40. ประเภทข้อหาที่เข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชัน้ ต้นทั่วราชอาณาจักร
ประจาปี พ.ศ. 2559
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
ศาลชัน้ ต้นทั่วราชอาณาจักร

ข้อหาคดีแพ่ง

ข้อหาคดีอาญา

1. ขอจัดการมรดก จานวน 93,633 ข้อหา

1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 281,385 ข้อหา

2. ละเมิด จานวน 30,998 ข้อหา

2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 148,426 ข้อหา

3. รับช่วงสิทธิ จานวน 11,406 ข้อหา

3. พ.ร.บ.การพนัน จานวน 61,421 ข้อหา

4. ซื้อขาย จานวน 7,514 ข้อหา

4. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 36,864 ข้อหา

5. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้าจุน จานวน 6,541 ข้อหา

5. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 31,527 ข้อหา

ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(แพ่ง)

ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(อาญา)

1. ละเมิด จานวน 1 ข้อหา

1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 704 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 396 ข้อหา

ข้อหาคดีผู้บริโภค

3. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 181 ข้อหา

1. สินเชือ่ บุคคล / กู้ยืม / ค้าประกัน จานวน 370,798 ข้อหา

4. พ.ร.บ.รถยนต์ จานวน 91 ข้อหา

2. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จานวน 228,477 ข้อหา

5. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จานวน 65 ข้อหา

3. บัตรเครดิต จานวน 121,620 ข้อหา
4. เช่าซื้อ (รถยนต์) จานวน 82,911 ข้อหา
5. เช่าซื้อ (รถจักรยานยนต์) จานวน 9,031 ข้อหา

ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(ผู้บริโภค)
1. ซื้อขาย (อื่นๆ) จานวน 1 ข้อหา
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม
1. ขอให้ชดใช้มลู ค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด้านป่าไม้ จานวน 68 ข้อหา
2. ขอให้ชดใช้มลู ค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด้านสัตว์ป่า จานวน 15 ข้อหา
3. ขอให้แก่ไขความเดือดร้อนราคาญด้านอื่นๆ จานวน 7 ข้อหา
4. ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างอื่น
ด้านมลพิษทางอากาศ จานวน 3 ข้อหา
5. ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างอื่น
ด้านอื่นๆ จานวน 2 ข้อหา
กลุม่ ศาลแพ่ง
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ขอจัดการมรดก จานวน 6,641 ข้อหา
2. ละเมิด จานวน 1,113 ข้อหา
3. สัญญา จานวน 799 ข้อหา
4. ขับไล่ จานวน 720 ข้อหา
5. ซื้อขาย จานวน 560 ข้อหา
ข้อหาคดีผู้บริโภค
1. สินเชือ่ บุคคล / กู้ยืม / ค้าประกัน จานวน 7,907 ข้อหา
2. เช่าซื้อ (รถยนต์) จานวน 2,433 ข้อหา
3. บัตรเครดิต จานวน 1,536 ข้อหา
4. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จานวน 569 ข้อหา
5. รับขน (บริการขนส่งทางอากาศ) จานวน 479 ข้อหา
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม
1. ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนราคาญด้านอื่นๆ จานวน 6 ข้อหา
2. ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างอื่น
ด้านมลพิษทางอากาศ จานวน 3 ข้อหา
3. ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างอื่น
จานวน 2 ข้อหา
4. ขอค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษทางอากาศ จานวน 1 ข้อหา
ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนราคาญด้านเสียง จานวน 1 ข้อหา

ประเภทข้อหาที่เข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชัน้ ต้นทั่วราชอาณาจักร
ประจาปี พ.ศ. 2559
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
กลุม่ ศาลอาญา
ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 12,425 ข้อหา
2. ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม จานวน 6,485 ข้อหา
3. ลหุโทษ จานวน 2,929 ข้อหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 2,353 ข้อหา
5. พ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าว จานวน 1,789 ข้อหา
กลุม่ ศาลอาญา
ข้อหาคดีค้ามนุษย์
1. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จานวน 100 ข้อหา
2. ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชือ่ เสียง จานวน 58 ข้อหา
3. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 จานวน 52 ข้อหา
4. ความผิดเกี่ยวกับเพศ จานวน 48 ข้อหา
5. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก จานวน 25 ข้อหา
ข้อหาคดียาเสพติด
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 5,832 ข้อหา
2. พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 จานวน 333 ข้อหา
3. พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2534 จานวน 185 ข้อหา
4. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 119 ข้อหา
5. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 99 ข้อหา
ข้อหาคดีทุจริตฯ
1. ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ (ม.147 - 166) จานวน 119 ข้อหา
2. ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม (ม.167-ม.199) จานวน 30 ข้อหา
3. พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502
จานวน 15 ข้อหา
4. พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
จานวน 11 ข้อหา
5. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ม.264 - 269 จานวน 9 ข้อหา
กลุม่ ศาลจังหวัด

ข้อหาคดีแพ่ง

ข้อหาคดีอาญา

1. ขอจัดการมรดก จานวน 86,986 ข้อหา

1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 242,397 ข้อหา

2. ละเมิด จานวน 15,722 ข้อหา

2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 88,351 ข้อหา

3. ซื้อขาย จานวน 4,886 ข้อหา

3. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 33,461 ข้อหา

4. ขับไล่ จานวน 4,846 ข้อหา

4. พ.ร.บ. การพนัน จานวน 30,810 ข้อหา

5. ยืม จานวน 3,377 ข้อหา

5. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 23,697 ข้อหา

ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(แพ่ง)

ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(อาญา)

(ไม่มขี อ้ หา)

1. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 185 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 169 ข้อหา

ข้อหาคดีผู้บริโภค

3. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 161 ข้อหา

1. สินเชือ่ บุคคล / กู้ยืม / ค้าประกัน จานวน 231,262 ข้อหา

4. พ.ร.บ.รถยนต์ จานวน 33 ข้อหา

2. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จานวน 144,561 ข้อหา

5. พ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าว จานวน 23 ข้อหา

3. เช่าซื้อ (รถยนต์) จานวน 66,415 ข้อหา
4. บัตรเครดิต จานวน 64,525 ข้อหา
5. เช่าซื้อ (อื่นๆ) จานวน 3,891 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(ผู้บริโภค)
(ไม่มขี อ้ หา)
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม
1. ขอให้ชดใช้มลู ค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด้านป่าไม้ จานวน 62 ข้อหา
2. ขอให้ชดใช้มลู ค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด้านสัตว์ป่า จานวน 15 ข้อหา

ประเภทข้อหาที่เข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชัน้ ต้นทั่วราชอาณาจักร
ประจาปี พ.ศ. 2559
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
กลุม่ ศาลแขวง

ข้อหาคดีแพ่ง

ข้อหาคดีอาญา

1. ละเมิด จานวน 14,163 ข้อหา

1. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 55,063 ข้อหา

2. รับช่วงสิทธิ จานวน 8,381 ข้อหา

2. พ.ร.บ.การพนัน จานวน 30,235 ข้อหา

3. ประกันวินาศภัย, ประกันภัยค้าจุน จานวน 4,716 ข้อหา

3. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 12,408 ข้อหา

4. ซื้อขาย จานวน 2,068 ข้อหา

4. พ.ร.บ.รถยนต์ จานวน 8,079 ข้อหา

5. ยืม จานวน 1,262 ข้อหา

5. พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค จานวน 7,826 ข้อหา

ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(แพ่ง)

ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(อาญา)

1. ละเมิด จานวน 1 ข้อหา

1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 543 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 211 ข้อหา
3. พ.ร.บ.รถยนต์ จานวน 58 ข้อหา

ข้อหาคดีผู้บริโภค

4. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จานวน 44 ข้อหา

1. สินเชือ่ บุคคล / กู้ยืม / ค้าประกัน จานวน 131,629 ข้อหา

5. ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย จานวน 13 ข้อหา

2. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จานวน 83,347 ข้อหา
3. บัตรเครดิต จานวน 55,559 ข้อหา
4. เช่าซื้อ (รถยนต์) จานวน 14,063 ข้อหา
5. เช่าซื้อ (รถจักรยานยนต์) จานวน 5,140 ข้อหา

ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(ผู้บริโภค)
1. ซื้อขาย (อื่นๆ) จานวน 2 ข้อหา
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม(แพ่ง)
1. ขอให้ชดใช้มลู ค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด้านป่าไม้ จานวน 6 ข้อหา
2. ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนราคาญด้านอื่นๆ จานวน 1 ข้อหา
กลุม่ ศาลเยาวชนและครอบครัว
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(แพ่ง)

ข้อหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)

1. ฟ้องหย่า จานวน 5,478 ข้อหา

1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 13,956 ข้อหา

2. ร้องขอต่อศาลให้มคี าสัง่ ให้ผู้ร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร จานวน 2,882 ข้อหา 2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 4,159 ข้อหา
3. ขอให้สงั่ เรื่องอานาจปกครองบุตร จานวน 1,385 ข้อหา

3. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 3,295 ข้อหา

4. ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าอานาจปกครองบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะอยูก่ ับบิดาหรือมารดา
4. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 2,609 ข้อหา
จานวน 903 ข้อหา

5. ลหุโทษ จานวน 1,429 ข้อหา

5. ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จานวน 834 ข้อหา
กลุม่ ศาลแรงงาน
ข้อหาคดีแรงงาน
1. ขอให้คิดค่าชดเชย จานวน 4,513 ข้อหา
2. ขอให้จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องและตามกาหนดเวลา จานวน 3,849 ข้อหา
3. ขอให้จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จานวน 3,649 ข้อหา
4. ขอให้ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง จานวน 2,612 ข้อหา
5. ขอให้รับกลับเข้าทางานและหรือให้จ่ายค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จานวน 1,870 ข้อหา
ศาลภาษีอากรกลาง
ข้อหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีมลู ค่าเพิ่ม จานวน 154 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จานวน 97 ข้อหา
3. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน 50 ข้อหา
4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล จานวน 41 ข้อหา
5. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จานวน 25 ข้อหา

ประเภทข้อหาที่เข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชัน้ ต้นทั่วราชอาณาจักร
ประจาปี พ.ศ. 2559
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ข้อหาคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ(แพ่ง)

ข้อหาคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ(อาญา)

1. รับขนทางทะเล จานวน 90 ข้อหา

1. นาเข้า จาหน่ายและมีไว้เพื่อจาหน่ายซึ่งสินค้า จานวน 2,418 ข้อหา

2. สัญญาทรัสต์รีซที สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต จานวน 78 ข้อหา

2. ความผิดเกี่ยวกับการค้า ม.271 - 275 จานวน 388 ข้อหา

3. เพิกถอนคาวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จานวน 61 ข้อหา

3. ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า จานวน 326 ข้อหา

4. ละเมิดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร จานวน 36 ข้อหา

4. จาหน่าย และมีไว้เพื่อจาหน่ายงานละเมิดลิขสิทธิ์ จานวน 218 ข้อหา

5. สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ จานวน 35 ข้อหา

5. เลียนแบบเครื่องหมายการค้า จานวน 70 ข้อหา
ละเมิดลิขสิทธิ์งานโสตทัศน์วัสดุ จานวน 70 ข้อหา
ศาลล้มละลายกลาง

ข้อหาคดีล้มละลาย(แพ่ง)

ข้อหาคดีล้มละลาย(อาญา)

1. คาสัง่ ปลดล้มละลาย จานวน 6,191 ข้อหา

1. รับสินเชือ่ จากผู้อื่นมีจานวนตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทขึน้ ไป โดยมิได้แจ้งให้ผู้อื่นทราบว่า

2. คาสัง่ ปิดคดี จานวน 4,346 ข้อหา
3. คาสัง่ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จานวน 3,596 ข้อหา
4. คาพิพากษาให้ล้มละลาย จานวน 2,918 ข้อหา
5. คาสัง่ ยกเลิกการล้มละลาย (ม.35) จานวน 641 ข้อหา
ข้อหาคดีล้มละลาย(ฟื้นฟู)
1. คาสัง่ ยกคารองขอ จานวน 32 ข้อหา
2. คาสัง่ เห็นชอบด้วยแผน จานวน 12 ข้อหา
3. คาสัง่ ให้ปิดคดี จานวน 6 ข้อหา
4. คาสัง่ ไม่เห็นชอบด้วยแผน จานวน 2 ข้อหา

หมายเหตุ : 1 สานวน / คดี มีเท่ากับและหรือมากกว่า 1 ข้อหา

ตนถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จานวน 8 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 จานวน 1 ข้อหา

50. ปริมาณข้อหาที่ขนึ้ สูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
ประจาปี พ.ศ. 2559
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกข้อหาแพ่ง

ข้อหาคดีแพ่ง
1. ละเมิด จานวน 1,903 ข้อหา
2. ขับไล่ จานวน 1,466 ข้อหา
3. ที่ดิน จานวน 1,324 ข้อหา
4. ยืม จานวน 728 ข้อหา
5. สัญญา จานวน 473 ข้อหา
แผนกข้อหาอาญา
ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 3,647 ข้อหา
2. ลหุโทษ จานวน 3,278 ข้อหา
3. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 2,843 ข้อหา
4. ความผิดต่อชีวิต จานวน 2,550 ข้อหา
5. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 1,443 ข้อหา
แผนกข้อหาเยาวชนและครอบครัว
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(แพ่ง)

ข้อหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)

1. ฟ้องหย่า จานวน 98 ข้อหา

1. ความผิดต่อชีวิต จานวน 126 ข้อหา

2. ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จานวน 77 ข้อหา

ลหุโทษ จานวน 126 ข้อหา

3. ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลีย้ งดูระหว่างบิดามารดาและบุตร จานวน 32 ข้อหา

2. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 118 ข้อหา

4. ขอให้สงั่ เรื่องอานาจปกครองบุตร จานวน 22 ข้อหา

3. ความผิดต่อเสรีภาพ จานวน 49 ข้อหา

5. ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลีย้ งดูระหว่างสามีภริยา จานวน 16 ข้อหา

4. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 44 ข้อหา
5. ความผิดต่อร่างกาย จานวน 40 ข้อหา
แผนกข้อหาสิง่ แวดล้อม

ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม(แพ่ง)

ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม(อาญา)

1. ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนราคาญด้านอื่นๆ จานวน 15 ข้อหา

1. พ.ร.บ.ป่าไม้ จานวน 1,094 ข้อหา

2. ขอค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษด้านอื่นๆ จานวน 5 ข้อหา

2. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 531 ข้อหา

ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างอื่น

3. พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ จานวน 182 ข้อหา

จานวน 5 ข้อหา

4. พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จานวน 118 ข้อหา

3. ขอให้ชดใช้มลู ค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด้านอื่นๆ จานวน 4 ข้อหา

5. พ.ร.บ.เลือ่ ยโซ่ยนต์ จานวน 36 ข้อหา

4. ขอค่าใช้จ่ายในการขจัดมลพิษ จานวน 1 ข้อหา
แผนกข้อหาผู้บริโภค
ข้อหาคดีผู้บริโภค(แพ่ง)

ข้อหาคดีผู้บริโภค(อาญา)

1. สินเชือ่ บุคคล / กู้ยืม / ค้าประกัน จานวน 3,078 ข้อหา

(ไม่มขี อ้ หา)

2. เช่าซื้อ (รถยนต์) จานวน 2,217 ข้อหา
3. บริการสาธารณสุขและความงาม (สถานพยาบาล) จานวน 665 ข้อหา
4. จ้างทาของ จานวน 206 ข้อหา
5. เช่าซื้อ (อื่นๆ) จานวน 194 ข้อหา

ปริมาณข้อหาที่ขนึ้ สูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
ประจาปี พ.ศ. 2559

ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกข้อหาเลือกตั้ง

ข้อหาคดีเลือกตั้ง(แพ่ง)

ข้อหาคดีเลือกตั้ง(อาญา)

(ไม่มขี อ้ หา)

1. พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. 2545
จานวน 20 ข้อหา
แผนกข้อหายาเสพติด (ในศาลอุทธรณ์)
ข้อหาคดียาเสพติด
1. เมทแอมเฟตามีน จานวน 14,817 ข้อหา
2. พืชกระท่อม จานวน 1,068 ข้อหา
3. กัญชา จานวน 695 ข้อหา
4. เฮโรอีน จานวน 104 ข้อหา
5. ฝิ่น จานวน 51 ข้อหา

หมายเหตุ : 1 สานวน / คดี มีเท่ากับและหรือมากกว่า 1 ข้อหา

58. รายงานจานวนข้อหาที่เข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจาปี พ.ศ. 2559
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกคดีแพ่ง

ข้อหาคดีแพ่ง
1. ที่ดิน จานวน 714 ข้อหา
2. ละเมิด จานวน 686 ข้อหา
3. ขับไล่ จานวน 576 ข้อหา
4. ยืม จานวน 360 ข้อหา
5. ซื้อขาย จานวน 245 ข้อหา
แผนกคดีเลือกตั้ง
ข้อหาคดีเลือกตั้ง(แพ่ง)
(ไม่มขี อ้ หา)
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(แพ่ง)

ข้อหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)

1. ฟ้องหย่า จานวน 38 ข้อหา

1. ความผิดต่อชีวิต จานวน 44 ข้อหา

ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จานวน 38 ข้อหา
2. ฟ้องขอให้บิดาหรือมารดาจ่ายค่าอุปการะเลีย้ งดูและให้การศึกษา
ตามสมควรแก่บุตร จานวน 21 ข้อหา
3. ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าอานาจปกครองบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. ลหุโทษ จานวน 26 ข้อหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 23 ข้อหา
4. ความผิดต่อชีวิต ประมาท จานวน 12 ข้อหา
5. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 10 ข้อหา

อยูก่ ับบิดาหรือมารดา จานวน 14 ข้อหา
4. ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลีย้ งดูระหว่างสามีภริยา จานวน 4 ข้อหา
5. ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลีย้ งดูระหว่างบิดามารดาและบุตร จานวน 3 ข้อหา
แผนกคดีล้มละลาย
ข้อหาคดีล้มละลาย(แพ่ง)

ข้อหาคดีล้มละลาย(อาญา)

1. คาพิพากษาให้ล้มละลาย จานวน 163 ข้อหา

(ไม่มขี อ้ หา)

2. คาสัง่ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จานวน 109 ข้อหา
3. คาพิพากษายกฟ้อง จานวน 6 ข้อหา
4. คาสัง่ ปลดล้มละลาย จานวน 2 ข้อหา
แผนกคดีล้มละลาย
ข้อหาคดีล้มละลาย(ฟื้นฟู)
1. คาสัง่ ฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้ทาแผน หรือผู้ทาแผนชัว่ คราว(ถ้ามี)/ยกคาร้อง
จานวน 180 ข้อหา
แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ข้อหาคดีทรัพย์สินฯ(แพ่ง)

ข้อหาคดีทรัพย์สินฯ(อาญา)

1. เพิกถอนคาวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จานวน 33 ข้อหา

1. จาหน่ายและมีไว้เพื่อจาหน่ายงานละเมิดลิขสิทธิ์ จานวน 27 ข้อหา

2. คดีการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ จานวน 28 ข้อหา

2. ละเมิดงานลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์ สิง่ บันทึกเสียง จานวน 19 ข้อหา

3. รับขนทางทะเล จานวน 18 ข้อหา

3. นาเข้า จาหน่ายและมีไว้เพื่อจาหน่ายซึ่งสินค้า จานวน 16 ข้อหา

4. สัญญาทรัสต์รีซที สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต จานวน 8 ข้อหา

4. ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า จานวน 14 ข้อหา

5. ละเมิดลิขสิทธิ์งานศิลปกรรม จานวน 5 ข้อหา

5. ละเมิดลิขสิทธิ์งานโสตทัศน์วัสดุ จานวน 11 ข้อหา

58. รายงานจานวนข้อหาที่เข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจาปี พ.ศ. 2559
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกคดีภาษีอากร

ข้อหาคดีภาษีอากร
1. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน 22 ข้อหา
2. ภาษีมลู ค่าเพิ่ม จานวน 20 ข้อหา
3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล จานวน 11 ข้อหา
4. พ.ร.บ.ศุลกากร จานวน 6 ข้อหา
5. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จานวน 5 ข้อหา
พ.ร.บ.สรรพสามิต จานวน 5 ข้อหา
แผนกคดีแรงงาน
ข้อหาคดีแรงงาน
1. ขอให้รับกลับเข้าทางานและหรือให้จ่ายค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จานวน 334 ข้อหา
2. ขอให้จ่ายค่าเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาจ้าง จานวน 252 ข้อหา
3. ขอให้คิดค่าชดเชย จานวน 214 ข้อหา
4. ขอให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จานวน 186 ข้อหา
5. ขอให้จ่ายค่าล่วงเวลา จานวน 85 ข้อหา
แผนกคดีอาญา
ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 1,032 ข้อหา
2. ความผิดต่อชีวิต จานวน 952 ข้อหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 951 ข้อหา
4. ลหุโทษ จานวน 825 ข้อหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 380 ข้อหา
แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
ข้อหาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
1. ประกันวินาศภัย ประกันภัยค้าจุน จานวน 41 ข้อหา
2. บริษัท จานวน 25 ข้อหา
3. หุ้นส่วน จานวน 23 ข้อหา
4. เช่าซื้อ จานวน 17 ข้อหา
5. บัญชีเดินสะพัด จานวน 15 ข้อหา
แผนกคดีสงิ่ แวดล้อม
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม(แพ่ง)

ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม(อาญา) ทั้งสิน้ จานวน 450 ข้อหา ได้แก่

1. ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนราคาญด้านอื่น จานวน 9 ข้อหา

1. พ.ร.บ.ป่าไม้ จานวน 192 ข้อหา

2. ขอให้คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดล้อมของชุมชุน

2. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 85 ข้อหา

จานวน 1 ข้อหา

3. พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ จานวน 22 ข้อหา
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จานวน 22 ข้อหา
4. พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้าไทย จานวน 6 ข้อหา
พ.ร.บ.การประมง จานวน 6 ข้อหา
5. พ.ร.บ.โรงงาน จานวน 4 ข้อหา

58. รายงานจานวนข้อหาที่เข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจาปี พ.ศ. 2559
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

ข้อหาคดีนักการเมือง(แพ่ง)

ข้อหาคดีนักการเมือง(อาญา) ทั้งสิน้ จานวน 227 ข้อหา ได้แก่

1. ร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึน้ ผิดปกติ ขอให้ทรัพย์สินตกเป็น

1. จงใจไม่ยนื่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบหรือจงใจยืน่

ของแผ่นดิน จานวน 1 ข้อหา

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ จานวน 227 ข้อหา
แผนกคดีผู้บริโภค

ข้อหาคดีผู้บริโภค(แพ่ง)

ข้อหาคดีผู้บริโภค(อาญา)

1. สินเชือ่ บุคคล / กู้ยืม / ค้าประกัน จานวน 50 ข้อหา

(ไม่มขี อ้ หา)

2. เช่าซื้อ (รถยนต์) จานวน 36 ข้อหา
3. จ้างทาของ จานวน 15 ข้อหา
ประกันวินาศภัย จานวน 15 ข้อหา
4. ซื้อขาย (อาคารชุด) จานวน 11 ข้อหา
5. ซื้อขาย (อื่นๆ ) จานวน 9 ข้อหา

