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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคมพ.ศ. 2560
สวนแพง
สวนอาญา
ศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ขอหาคดีแพง
ขอหาคดีอาญา
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 91,699 ขอหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 312,060 ขอหา
2. ละเมิด จํานวน 31,596 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 159,149 ขอหา
3. รับชวงสิทธิ์ จํานวน 11,000 ขอหา
3. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 42,781 ขอหา
4. ซื้อขาย จํานวน 6,596 ขอหา
4. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 35,821 ขอหา
5. ขับไล จํานวน 5,629 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 27,395 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(แพง)
(ไมมีขอ หา)

ขอหาคดีนักทองเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 754 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 455 ขอหา
3. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 218 ขอหา
4. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 181 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 97 ขอหา

ขอหาคดีผบู ริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 426,916 ขอหา
2. บัตรเครดิต จํานวน 149,827 ขอหา
3. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 126,935 ขอหา
4. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 88,674 ขอหา
5. เชาซื้อ (รถจักรยานยนต) จํานวน 11,509 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(ผูบริโภค)
(ไมมีขอ หา)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม จํานวน 72 ขอหา
2. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานสัตวปา จํานวน 9 ขอหา
3. ขอใหคมุ ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน
จํานวน 2 ขอหา
ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ จํานวน 2 ขอหา
4. ขอคาใชจายในการขจัดมลพิษทางน้ํา จํานวน 1 ขอหา
ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานกลิ่น จํานวน 1 ขอหา
ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่นดานวัตถุอนั ตราย
จํานวน 1 ขอหา
ขอหาคดีแพง
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 6,413 ขอหา
2. ละเมิด จํานวน 1,203 ขอหา
3. ขับไล จํานวน 746 ขอหา
4. ซื้อขาย จํานวน 544 ขอหา
5. จางทําของ จํานวน 399 ขอหา
ขอหาคดีผบู ริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 7,789 ขอหา
2. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 2,044 ขอหา
3. บัตรเครดิต จํานวน 1,520 ขอหา
4. ซื้อขาย (อาคารชุด) จํานวน 252 ขอหา
5. ซื้อขาย (บาน , อาคารพาณิชย) จํานวน 234 ขอหา
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม
1. ขอคาใชจายในการขจัดมลพิษทางน้ํา จํานวน 1 ขอหา
ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานกลิ่น จํานวน 1 ขอหา
ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ จํานวน 1 ขอหา
ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น
ดานวัตถุอันตราย จํานวน 1 ขอหา
ขอใหคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน
จํานวน 1 ขอหา

กลุมศาลแพง
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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคมพ.ศ. 2560
สวนแพง
สวนอาญา
กลุมศาลอาญา
ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 11,118 ขอหา
2. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 1,917 ขอหา
3. ลหุโทษ จํานวน 1,117 ขอหา
4. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 1,014 ขอหา
5. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 901 ขอหา
ขอหาคดีคา มนุษย
1. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551
จํานวน 79 ขอหา
2. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539
จํานวน 58 ขอหา
3. ความผิดเกี่ยวกับการอนาจาร ม.278 - ม.285 จํานวน 50 ขอหา
4. ความผิดตอเสรีภาพ ม.309 - ม.321 จํานวน 47 ขอหา
5. พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 จํานวน 20 ขอหา
ขอหาคดียาเสพติด
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 4,843 ขอหา
2. พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท จํานวน 334 ขอหา
3. พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
จํานวน 324 ขอหา
4. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 155 ขอหา
5. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 86 ขอหา
กลุมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและภาค
ขอหาคดีทุจริตฯสวนแพง
1. ขอใหยึดทรัพยที่ร่ํารวยผิดปกติตกเปนของแผนดิน จํานวน 4 ขอหา

ขอหาคดีแพง
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 85,284 ขอหา
2. ละเมิด จํานวน 16,855 ขอหา
3. ขับไล จํานวน 4,859 ขอหา
4. ซื้อขาย จํานวน 4,242 ขอหา
5. รับชวงสิทธิ จํานวน 3,422 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(แพง)
(ไมมีขอ หา)
ขอหาคดีผบู ริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 264,182 ขอหา
2. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 79,508 ขอหา
3. บัตรเครดิต จํานวน 76,333 ขอหา
4. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 69,723 ขอหา
5. เชาซื้อ (รถจักรยานยนต) จํานวน 5,432 ขอหา

กลุมศาลจังหวัด

ขอหาคดีทุจริตฯสวนอาญา
1. เจาพนักงานปฏิบัตหิ รือละเวนการปฏิบัตโิ ดยทุจริตหรือโดยมิชอบ ม.157
จํานวน 757 ขอหา
2. เจาพนักงานเบียดบังทรัพย (ม.147) จํานวน 82 ขอหา
3. เจาพนักงานใชตําแหนงโดยทุจริต (ม.151) จํานวน 69 ขอหา
4. เจาพนักงาน รับรองเอกสารอันเปนเท็จ (ม.162)จํานวน 68 ขอหา
5. เจาพนักงานปลอมเอกสาร (ม.161) จํานวน 33 ขอหา
ความผิดเกี่ยวกับบุคคลเรียก รับ หรือใหทรัพยสินหรือประโยชน
หรือการใชอทิ ธิพล เพื่อจูงใจหรือขมขืนใจใหเจาหนาที่ของรัฐ
กระทําการ ไมกระทําการหรือประวิงการกระทําใด จํานวน 35 ขอหา
ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 275,211 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 99,124 ขอหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 33,395 ขอหา
4. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 21,375 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 20,999 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 170 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 137 ขอหา
3. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 101 ขอหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 62 ขอหา
5. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 13 ขอหา
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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคมพ.ศ. 2560
สวนแพง
สวนอาญา
กลุมศาลจังหวัด (ตอ)

ขอหาคดีนักทองเที่ยว(ผูบริโภค)
(ไมมีขอ หา)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม จํานวน 60 ขอหา
2. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานสัตวปา จํานวน 9 ขอหา
3. ขอใหคมุ ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน
จํานวน 1 ขอหา
ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ จํานวน 1 ขอหา
กลุมศาลแขวง
ขอหาคดีแพง
1. ละเมิด จํานวน 13,538 ขอหา
2. รับชวงสิทธิ จํานวน 7,304 ขอหา
3. ประกันวินาศภัย, ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 2,949 ขอหา
4. ซื้อขาย จํานวน 1,810 ขอหา
5. สัญญา จํานวน 795 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(แพง)
(ไมมีขอ หา)
ขอหาคดีผบู ริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 154,945 ขอหา
2. บัตรเครดิต จํานวน 71,974 ขอหา
3. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 47,212 ขอหา
4. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 16,907 ขอหา
5. เชาซื้อ (รถจักรยานยนต) จํานวน 6,058 ขอหา

ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 55,524 ขอหา
2. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 21,245 ขอหา
3. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 12,231 ขอหา
4. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 9,902 ขอหา
5. พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค จํานวน 6,936 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 318 ขอหา
พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 318 ขอหา
2. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 205 ขอหา
3. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 33 ขอหา
4. ลหุโทษ จํานวน 12 ขอหา
5. ความผิดตอรางกาย จํานวน 8 ขอหา

ขอหาคดีนักทองเที่ยว(ผูบริโภค)
(ไมมีขอ หา)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(แพง)
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม จํานวน 12 ขอหา
กลุมศาลเยาวชนและครอบครัว
ขอหาคดีเยาวชนฯ(แพง)
ขอหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟองหยา จํานวน 5,637 ขอหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 13,500 ขอหา
2. รองขอตอศาลใหมีคาํ สั่งใหผูรองขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร จํานวน 3,082 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 3,487 ขอหา
3. ขอใหสั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 1,252 ขอหา
3. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 2,820 ขอหา
4. ฟองขอใหศาลพิพากษาวาอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิตภิ าวะอยู
4. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 1,841 ขอหา
กับบิดาหรือมารดา จํานวน 989 ขอหา
5. ลหุโทษ จํานวน 1,002 ขอหา
5. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 799 ขอหา
กลุมศาลแรงงาน
ขอหาคดีแรงงาน
1. ขอใหจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จํานวน 3,625 ขอหา
2. ขอใหคดิ คาชดเชย จํานวน 3,480 ขอหา
3. ขอใหจายคาจางใหถูกตองและตามกําหนดเวลา จํานวน 3,315 ขอหา
4. ขอใหปฏิบตั ิตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จํานวน 2,570 ขอหา
5. ขอใหรับกลับเขาทํางานและหรือใหจายคาเสียหายกรณีเลิกจางไมเปนธรรม จํานวน 2,133 ขอหา
ขอหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 190 ขอหา
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 104 ขอหา
3. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จํานวน 30 ขอหา
4. ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา จํานวน 16 ขอหา
ภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน 16 ขอหา
5. พ.ร.บ.สรรพสามิต จํานวน 7 ขอหา

ศาลภาษีอากรกลาง
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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคมพ.ศ. 2560
สวนแพง
สวนอาญา
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
ขอหาคดีทรัพยสินทางปญญาฯ(แพง)
ขอหาคดีทรัพยสินทางปญญาฯ(อาญา)
1. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคา จํานวน 62 ขอหา
1. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคา จํานวน 1,923 ขอหา
2. ละเมิดเครื่องหมายการคา จํานวน 28 ขอหา
2. ปลอมแปลงเครื่องหมายการคา จํานวน 312 ขอหา
3. เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จํานวน 19 ขอหา
3. ความผิดเกี่ยวกับการคา ม.271 - ม.275 จํานวน 277 ขอหา
4. เพิกถอนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร จํานวน 15 ขอหา
4. จําหนาย และมีไวเพื่อจําหนายงานละเมิดลิขสิทธิ์ จํานวน 249 ขอหา
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ จํานวน 15 ขอหา
5. ละเมิดลิขสิทธิ์งานโสตทัศนวัสดุ จํานวน 73 ขอหา
5. ละเมิดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จํานวน 9 ขอหา
คดีการคาระหวางประเทศ
1. สัญญาทรัสตรีซีท สัญญาเลตเตอรออฟเครดิต จํานวน 100 ขอหา
2. รับขนทางทะเล จํานวน 58 ขอหา
3. สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ จํานวน 31 ขอหา
4. การขนสงระหวางประเทศทางอื่น จํานวน 9 ขอหา
5. ขอใหบริการระหวางประเทศทางการเงิน จํานวน 3 ขอหา
การใหบริการระหวางประเทศทางอื่น จํานวน 3 ขอหา
ศาลลมละลายกลาง
ขอหาคดีลมละลาย(แพง)
ขอหาคดีลมละลาย(อาญา)
1. คําสั่งปลดลมละลาย จํานวน 5,668 ขอหา
1. พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 จํานวน 2 ขอหา
2. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 4,643 ขอหา
2. ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในการฟนฟูกิจการอันเปนเท็จ จํานวน 1 ขอหา
3. คําสั่งปดคดี จํานวน 3,551 ขอหา
4. คําพิพากษาใหลมละลาย จํานวน 2,131 ขอหา
5. คําสั่งยกเลิกการลมละลาย (ม.35) จํานวน 654 ขอหา
ขอหาคดีลมละลาย(ฟนฟู)
1. คําสั่งยกคํารองขอ จํานวน 44 ขอหา
2. คําสั่งยกเลิกการฟนฟูกจิ การ (ม.90/17) จํานวน 4 ขอหา
คําสั่งเห็นชอบที่แผน จํานวน 4 ขอหา
หมายเหตุ : 1 สํานวน / คดี มีเทากับและหรือมากกวา 1 ขอหา
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48. ปริมาณขอหาที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกขอหาแพง

ขอหาคดีแพง
1. ละเมิด จํานวน 1,832 ขอหา
2. ขับไล จํานวน 1,350 ขอหา
3. ที่ดิน จํานวน 1,198 ขอหา
4. ซื้อขาย จํานวน 632 ขอหา
5. ยืม จํานวน 551 ขอหา

แผนกขอหาอาญา
ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 3,610 ขอหา
2. ลหุโทษ จํานวน 3,240 ขอหา
3. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 2,729 ขอหา
4. ความผิดตอชีวิต จํานวน 2,530 ขอหา
5. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 1,499 ขอหา
แผนกขอหาเยาวชนและครอบครัว
ขอหาคดีเยาวชนฯ(แพง)
ขอหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟองหยา จํานวน 25 ขอหา
1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 20 ขอหา
2. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 14 ขอหา
2. ลหุโทษ จํานวน 16 ขอหา
3. ขอใหสั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 5 ขอหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 14 ขอหา
4. ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางบิดามารดาและบุตร จํานวน 4 ขอหา
4. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 6 ขอหา
5. ฟองขอถอนอํานาจปกครองของผูใชอํานาจปกครอง จํานวน 3 ขอหา
5. ความผิดตอรางกาย จํานวน 4 ขอหา
ฟองขอใหศาลพิพากษาวาอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ
ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 4 ขอหา
อยูกับบิดาหรือมารดา จํานวน 3 ขอหา
ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา จํานวน 3 ขอหา
แผนกขอหาสิ่งแวดลอม
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(แพง)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(อาญา)
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่นๆ จํานวน 3 ขอหา 1. พ.ร.บ.ปาไม จํานวน 1,004 ขอหา
ขอคาใชจายในการขจัดมลพิษดานอื่นๆ จํานวน 3 ขอหา
2. พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 453 ขอหา
2. ขอใหคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน
3. พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ จํานวน 155 ขอหา
จํานวน 2 ขอหา
4. พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา จํานวน 121 ขอหา
5. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร จํานวน 39 ขอหา
แผนกขอหาผูบริโภค
ขอหาคดีผูบริโภค(อาญา)
(ไมมีขอหา)

ขอหาคดีผูบริโภค(แพง)
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 4,261 ขอหา
2. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 2,374 ขอหา
3. บริการสาธารณสุขและความงาม (สถานพยาบาล) จํานวน 1,307 ขอหา
4. เชาซื้อ (อื่นๆ) จํานวน 379 ขอหา
5. จางทําของ จํานวน 201 ขอหา
ขอหาคดีเลือกตั้ง(แพง)
(ไมมีขอหา)

แผนกขอหาเลือกตั้ง
ขอหาคดีเลือกตั้ง(อาญา)
1. พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545
จํานวน 7 ขอหา
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48. ปริมาณขอหาที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกขอหายาเสพติด (ในศาลอุทธรณ)
ขอหาคดียาเสพติด
1. เมทแอมเฟตามีน จํานวน 14,937 ขอหา
2. พืชกระทอม จํานวน 1,138 ขอหา
3. กัญชา จํานวน 735 ขอหา
4. เฮโรอีน จํานวน 122 ขอหา
5. ฝน จํานวน 56 ขอหา
แผนกขอหาคดีคามนุษย (ในศาลอุทธรณ)
ขอหาคดีคามนุษย

1. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 จํานวน 73 ขอหา
2. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 จํานวน 50 ขอหา

3. ความผิดตอเสรีภาพ ม.309 - ม.321 จํานวน 39 ขอหา
4. ความผิดเกี่ยวกับการอนาจาร ม.278 - ม.285 จํานวน 23 ขอหา
5. พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 จํานวน 12 ขอหา

ขอหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ(สวนแพง)
(ไมมีขอหา)

แผนกขอหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ในศาลอุทธรณ)
ขอหาคดีทุจริตและประพฤติมิขอบ
1. ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ (ม.147 - ม.166) จํานวน 212 ขอหา
2. พ.ร.บ.วาดวยความผิดของพนักงานในองคกรหรือหนวยงานของรัฐ
จํานวน 30 ขอหา
3. ความผิดตอเจาพนักงาน ม.136 - ม.144 จํานวน 21 ขอหา
4. ความผิดตอเสรีภาพ ม.309 - ม.321 จํานวน 19 ขอหา
5. ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม (ม.200 - ม.205)
จํานวน 16 ขอหา

ปริมาณขอหาที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกขอหาคดีภาษีอากร (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)

ขอหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 23 ขอหา
2. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 21 ขอหา
3. ภาษีเงินไดนิตบิ คุ คล จํานวน 15 ขอหา
4. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 10 ขอหา
5. ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา จํานวน 9 ขอหา

แผนกขอหาคดีแรงงาน (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)

ขอหาคดีแรงงาน
1. ขอใหคิดคาชดเชย จํานวน 791 ขอหา
2. ขอใหปฏิบตั ิตามสัญญาจาง จํานวน 590 ขอหา
3. ขอใหจายเงินอื่นๆตามกฎหมายคุมครองแรงงาน จํานวน 441 ขอหา
4. ขอใหปฏิบตั ิตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จํานวน 365 ขอหา
5. ขอใหจายคาจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จํานวน 274 ขอหา
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ปริมาณขอหาที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกขอหาคดีทรัพยสินฯ (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)
คดีทรัพยสินทางปญญาฯ(แพง)
1. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคา จํานวน 27 ขอหา
2. เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จํานวน 10 ขอหา
3. ละเมิดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร จํานวน 5 ขอหา
4. ละเมิดเครื่องหมายการคา จํานวน 3 ขอหา
เพิกถอนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร จํานวน 3 ขอหา
5. ละเมิดลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม จํานวน 2 ขอหา
เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตร จํานวน 2 ขอหา
ความลับทางการคา พ.ศ. 2545 จํานวน 2 ขอหา

คดีทรัพยสินทางปญญาฯ(อาญา)
1. ความผิดตอ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จํานวน 28 ขอหา
2. ละเมิดลิขสิทธิ์ (มาตรา 27) จํานวน 18 ขอหา
3. ละเมิดงานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง (มาตรา 28 , 29)
จํานวน 11 ขอหา
4. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคา มาตรา 108 , 109
มาตรา 110 จํานวน 10 ขอหา
5. นําเขา จําหนาย และมีไวเพื่อจําหนายงานละเมิดลิขสิทธิ์
ตามมาตรา 27 - 30 จํานวน 7 ขอหา
ความผิดเกี่ยวกับการคา ม.271-ม.275 จํานวน 7 ขอหา

คดีการคาระหวางประเทศ
1. สัญญาทรัสตรีซีท สัญญาเลตเตอรออฟเครดิต จํานวน 11 ขอหา
2. รับขนทางทะเล จํานวน 7 ขอหา
คดีการคาระหวางประเทศอื่นๆ จํานวน 7 ขอหา
3. สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ จํานวน 2 ขอหา

แผนกคดีลมละลาย
ขอหาคดีลมละลาย(แพง)
ขอหาคดีลมละลาย(อาญา)
1. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 65 ขอหา
1. พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 171 จํานวน 2 ขอหา
2. คําพิพากษายกฟอง (ม.14) จํานวน 11 ขอหา
2. พ.ร.บ.ลมละลาย ม.172 จํานวน 1 ขอหา
3. คําพิพากษาใหลมละลาย จํานวน 3 ขอหา
ความผิดรวมกันแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน ซึ่งอาจทําให
4. คําสั่งเห็นชอบดวยการประนอมหนี้หลังลมละลาย ม.63 วรรคสอง
ผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย จํานวน 1 ขอหา
จํานวน 1 ขอหา
คําสั่งยกเลิกการลมละลาย ม.63 วรรคสอง จํานวน 1 ขอหา
ขอหาคดีลมละลาย(ฟนฟู)
1. คําสั่งใดๆเกี่ยวกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย จํานวน 8 ขอหา
2. คําสั่งใหฟนฟูกิจการและตั้งผูทําแผน (ม.90/10 , 90/17) จํานวน 7 ขอหา
3. คําสั่งขอรับชําระหนี้ (ม.90/32) จํานวน 3 ขอหา
4. คําสั่งยกคํารองขอ (ม.90/10) จํานวน 2 ขอหา
คําสั่งเห็นชอบดวยแผน (ม.90/58) จํานวน 2 ขอหา
5. คําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ/สงคืนกิจการและทรัพยสินของลูกหนี้
แกผูบริหารของลูกหนี้ จํานวน 1 ขอหา
แผนกขอหาเยาวชนและครอบครัว
ขอหาคดีเยาวชนฯ(แพง)
ขอหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟองหยา จํานวน 91 ขอหา
1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 104 ขอหา
2. เรียกคาทดแทน จํานวน 54 ขอหา
2. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 87 ขอหา
3. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 51 ขอหา
3. ลหุโทษ จํานวน 80 ขอหา
4. ฟองขอใหศาลพิพากษาวาอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ
4. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 54 ขอหา
อยูกับบิดาหรือมารดา จํานวน 22 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 31 ขอหา
5. ขอใหสั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 21 ขอหา
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57. รายงานจํานวนขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคมพ.ศ. 2560
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกคดีแพง

ขอหาคดีแพง
1. ที่ดิน จํานวน 764 ขอหา
2. ละเมิด จํานวน 658 ขอหา
3. ขับไล จํานวน 655 ขอหา
4. ยืม จํานวน 323 ขอหา
5. จํานอง จํานวน 239 ขอหา
ขอหาคดีเลือกตั้ง(แพง)
(ไมมีขอหา)

แผนกคดีเลือกตั้ง

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ขอหาคดีเยาวชนฯ(แพง)
ขอหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 35 ขอหา
1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 25 ขอหา
2. ฟองหยา จํานวน 31 ขอหา
ลหุโทษ จํานวน 25 ขอหา
3. ฟองขอใหศาลพิพากษาวาอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไมบรรลุ 2. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 20 ขอหา
นิติภาวะอยูกับบิดาหรือมารดา จํานวน 11 ขอหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 17 ขอหา
4. ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางบิดามารดาและบุตร
4. ความผิดตอรางกาย จํานวน 9 ขอหา
จํานวน 8 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 6 ขอหา
5. ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา จํานวน 6 ขอหา
ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 6 ขอหา
ขอหาคดีลมละลาย(แพง)
1. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 74 ขอหา
2. คําพิพากษาใหลมละลาย จํานวน 8 ขอหา
3. คําพิพากษาใหลมละลาย จํานวน 1 ขอหา

แผนกคดีลมละลาย
ขอหาคดีลมละลาย(อาญา)
(ไมมีขอหา)

ขอหาคดีลมละลาย(ฟนฟู)
1. คําสั่งฟนฟูกิจการ และตั้งผูทําแผน หรือผูทําแผนชั่วคราว(ถามี)/ยกคํารอง
จํานวน 14 ขอหา
แผนกคดีทรัพยสินทางปญญาฯ
ขอหาคดีทรัพยสินฯ(แพง)
ขอหาคดีทรัพยสินฯ(อาญา)
1. ละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม จํานวน 10 ขอหา
1. จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายงานละเมิดลิขสิทธิ์ จํานวน 15 ขอหา
2. ละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 8 ขอหา
2. ละเมิดลิขสิทธิ์งานโสตทัศนวัสดุ จํานวน 5 ขอหา
เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคา
3. เลียนแบบเครื่องหมายการคา จํานวน 3 ขอหา
จํานวน 8 ขอหา
4. ปลอมแปลงเครื่องหมายการคา จํานวน 2 ขอหา
3. ละเมิดสิทธิบัตรงานดนตรีกรรม จํานวน 3 ขอหา
ละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 2 ขอหา
4. ละเมิดเครื่องหมายการคา จํานวน 1 ขอหา
ขายมีไวเพื่อขาย นําเขามาซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ละเมิดลิขสิทธิ์งานศิลปกรรม จํานวน 1 ขอหา
โดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 2 ขอหา
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จํานวน 1 ขอหา 5. ความผิดเกี่ยวกับการคา ม.271 - ม.275 จํานวน 1 ขอหา
ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง จํานวน 1 ขอหา
นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคา จํานวน 1 ขอหา
ละเมิดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร จํานวน 1 ขอหา
ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง จํานวน 1 ขอหา
เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตร จํานวน 1 ขอหา
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57. รายงานจํานวนขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคมพ.ศ. 2560
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกคดีทรัพยสินทางปญญาฯ
ขอหาคดีการคาระหวางประเทศ
1. การขนสงระหวางประเทศทางอื่น จํานวน 6 ขอหา
2. ขอใหบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จํานวน 5 ขอหา
3. รับขนทางทะเล จํานวน 4 ขอหา
4. สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ จํานวน 3 ขอหา
5. สัญญาทรัสตรีซีท สัญญาเลตเตอรออฟเครดิต จํานวน 1 ขอหา
การใหบริการระหวางประเทศทางอื่น จํานวน 1 ขอหา
ขอหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 13 ขอหา
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 12 ขอหา
3. พ.ร.บ.สรรพสามิต จํานวน 8 ขอหา
4. ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา จํานวน 2 ขอหา
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 2 ขอหา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1 ขอหา

แผนกคดีภาษีอากร

แผนกคดีแรงงาน
ขอหาคดีแรงงาน
1. ขอใหจายคาทํางานในวันหยุด จํานวน 521 ขอหา
2. ขอใหจายคาลวงเวลา จํานวน 520 ขอหา
ขอใหจายคาลวงเวลาในวันหยุด จํานวน 520 ขอหา
3. ขอใหคิดคาชดเชย จํานวน 79 ขอหา
4. ขอใหรับกลับเขาทํางานและหรือใหจายคาเสียหายกรณีเลิกจางไมเปนธรรม จํานวน 45 ขอหา
5. ขอใหจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จํานวน 32 ขอหา
แผนกคดีอาญา
ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 1,131 ขอหา
2. ความผิดตอชีวิต จํานวน 1,024 ขอหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 966 ขอหา
4. ลหุโทษ จํานวน 887 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 416 ขอหา
ขอหาคดีพาณิชยและเศรษฐกิจ
1. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 40 ขอหา
2. บริษัท จํานวน 35 ขอหา
3. หุนสวน จํานวน 20 ขอหา
4. บัญชีเดินสะพัด จํานวน 10 ขอหา
5. เชาซื้อ จํานวน 8 ขอหา

แผนกคดีพาณิชยและเศรษฐกิจ
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57. รายงานจํานวนขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม - ธันวาคมพ.ศ. 2560
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกคดีสิ่งแวดลอม
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(แพง)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(อาญา)
1. ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ จํานวน 16 ขอหา 1. พ.ร.บ.ปาไม จํานวน 253 ขอหา
2. ขอใหคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
2. พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 127 ขอหา
ของชุมชน จํานวน 2 ขอหา
3. พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ จํานวน 27 ขอหา
4. พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา จํานวน 18 ขอหา
5. พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม จํานวน 8 ขอหา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอหาคดีนักการเมือง(แพง)
ขอหาคดีนักการเมือง(อาญา) ทั้งสิ้นจํานวน 207 ขอหา ไดแก
1. จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
1. รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน จํานวน 1 ขอหา
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร
ประกอบดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจง
ใหทราบ จํานวน 297 ขอหา
2. ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ ม.152 และ ม.157
จํานวน 6 ขอหา
3. พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
จํานวน 2 ขอหา
ความผิดทางอาญา จํานวน 2 ขอหา
แผนกคดีผบู ริโภค
ขอหาคดีผูบริโภค(แพง)
ขอหาคดีผูบริโภค(อาญา)
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 60 ขอหา
(ไมมีขอหา)
2. เชาซื้อ(รถยนต) จํานวน 55 ขอหา
3. ประกันวินาศภัย จํานวน 37 ขอหา
4. จางทําของ จํานวน 23 ขอหา
5. ซื้อขาย (บาน , อาคารพาณิชย) จํานวน 15 ขอหา

