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30. ประเภทข้อหาทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชัน้ ต้นทัว่ ราชอาณาจักร
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
ศาลชัน้ ต้นทัว่ ราชอาณาจักร
ข้อหาคดีแพ่ง
ข้อหาคดีอาญา
1. ขอจัดการมรดก จานวน 8,018 ข้อหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 22,947 ข้อหา
2. ละเมิด จานวน 2,508 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 16,790 ข้อหา
3. รับช่วงสิทธิ์ จานวน 872 ข้อหา
3. พ.ร.บ.การพนัน จานวน 3,604 ข้อหา
4. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้าจุน จานวน 486 ข้อหา
4. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 2,978 ข้อหา
5. ซือ้ ขาย จานวน 468 ข้อหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 2,082 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(แพ่ง)
(ไม่มีข้อหา)

ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(อาญา)
1. พ.ร.บ.จราจร จานวน 54 ข้อหา
2. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 44 ข้อหา
3. พ.ร.บ.รถยนต์ จานวน 22 ข้อหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 4 ข้อหา
5. ความผิดต่อร่างกาย ประมาท ม.300 จานวน 2 ข้อหา

ข้อหาคดีผบู้ ริโภค
1. สินเชือ่ บุคคล / กูย้ ืม / ค้าประกัน จานวน 25,008 ข้อหา
2. บัตรเครดิต จานวน 10,940 ข้อหา
3. เช่าซือ้ (รถยนต์) จานวน 6,378 ข้อหา
4. เช่าซือ้ (รถจักรยานยนต์) จานวน 727 ข้อหา
5. เช่าซือ้ (อืน่ ๆ) จานวน 516 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(ผูบ้ ริโภค)
(ไม่มีข้อหา)
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม
1. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านป่าไม้ จานวน 11 ข้อหา
2. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านสัตว์ป่า จานวน 5 ข้อหา
กลุม่ ศาลแพ่ง
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ขอจัดการมรดก จานวน 506 ข้อหา
2. ละเมิด จานวน 84 ข้อหา
3. สัญญา จานวน 37 ข้อหา
4. รับช่วงสิทธิ จานวน 34 ข้อหา
5. ซือ้ ขาย จานวน 28 ข้อหา
ข้อหาคดีผบู้ ริโภค
1. สินเชือ่ บุคคล / กูย้ ืม / ค้าประกัน จานวน 555 ข้อหา
2. เช่าซือ้ (รถยนต์) จานวน 171 ข้อหา
3. บัตรเครดิต จานวน 120 ข้อหา
4. จ้างทาของ จานวน 14 ข้อหา
5. ซือ้ ขาย (อาคารชุด) จานวน 13 ข้อหา
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม
(ไม่มีข้อหา)
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30. ประเภทข้อหาทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชัน้ ต้นทัว่ ราชอาณาจักร
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
กลุม่ ศาลอาญา
ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 1,105 ข้อหา
2. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 133 ข้อหา
3. ลหุโทษ จานวน 95 ข้อหา
4. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 90 ข้อหา
5. ความผิดต่อเจ้าพพนักงานในการยุติธรรม จานวน 76 ข้อหา
ข้อหาคดีค้ามนุษย์
1. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จานวน 7 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี จานวน 5 ข้อหา
3. ความผิดเกีย่ วกับการอนาจาร จานวน 4 ข้อหา
ความผิดต่อเสรีภาพ จานวน 4 ข้อหา
4. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ จานวน 2 ข้อหา
5. พ.ร.บ.คุม้ ครองเด็ก จานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 1 ข้อหา
ความผิดต่อร่างกาย จานวน 1 ข้อหา
ความผิดเกีย่ วกับเอกสาร จานวน 1 ข้อหา
ความผิดเกีย่ วกับตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ จานวน 1 ข้อหา
ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม จานวน 1 ข้อหา
ความผิดต่อชีวิต จานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 1 ข้อหา
ข้อหาคดียาเสพติด
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 368 ข้อหา
2. พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิต์ ่อจิตและประสาท จานวน 40 ข้อหา
3. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 28 ข้อหา
4. พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทาความผิดเกีย่ วกับ
ยาเสพติด จานวน 21 ข้อหา
5. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 5 ข้อหา
กลุม่ ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบกลางและภาค
ข้อหาคดีทจุ ริตฯส่วนแพ่ง
(ไม่มีข้อมูล)

กลุม่ ศาลจังหวัด

ข้อหาคดีทจุ ริตฯส่วนอาญา
1. เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยทุจริตหรือโดยมิชอบ ม.157
จานวน 52 ข้อหา
2. เจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ ม.147 จานวน 16 ข้อหา
3. เจ้าพนักงานปลอมเอกสาร ม.161 จานวน 6 ข้อหา
เจ้าพนักงานรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ ม.162 จานวน 6 ข้อหา
4. ความผิดเกีย่ วกับบุคคลเรียก รับ หรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์หรือการใช้อิทธิพล
เพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐกระทาการ ไม่กระทาการหรือประวิง
การกระทาใด จานวน 4 ข้อหา
5. เจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน ม.149 จานวน 3 ข้อหา

ข้อหาคดีแพ่ง
1. ขอจัดการมรดก จานวน 8,150 ข้อหา
2. ละเมิด จานวน 1,317 ข้อหา
3. ขับไล่ จานวน 405 ข้อหา
4. ซือ้ ขาย จานวน 317 ข้อหา
5. รับช่วงสิทธิ จานวน 265 ข้อหา

ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 20,586 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 11,987 ข้อหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 2,328 ข้อหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 1,585 ข้อหา
5. พ.ร.บ.รถยนต์ จานวน 1,088 ข้อหา

ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(แพ่ง)
1. ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างอืน่ ๆ
ด้านอืน่ ๆ จานวน 6 ข้อหา
2. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านป่าไม้ จานวน 4 ข้อหา
3. ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอ์ ย่างอืน่
ด้านมลพิษทางน้า จานวน 1 ข้อหา
ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างอืน่
ด้านวัตถุอันตราย จานวน 1 ข้อหา

ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(อาญา)
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 15 ข้อหา
2. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 6 ข้อหา
3. ความผิดฐานรับของโจร จานวน 4 ข้อหา
4. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 3 ข้อหา
5. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 2 ข้อหา
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30. ประเภทข้อหาทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชัน้ ต้นทัว่ ราชอาณาจักร
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
กลุม่ ศาลจังหวัด (ต่อ)
ข้อหาคดีผบู้ ริโภค
1. สินเชือ่ บุคคล / กูย้ ืม / ค้าประกัน จานวน 17,123 ข้อหา
2. บัตรเครดิต จานวน 6,103 ข้อหา
3. เช่าซือ้ (รถยนต์) จานวน 4,377 ข้อหา
4. เช่าซือ้ (รถจักรยานยนต์) จานวน 424 ข้อหา
5. เช่าซือ้ (อืน่ ๆ) จานวน 282 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(ผูบ้ ริโภค)
(ไม่มีข้อหา)
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม
1. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านป่าไม้ จานวน 11 ข้อหา
2. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านสัตว์ป่า จานวน 5 ข้อหา
กลุม่ ศาลแขวง
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ละเมิด จานวน 1,039 ข้อหา
2. รับช่วงสิทธิ จานวน 510 ข้อหา
3. ประกันวินาศภัย, ประกันภัยค้าจุน จานวน 352 ข้อหา
4. ซือ้ ขาย จานวน 120 ข้อหา
5. ยืม จานวน 104 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(แพ่ง)
(ไม่มีข้อหา)
ข้อหาคดีผบู้ ริโภค
1. สินเชือ่ บุคคล / กูย้ ืม / ค้าประกัน จานวน 8,943 ข้อหา
2. บัตรเครดิต จานวน 5,177 ข้อหา
3. เช่าซือ้ (รถยนต์) จานวน 1,094 ข้อหา
4. เช่าซือ้ (รถจักรยานยนต์) จานวน 410 ข้อหา
5. ซือ้ ขาย (อืน่ ๆ) จานวน 165 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(ผูบ้ ริโภค)
(ไม่มีข้อหา)
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม(แพ่ง)
1. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านป่าไม้ จานวน 1 ข้อหา

ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 7,301 ข้อหา
2. พ.ร.บ.การพนัน จานวน 1,516 ข้อหา
3. พ.ร.บ.รถยนต์ จานวน 1,136 ข้อหา
4. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 1,035 ข้อหา
5. พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค จานวน 581 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(อาญา)
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 73 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 33 ข้อหา
3. พ.ร.บ.รถยนต์ จานวน 30 ข้อหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 1 ข้อหา
ความผิดฐานทาให้เสียทรัพย์ จานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าว จานวน 1 ข้อหา

กลุม่ ศาลเยาวชนและครอบครัว
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(แพ่ง)
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟ้องหย่า จานวน 468 ข้อหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 899 ข้อหา
2. ร้องขอต่อศาลให้มีคาสัง่ ให้ผรู้ ้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร จานวน 248 ข้อหา
2. ลหุโทษ จานวน 756 ข้อหา
3. ขอให้สงั่ เรื่องอานาจปกครองบุตร จานวน 130 ข้อหา
3. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 247 ข้อหา
4. ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าอานาจปกครองบุตรซึง่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะอยูก่ ับบิดา
4. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 208 ข้อหา
หรือมารดา จานวน 69 ข้อหา
5. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 123 ข้อหา
5. ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จานวน 64 ข้อหา
กลุม่ ศาลแรงงาน
ข้อหาคดีแรงงาน
1. ขอให้คิดค่าชดเชย จานวน 266 ข้อหา
2. ขอให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จานวน 250 ข้อหา
3. ขอให้จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องและตามกาหนดเวลา จานวน 179 ข้อหา
4. ขอให้รับกลับเข้าทางานและหรือให้จ่ายค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จานวน 156 ข้อหา
5. ขอให้ปฏิบัติตามข้อตกลงเกีย่ วกับสภาพการจ้าง จานวน 96 ข้อหา
ศาลภาษีอากรกลาง
ข้อหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวน 13 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จานวน 9 ข้อหา
3. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน จานวน 2 ข้อหา
4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จานวน 1 ข้อหา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล จานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.สรรพสามิต จานวน 1 ข้อหา
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30. ประเภทข้อหาทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชัน้ ต้นทัว่ ราชอาณาจักร
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ข้อหาคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ(แพ่ง)
ข้อหาคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ(อาญา)
1. รับขนทางทะเล จานวน 2 ข้อหา
1. ความผิดเกีย่ วกับการค้า ม.271 - ม.275 จานวน 17 ข้อหา
สัญญาซือ้ ขายระหว่างประเทศ จานวน 2 ข้อหา
2. ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า จานวน 7 ข้อหา
สัญญาทรัสต์รีซีท สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต จานวน 2 ข้อหา
3. นาเข้า จาหน่ายและมีไว้เพื่อจาหน่ายซึง่ สินค้า จานวน 6 ข้อหา
2. เพิกถอนคาวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จานวน 1 ข้อหา
จาหน่าย และมีไว้เพื่อจาหน่ายงานละเมิดลิขสิทธิ์ จานวน 6 ข้อหา
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จานวน 1 ข้อหา
4. เลียนแบบเครื่องหมายการค้า จานวน 1 ข้อหา
การกักเรือ จานวน 1 ข้อหา
ละเมิดลิขสิทธิง์ านโสตทัศน์วัสดุ จานวน 1 ข้อหา
คดีการค้าระหว่างประเทศ
1. รับขนทางทะเล จานวน 3 ข้อหา
2. สัญญาซือ้ ขายระหว่างประเทศ จานวน 2 ข้อหา
3. สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท จานวน 1 ข้อหา
การให้บริการระหว่างประเทศทางการเงิน จานวน 1 ข้อหา
ขอให้บังคับตามคาชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ จานวน 1 ข้อหา
ข้อหาคดีล้มละลาย(แพ่ง)
1. คาสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด จานวน 424 ข้อหา
2. คาสัง่ ปิดคดี จานวน 306 ข้อหา
3. คาพิพากษาให้ล้มละลาย จานวน 225 ข้อหา
4. คาสัง่ ปลดล้มละลาย จานวน 87 ข้อหา
5. คาสัง่ ยกเลิกการล้มละลาย (ม.35) จานวน 81 ข้อหา
ข้อหาคดีล้มละลาย(ฟื้นฟู)
1. คาสัง่ ยกคาร้องขอ จานวน 4 ข้อหา
หมายเหตุ : 1 สานวน / คดี มีเท่ากับและหรือมากกว่า 1 ข้อหา

ศาลล้มละลายกลาง
ข้อหาคดีล้มละลาย(อาญา)
(ไม่มีข้อหา)
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40. ปริมาณข้อหาทีข่ นึ้ สูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
แผนกข้อหาแพ่ง
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ละเมิด จานวน 184 ข้อหา
2. ขับไล่ จานวน 134 ข้อหา
3. ทีด่ ิน จานวน 80 ข้อหา
4. สัญญา จานวน 44 ข้อหา
5. เพิกถอนนิติกรรม จานวน 43 ข้อหา
แผนกข้อหาอาญา
ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 267 ข้อหา
2. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 224 ข้อหา
3. ลหุโทษ จานวน 216 ข้อหา
4. ความผิดต่อชีวติ จานวน 210 ข้อหา
5. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 116 ข้อหา
แผนกข้อหาสิง่ แวดล้อม
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม(อาญา)
1. พ.ร.บ.ป่าไม้ จานวน 78 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 36 ข้อหา
3. พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ จานวน 19 ข้อหา
4. พ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า จานวน 14 ข้อหา
5. พ.ร.บ.การประมง จานวน 5 ข้อหา

ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม(แพ่ง)
(ไม่มขี ้อหา)

ข้อหาคดีผบู้ ริโภค(แพ่ง
1. สินเชือ่ บุคคล / กู้ยมื / ค้าประกัน จานวน 331 ข้อหา
2. บริการสาธารณสุขและความงาม (สถานพยาบาลเอกชน)
จานวน 121 ข้อหา
3. เช่าซือ้ (รถยนต์) จานวน 166 ข้อหา
4. เช่าซือ้ (อื่นๆ) จานวน 50 ข้อหา
5. จ้างทาของ จานวน 20 ข้อหา
ข้อหาคดีเลือกตัง้ (แพ่ง)
(ไม่มขี ้อหา)

แผนกข้อหาผูบ้ ริโภค
ข้อหาคดีผบู้ ริโภค(อาญา)
(ไม่มขี ้อหา)

แผนกข้อหาเลือกตัง้
ข้อหาคดีเลือกตัง้ (อาญา)
(ไม่มขี ้อหา)

แผนกข้อหายาเสพติด (ในศาลอุทธรณ์)
ข้อหาคดียาเสพติด
1. เมทแอมเฟตามีน จานวน 1,091 ข้อหา
2. พืชกระท่อม จานวน 95 ข้อหา
3. กัญชา จานวน 52 ข้อหา
4. เฮโรอีน จานวน 4 ข้อหา
5. ฝิน่ จานวน 1 ข้อหา
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40. ปริมาณข้อหาทีข่ นึ้ สูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
แผนกข้อหาคดีค้ามนุษย์ (ในศาลอุทธรณ์)
ข้อหาคดีค้ามนุษย์
1. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
จานวน 8 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
จานวน 7 ข้อหา
3. ความผิดเกี่ยวกับอนาจาร จานวน 2 ข้อหา
ความผิดต่อเสรีภาพ จานวน 2 ข้อหา
4. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.สถานบริการ จานวน 1 ข้อหา
ความผิดเกี่ยวกับการข่มขืนกระทาชาเรา จานวน 1 ข้อหา
ความผิดทีเ่ กี่ยวข้องกับการข่มขืนกระทาชาเรา จานวน 1 ข้อหา
แผนกข้อหาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ (ในศาลอุทธรณ์)
ข้อหาคดีทุจริตและประพฤติมขิ อบ
1. ความผิดต่อตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ จานวน 24 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ
จานวน 4 ข้อหา
3. ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม จานวน 3 ข้อหา
4. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร จานวน 2 ข้อหา
5. ความผิดฐานกรรโชก จานวน 1 ข้อหา
แผนกข้อหาคดีภาษีอากร (ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ)
ข้อหาคดีภาษีอากร
1. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน จานวน 7 ข้อหา
2. ภาษีมลู ค่าเพิม่ จานวน 5 ข้อหา
3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จานวน 1 ข้อหา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล จานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.ศุลกากร จานวน 1 ข้อหา
แผนกข้อหาคดีแรงงาน (ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ)
ข้อหาคดีแรงงาน
1. ขอให้คิดค่าชดเชย จานวน 33 ข้อหา
2. ขอให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จานวน 31 ข้อหา
3. ขอให้รบั กลับเข้าทางานและหรือให้จ่ายค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จานวน 21 ข้อหา
4. ขอให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง จานวน 20 ข้อหา
5. ขอให้จ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุด จานวน 15 ข้อหา
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40. ปริมาณข้อหาทีข่ นึ้ สูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
แผนกข้อหาคดีทรัพย์สนิ ทางปัญญาฯ (ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ)
คดีทรัพย์สนิ ฯแพ่ง
คดีทรัพย์สนิ ฯอาญา
1. ละเมิดเครื่องหมายการค้า จานวน 2 ข้อหา
1. ละเมิดงานลิขสิทธิ์งานโสตทัศน์วสั ดุ ภาพยนตร์ สิง่ บันทึกเสียง
เพิกถอนคาวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จานวน 2 ข้อหา
จานวน 4 ข้อหา
2. ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ สิง่ บันทึกเสียง จานวน 1 ข้อหา
2. ความผิดต่อ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ จานวน 3 ข้อหา
ละเมิดลิขสิทธิ์ (ม.27) จานวน 3 ข้อหา
3. นาเข้า จาหน่ายและมีไว้เพือ่ จาหน่ายซึง่ สินค้าปลอม จานวน 2 ข้อหา
คดีการค้าระหว่างประเทศ
4. ความผิดเกี่ยวกับการค้า ม.271 - ม.275 จานวน 1 ข้อหา
1. การขนส่งระหว่างประเทศทางอื่น จานวน 2 ข้อหา
ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า (มาตรา 108) จานวน 1 ข้อหา
สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รซี ีท จานวน 2 ข้อหา
เลียนแบบเครื่องหมายการค้า จานวน 1 ช้อหา
2. รับขนทางทะเล จานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.ศุลกากร จานวน 1 ข้อหา
สัญญาซือ้ ขายระหว่างประเทศ จานวน 1 ข้อหา
คดีการค้าระหว่างประเทศทางอื่น จานวน 1 ข้อหา
แผนกข้อหาคดีลม้ ละลาย (ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ)
คดีลม้ ละลาย
คดีลม้ ละลาย(อาญา)
1. คาสัง่ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จานวน 4 ข้อหา
(ไม่มขี ้อหา)
2. คาพิพากษายกฟ้อง จานวน 3 ข้อหา
คดีฟนื้ ฟู
1. คาสัง่ ใดๆ เกี่ยวกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จานวน 1 ข้อหา

แผนกข้อหาคดีเยาวชนและครอบครัว (ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ)
เยาวชนฯแพ่ง
เยาวชนฯอาญา
1. ฟ้องหย่า จานวน 4 ข้อหา
1. ความผิดต่อชีวติ จานวน 6 ข้อหา
2. ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จานวน 2 ข้อหา
2. ลหุโทษ จานวน 5 ข้อหา
3. ฟ้องขอให้บิดามารดาจ่ายค่าอุปการะเลีย้ งดูและให้การศึกษาตามสมควร
3. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครืองกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 4 ข้อหา
แก่บุตร จานวน 1 ข้อหา
4. ความผิดเกี่ยวกับการข่มขืนกระทาชาเรา จานวน 3 ข้อหา
ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าอานาจปกครองบุตรซึง่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. ความผิดเกี่ยวกับการอนาจาร จานวน 2 ข้อหา
อยู่กับบิดาหรือมารดา จานวน 1 ข้อหา
ความผิดต่อร่างกาย จานวน 2 ข้อหา
ขอถอนอานาจปกครองผูเ้ ยาว์ จานวน 1 ข้อหา
ความผิดต่อเสรีภาพ จานวน 2 ข้อหา
ขอให้สงั่ เรื่องอานาจปกครองบุตร จานวน 1 ข้อหา
ความผิดฐานปล้นทรัพย์ จานวน 2 ข้อหา
ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลีย้ งดูระหว่างสามีภริยา จานวน 1 ข้อหา
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49. รายงานจานวนข้อหาทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
แผนกคดีแพ่ง
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ทีด่ ิน จานวน 31 ข้อหา
2. ละเมิด จานวน 24 ข้อหา
3. ยืม จานวน 20 ข้อหา
4. จานอง จานวน 19 ข้อหา
5. ขับไล่ จานวน 18 ข้อหา
แผนกคดีเลือกตัง้
ข้อหาคดีเลือกตัง้ (แพ่ง)
(ไม่มขี ้อหา)
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(แพ่ง)
(ไม่มขี ้อหา)
ข้อหาคดีลม้ ละลาย(แพ่ง)
1. คาสัง่ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จานวน 1 ข้อหา

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
(ไม่มขี ้อหา)
แผนกคดีลม้ ละลาย
ข้อหาคดีลม้ ละลาย(อาญา)
(ไม่มขี ้อหา)

ข้อหาคดีลม้ ละลาย(ฟืน้ ฟู)
(ไม่มขี ้อหา)

ข้อหาคดีทรัพย์สนิ ฯ(แพ่ง)
(ไม่มขี ้อหา)

แผนกคดีทรัพย์สนิ ทางปัญญาฯ
ข้อหาคดีทรัพย์สนิ ฯ(อาญา)
1. ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ สิง่ บันทึกเสียง จานวน 1 ข้อหา
แผนกคดีภาษีอากร

ข้อหาคดีภาษีอากร
(ไม่มขี ้อหา)
แผนกคดีแรงงาน
ข้อหาคดีแรงงาน
1. ขอให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จานวน 1 ข้อหา
ขอให้คิดค่าชดเชย จานวน 1 ข้อหา
ขอให้จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องและตามกาหนดเวลา จานวน 1 ข้อหา
แผนกคดีอาญา
ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลน จานวน 75 ข้อหา
2. ลหุโทษ จานวน 70 ข้อหา
3. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 67 ข้อหา
4. ความผิดต่อชีวติ จานวน 64 ข้อหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 29 ข้อหา
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49. รายงานจานวนข้อหาทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
ข้อหาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
1. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้าจุน จานวน 9 ข้อหา
2. หุน้ ส่วน จานวน 1 ข้อหา
บริษัท จานวน 1 ข้อหา
แผนกคดีสงิ่ แวดล้อม
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม(อาญา)
1. พ.ร.บ.ป่าไม้ จานวน 14 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 3 ข้อหา
3. พ.ร.บ.การประมง จานวน 1 ข้อหา

ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม(แพ่ง)
(ไม่มขี ้อหา)

ข้อหาคดีนักการเมือง(แพ่ง)
(ไม่มขี ้อหา)

แผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
ข้อหาคดีนักการเมือง(อาญา
1. จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
จานวน 27 ข้อหา

ข้อหาคดีผบู้ ริโภค(แพ่ง)
1. จ้างทาของ จานวน 3 ข้อหา
ประกันชีวติ จานวน 1 ข้อหา
ประกันวินาศภัย จานวน 3 ข้อหา
2. ซือ้ ขาย (บ้าน , อาคารพาณิชย์) จานวน 1 ข้อหา
ซือ้ ขาย (อื่นๆ) จานวน 1 ข้อหา
เช่าทรัพย์ (อาคารทรัพย์) จานวน 1 ข้อหา

แผนกคดีผบู้ ริโภค
ข้อหาคดีผบู้ ริโภค(อาญา)
(ไม่มขี ้อหา)

