มละลายกลาง

คดีล้มละลาย
อันดับ 1 คาสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด จานวน 18,983 คดี
อันดับ 2 คาสัง่ ปิ ดคดี จานวน 4,289 คดี
อันดับ 3 คาพิพากษาให้ ล้มละลาย จานวน 2,834 คดี
อันดับ 4 คาสัง่ ยกเลิกการล้ มละลาย จานวน 549 คดี
อันดับ 5 คาสัง่ ปลดล้ มละลาย จานวน 500 คดี
คดีฟืน้ ฟูกิจการ
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

คาสัง่ ฟื น้ ฟูกืจการและตั ้งผู้ทาแผนหรื อผู้ทาแผนชัว่ คราว(ถ้ ามี)/ยกคาร้ อง จานวน 21 คดี
คาสัง่ ยกคาร้ องขอ จานวน 18 คดี
คาสัง่ ยกเลิกการฟื น้ ฟูกิจการ จานวน 15 คดี
คาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผน จานวน 7 คดี
คาสัง่ ยกเลิกการฟื น้ ฟูกิจการให้ สง่ คืนกิจการแก่ลกู หนี ้ จานวน 1 คดี

อันดับ 1 พ.ร.บ.ล้ มละลาย และกฎหมายอาญา ม.91 จานวน 9 คดี
อันดับ 2 ประมวลกฎหมายอาญา ม.83,86,90,91,341 จานวน 7 คดี
อันดับ 3 ประมวลกฎหมายอาญา ม.83,86,91,350 จานวน 4 คดี
รับสินเชือ่ จากผู้อนื่ มีจานวนตังแต่
้ หนึ่งร้ อยบาทขึ ้นไป โดยมิได้ แจ้ งให้ ผ้ อู นื่ ทราบว่า
ตนถูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดชาด จานวน 4 คดี
อันดับ 4 พ.ร.บ.ล้ มละลาย ม.163(2) และกฎหมายอาญา ม.350 และ ม.83 จานวน 1 คดี
พ.ร.บ.ล้ มละลาย ม.190/12(9) จานวน 1 คดี
พ.ร.บ.ล้ มละลาย ม.190/12(9) , ม.90/82 , ม.90/88 ป.อาญา ม.83,92
จานวน 1 คดี
แก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4
จานวน 1 คดี

คดีผ้ บู ริ โภค
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

สินเชือ่ บุคคล/กู้ยืม/ค ้าประกัน จานวน 144,996 คดี
บัตรเครดิต จานวน 88,988 คดี
กองทุนให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา จานวน 52,260 คดี
เช่าซื ้อ (รถยนต์) จานวน 35,407 คดี
เช่าซื ้อ (อืน่ ๆ) จานวน 11,406 คดี

d/แฟ้มงานประจากร/สถิต/ิ สรุปข้ อหา 3 ชั ้นศาลเดือนกรกฎาคม 2552

5 อันดับแรกของคดีที่ขึ ้นสูก่ ารพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
ประจาเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกคดีแพ่ง

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

ยืม จานวน 1,797 คดี
ค ้าประกัน จานวน 1,553 คดี
ละเมิด จานวน 1,412 คดี
ขับไล่ จานวน 1,175 คดี
จานอง จานวน 1,011 คดี
แผนกคดีอาญา
อันดับ 1 พ.ร.บ.อาวุธปื น เครื่ องกระสุนปื น ฯลฯ จานวน 5,014 คดี
อันดับ 2 ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 4,361 คดี
อันดับ 3 ลหุโทษ จานวน 3,889 คดี
อันดับ 4 ความผิดต่อชีวติ จานวน 3,805 คดี
อันดับ 5 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ โทษ จานวน 3,792 คดี
แผนกคดีล้มละลาย

อันดับ 1 คาสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ชวั่ คราว จานวน 1 คดี

อันดับ 1 สินเชือ่ บุคคล/กู้ยืม/จานอง จานวน 969 คดี
อันดับ 2 เช่าซื ้อ (รถยนต์) จานวน 752 คดี
อันดับ 3 บัตรเครดิต จานวน 95 คดี
อันดับ 4 ประกันชีวติ จานวน 73 คดี
อันดับ 5 รับขน (บริ การขนส่งทางบก) จานวน 30 คดี

แผนกคดีผ้ บู ริ โภค
อันดับ 1 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริ โภค จานวน 10 คดี
อันดับ 2 พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน จานวน 2 คดี
อันดับ 3 พ.ร.บ.ควบคุมกืจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ จานวน 1 คดี
พ.ร.บ.เครื่ องมือแพทย์ จานวน 1 คดี
พ.ร.บ.ปุ๋ย จานวน 1 คดี
แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อม
อันดับ 1 พ.ร.บ.ป่ าไม้ จานวน 712 คดี
อันดับ 2 พ.ร.บ.ป่ าสงวนแห่งชาติ จานวน 368 คดี
อันดับ 3 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ จานวน 116 คดี
อันดับ 4 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จานวน 113 คดี
อันดับ 5 พ.ร.บ.การประมง จานวน 77 คดี

อันดับ 1 พ.ร.บ.การเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่น พ.ศ. 2545
จานวน 215 คดี
อันดับ 2 ขอให้ เพิกถอนการเลือกตังและจั
้
ดให้ มีการเลือกตั ้งใหม่ จานวน 34 คดี

แผนกคดีเลือกตั ้ง
อันดับ 1 พ.ร.บ.การเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่น จานวน 1 คดี

อันดับ 3 ขอให้ เพิกถอนการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาท้ องถิ่นและจัดให้ มีการเลือ กตั ้งใหม่
จานวน 33 คดี
แผนกคดียาเสพติด
อันดับ 1 เมทแอมเฟตามีน จานวน 8,998 คดี
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

กัญชา จานวน 557 คดี
พืชกระท่อม จานวน 170 คดี
ฝิ่ น จานวน 41 คดี
เฮโรอีน จานวน 38 คดี

d/แฟ้มงานประจากร/สถิต/ิ สรุปข้ อหา 3 ชั ้นศาลเดือนกรกฎาคม 2552

5 อันดับแรกของคดีที่ขึ ้นสูก่ ารพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
ประจาเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552
ส่วนแพ่ง
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

ฟ้องหย่า จานวน 97 คดี
ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จานวน 55 คดี
ขอให้ สงั่ เรื่ องอานาจปกครองบุตร จานวน 29 คดี
ฟ้องเรี ยกค่าอุปการะเลี ้ยงดูระหว่างบิดาหรื อมารดา จานวน 18 คดี
ฟ้องเรี ยกค่าอุปการะเลี ้ยงดูระหว่างสามีภริ ยา จานวน 13 คดี

ส่วนอาญา
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
อันดับ 1 ความผิดต่อชีวติ จานวน 372 คดี
อันดับ 2 พ.ร.บ.อาวุธปื น เครื่ องกระสุนปื น ฯลฯ จานวน 287 คดี
อันดับ 3 ลหุโทษ จานวน 242 คดี
อันดับ 4 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ โทษ จานวน 200 คดี
อันดับ 5 ความผิดเกี่ยวกับการข่มขืนกระทาชาเรา จานวน 137 คดี

d/แฟ้มงานประจากร/สถิต/ิ สรุปข้ อหา 3 ชั ้นศาลเดือนกรกฎาคม 2552

5 อันดับแรกของคดีที่ขึ ้นสูก่ ารพิจารณาของศาลฎีกา
ประจาเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกคดีแพ่ง

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

ที่ดิน จานวน 562 คดี
ละเมิด จานวน 535 คดี
ยืม จานวน 473 คดี
ขับไล่ จานวน 421 คดี
ซื ้อขาย จานวน 307 คดี
แผนกคดีอาญา
อันดับ 1 พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ โทษ จานวน 2,511 คดี
อันดับ 2 ความผิดต่อชีวติ จานวน 1,939 คดี
อันดับ 3 ลหุโทษ จานวน 1,703 คดี
อันดับ 4 พ.ร.บ.อาวุธปื น เครื่ องกระสุนปื น ฯลฯ จานวน 1,595 คดี
อันดับ 5 ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 749 คดี

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4

ฟ้องหย่า จานวน 34 คดี
ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จานวน 13 คดี
ขอให้ สงั่ เรื่ องอานาจปกครองบุตร จานวน 6 คดี
ฟ้องเรี ยกค่าอุปการะเลี ้ยงดูระหว่างสามีภริ ยา จานวน 4 คดี
ฟ้องเรี ยกค่าอุปการะเลี ้ยงดูระหว่างบิดามารดาและบุตร จานวน 4 คดี

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
อันดับ 1 ความผิดต่อชีวติ จานวน 94 คดี
อันดับ 2 ลหุโทษ จานวน 78 คดี
อันดับ 3 พ.ร.บ.อาวุธปื น เครื่ องกระสุนปื น ฯลฯ จานวน 45 คดี
อันดับ 4 ความผิดต่อร่ างกาย จานวน 26 คดี
อันดับ 5 ความผิดต่อเสรี ภาพ จานวน 22 คดี

อันดับ 5 ฟ้องขอให้ บิดาหรื อมารดาจ่ายค่าอุปการะเลี ้ยงดูและให้ การศึกษาตามสมควรแก่บตุ ร
จานวน 2 คดี
ฟ้องขอให้ ศาลพิพากษาว่าอานาจปกครองบุตรซึง่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะอยูก่ ับบิดาหรื อ
มารดา จานวน 2 คดี

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

แผนกคดีทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศ
เพิกถอนคาวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่ องหมายการค้ า จานวน 44 คดี
อันดับ 1 ละเมิดงานลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ สิง่ บันทึกเสียง จานวน 81 คดี
รับขนทางทะเล จานวน 35 คดี
อันดับ 2 ละเมิดลิขสิทธิ์งานโสตทัศน์วสั ดุ จานวน 50 คดี
คดีการค้ าระหว่างประเทศ อืน่ ๆ จานวน 29 คดี
อันดับ 3 จาหน่าย และมีไว้ เพื่อจาหน่ายงานละเมิดลิขสิทธิ์ จานวน 49 คดี
สัญญาทรัสต์รีซีท สัญญาเล็ตเตอร์ ออฟเครดิต จานวน 17 คดี
อันดับ 4 ขาย มีไว้ เพื่อขาย นาเข้ ามาซึง่ ผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั รโดยไม่ได้ รับ
ละเมิดเครื่ องหมายการค้ า จานวน 14 คดี
อนุญาต จานวน 47 คดี
อันดับ 5 ปลอมแปลงเครื่ องหมายการค้ า จานวน 28 คดี
แผนกคดีล้มละลาย

อันดับ 1 คาสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด จานวน 311 คดี
อันดับ 2 คาพิพากษายกฟ้อง จานวน 125 คดี
อันดับ 3 คาพิพากษาให้ ล้มละลาย จานวน 31 คดี
อันดับ 4 คาสัง่ ปลดล้ มละลาย จานวน 3 คดี
คาสัง่ เห็นชอบด้ วยการประนอมหนี ้ก่อนมีคาพิพากษา จานวน 3 คดี
แผนกคดีฟืน้ ฟูกิจการ
อันดับ 1 คาสัง่ ฟื น้ ฟูกิจการและตั ้งผู้ทาแผนหรื อผู้ทาแผนชัว่ คราว(ถ้ ามี)/ยกคาร้ อง จานวน 28 คดี
อันดับ 2 คาสัง่ ยกเลิกการฟื น้ ฟูกิจการ จานวน 1 คดี
คาสัง่ เห็นชอบด้ วยแผน จานวน 1 คดี
คาพิพากษาให้ ล้มละลาย จานวน 1 คดี

d/แฟ้มงานประจากร/สถิต/ิ สรุปข้ อหา 3 ชั ้นศาลเดือนกรกฎาคม 2552

5 อันดับแรกของคดีที่ขึ ้นสูก่ ารพิจารณาของศาลฎีกา
ประจาเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกคดีผ้ บู ริ โภค

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

ซื ้อขาย (บ้ าน , อาคารพาณิชย์ ) จานวน 16 คดี
สินเชือ่ บุคคล/กู้ยืม/ค ้าประกัน จานวน 10 คดี
ซื ้อขาย (อาคารชุด) จานวน 6 คดี
ซื ้อขาย (ที่ดินเปล่า) จานวน 5 คดี
ซื ้อขาย (อืน่ ๆ) จานวน 3 คดี
แผนกคดีแรงงาน

อันดับ 1 ขอให้ คิดค่าชดเชย จานวน 760 คดี
อันดับ 2 ขอให้ จา่ ยสินจ้ างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ า จานวน 439 คดี
อันดับ 3 ขอให้ จา่ ยค่าจ้ างให้ ถกู ต้ องและตามกาหนดเวลา จานวน 273 คดี
อันดับ 4 ขอให้ จา่ ยค่าเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาจ้ าง จานวน 216 คดี
อันดับ 5 ขอให้ รับกลับเข้ าทางานและหรื อให้ จา่ ยค่าเสียหายกรณีเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม
จานวน 192 คดี
แผนกคดีภาษีอากร
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4

ภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา จานวน 36 คดี
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน จานวน 34 คดี
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม จานวน 28 คดี
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล จานวน 13 คดี

อันดับ 5 ภาษีธรุ กิจเฉพาะ จานวน 5 คดี
แผนกคดีสงิ่ แวดล้ อม
อันดับ 1 ละเมิด จานวน 4 คดี

อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

พ.ร.บ.ป่ าไม้ จานวน 241 คดี
พ.ร.บ.ป่ าสงวนแห่งชาติ จานวน 126 คดี
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ จานวน 47 คดี
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จานวน 24 คดี
พ.ร.บ.ส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อมแห่งชาติ จานวน 9 คดี

แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5

ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค ้าจุน จานวน 165 คดี
เช่าซื ้อ จานวน 148 คดี
บัญชีเดินสะพัด จานวน 107 คดี
หุ้นส่วน จานวน 26 คดี
ประกันชีวติ จานวน 15 คดี
แผนกคดีเลือกตั ้ง

อันดับ 1 ขอให้ วนิ ิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั ้ง จานวน 2 คดี
อันดับ 2 ขอให้ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ จานวน 1 คดี

d/แฟ้มงานประจากร/สถิต/ิ สรุปข้ อหา 3 ชั ้นศาลเดือนกรกฎาคม 2552

