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30. ประเภทข้อหาทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชัน้ ต้นทัว่ ราชอาณาจักร
ประจาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
ศาลชัน้ ต้นทัว่ ราชอาณาจักร
ข้อหาคดีแพ่ง
ข้อหาคดีอาญา
1. ขอจัดการมรดก จานวน 16,137 ข้อหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 49,963 ข้อหา
2. ละเมิด จานวน 5,182 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 30,788 ข้อหา
3. รับช่วงสิทธิ จานวน 1,688 ข้อหา
3. พ.ร.บ.การพนัน จานวน 6,068 ข้อหา
4. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้าจุน จานวน 1,087 ข้อหา
4. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 5,338 ข้อหา
5. ซือ้ ขาย จานวน 1,029 ข้อหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 4,632 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(แพ่ง)
(ไม่มีขอ้ หา)

ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(อาญา)
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 170 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 90 ข้อหา
3. พ.ร.บ.รถยนต์ จานวน 53 ข้อหา
4. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 34 ข้อหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 13 ข้อหา

ข้อหาคดีผบู้ ริโภค
1. สินเชือ่ บุคคล / กูย้ ืม / ค้าประกัน จานวน 38,503 ข้อหา
2. บัตรเครดิต จานวน 12,981 ข้อหา
3. เช่าซือ้ (รถยนต์) จานวน 9,690 ข้อหา
4. กองทุนให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา จานวน 1,424 ข้อหา
5. เช่าทรัพย์ (รถยนต์) จานวน 1,040 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(ผูบ้ ริโภค)
(ไม่มีขอ้ หา)
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม
1. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านป่าไม้ จานวน 14 ข้อหา
2. ขอให้คมุ้ ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดล้อมของชุมชน
จานวน 1 ข้อหา
ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านสัตว์ปา่ จานวน 1 ข้อหา
ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านอืน่ ๆ จานวน 1 ข้อหา
ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนราคาญด้านเสียง จานวน 1 ข้อหา
ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างอืน่
ด้านมลพิษทางน้า จานวน 1 ข้อหา
ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างอืน่
ด้านอืน่ ๆ จานวน 1 ข้อหา
กลุม่ ศาลแพ่ง
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ขอจัดการมรดก จานวน 1,162 ข้อหา
2. ละเมิด จานวน 259 ข้อหา
3. ขับไล่ จานวน 172 ข้อหา
4. ค้าประกัน จานวน 163 ข้อหา
5. ยืม จานวน 130 ข้อหา
ข้อหาคดีผบู้ ริโภค
1. สินเชือ่ บุคคล / กูย้ ืม / ค้าประกัน จานวน 609 ข้อหา
2. บัตรเครดิต จานวน 320 ข้อหา
3. เช่าซือ้ (รถยนต์) จานวน 297 ข้อหา
4. ซือ้ ขาย (อาคารชุด) จานวน 44 ข้อหา
5. จ้างทาของ จานวน 24 ข้อหา
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม
(ไม่มีขอ้ หา)
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30. ประเภทข้อหาทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชัน้ ต้นทัว่ ราชอาณาจักร
ประจาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
กลุม่ ศาลอาญา
ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 1,394 ข้อหา
2. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 376 ข้อหา
3. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 243 ข้อหา
4. ลหุโทษ จานวน 172 ข้อหา
5. ความผิดเกีย่ วกับเอกสาร จานวน 130 ข้อหา
ข้อหาคดีค้ามนุษย์
1. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จานวน 20 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี จานวน 14 ข้อหา
3. ความผิดเกีย่ วกับการอนาจาร จานวน 13 ข้อหา
4. พ.ร.บ.คุม้ ครองเด็ก จานวน 7 ข้อหา
5. ความผิดต่อเสรีภาพ จานวน 6 ข้อหา
ข้อหาคดียาเสพติด
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 711 ข้อหา
2. พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท จานวน 60 ข้อหา
3. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 56 ข้อหา
4. พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูก้ ระทาความผิดเกีย่ วกับ
ยาเสพติด จานวน 46 ข้อหา
5. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 12 ข้อหา
กลุม่ ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมิชอบกลางและภาค
ข้อหาคดีทจุ ริตฯส่วนแพ่ง
1. ขอให้ยึดทรัพย์ทรี่ ่ารวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน จานวน 2 ข้อหา

ข้อหาคดีทจุ ริตฯส่วนอาญา
1. ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุตธิ รรม จานวน 221 ข้อหา
2. เจ้าพนักงานปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั โิ ดยทุจริตหรือโดยมิชอบ
จานวน 142 ข้อหา
3. แจ้งความเท็จ จานวน 20 ข้อหา
4. เจ้าพนักงาน เบียดบังทรัพย์ (ม.147) จานวน 15 ข้อหา
5. เจ้าพนักงาน ใช้ตาแหน่งโดยทุจริต (ม.151) จานวน 11 ข้อหา

กลุม่ ศาลจังหวัด
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ขอจัดการมรดก จานวน 16,136 ข้อหา
2. ละเมิด จานวน 2,722 ข้อหา
3. ขับไล่ จานวน 774 ข้อหา
4. ซือ้ ขาย จานวน 668 ข้อหา
5. รับช่วงสิทธิ จานวน 599 ข้อหา

ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 44,635 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 19,280 ข้อหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 5,013 ข้อหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 3,604 ข้อหา
5. พ.ร.บ.การพนัน จานวน 2,932 ข้อหา

ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(แพ่ง)
(ไม่มีขอ้ หา)

ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(อาญา)
1. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 36 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 34 ข้อหา
3. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 14 ข้อหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 10 ข้อหา
5. พ.ร.บ.รถยนต์ จานวน 8 ข้อหา
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30. ประเภทข้อหาทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชัน้ ต้นทัว่ ราชอาณาจักร
ประจาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
กลุม่ ศาลจังหวัด (ต่อ)
ข้อหาคดีผบู้ ริโภค
1. สินเชือ่ บุคคล / กูย้ ืม / ค้าประกัน จานวน 38,503 ข้อหา
2. บัตรเครดิต จานวน 12,981 ข้อหา
3. เช่าซือ้ (รถยนต์) จานวน 9,690 ข้อหา
4. กองทุนให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา จานวน 1,424 ข้อหา
5. เช่าทรัพย์ (รถยนต์) จานวน 1,040 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(ผูบ้ ริโภค)
(ไม่มีขอ้ หา)
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม
1. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านป่าไม้
จานวน 10 ข้อหา
2. ขอให้คมุ้ ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่ แวดล้อมของชุมชน
จานวน 1 ข้อหา
ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านสัตว์ปา่ จานวน 1 ข้อหา
ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านอืน่ จานวน 1 ข้อหา
ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนราคาญด้านเสียง จานวน 1 ข้อหา
ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างอืน่
ด้านมลพิษทางน้า จานวน 1 ข้อหา
ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างอืน่
จานวน 1 ข้อหา
กลุม่ ศาลแขวง
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ละเมิด จานวน 2,201 ข้อหา
2. รับช่วงสิทธิ จานวน 1,064 ข้อหา
3. ประกันวินาศภัย, ประกันภัยค้าจุน จานวน 713 ข้อหา
4. ซือ้ ขาย จานวน 279 ข้อหา
5. ยืม จานวน 263 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(แพ่ง)
(ไม่มีขอ้ หา)
ข้อหาคดีผบู้ ริโภค
1. สินเชือ่ บุคคล / กูย้ ืม / ค้าประกัน จานวน 20,910 ข้อหา
2. บัตรเครดิต จานวน 12,118 ข้อหา
3. เช่าซือ้ (รถยนต์) จานวน 2,183 ข้อหา
4. กองทุนให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา จานวน 1,190 ข้อหา
5. เช่าซือ้ (รถจักรยานยนต์) จานวน 776 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(ผูบ้ ริโภค)
(ไม่มีขอ้ หา)
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม(แพ่ง)
1. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติทเี่ สียไปด้านป่าไม้ จานวน 4 ข้อหา

ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 10,723 ข้อหา
2. พ.ร.บ.การพนัน จานวน 3,123 ข้อหา
3. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 2,052 ข้อหา
4. พ.ร.บ.รถยนต์ จานวน 1,764 ข้อหา
5. พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค จานวน 1,167 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเทีย่ ว(อาญา)
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 156 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 54 ข้อหา
3. พ.ร.บ.รถยนต์ จานวน 45 ข้อหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 3 ข้อหา
5. ความผิดต่อเจ้าพนักงาน จานวน 1 ข้อหา
ความผิดฐานทาให้เสียทรัพย์ จานวน 1 ข้อหา

กลุม่ ศาลเยาวชนและครอบครัว
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(แพ่ง)
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟ้องหย่า จานวน 940 ข้อหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 1,882 ข้อหา
2. ร้องขอต่อศาลให้มีคาสัง่ ให้ผรู้ ้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร จานวน 477 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 542 ข้อหา
3. ขอให้สงั่ เรื่องอานาจปกครองบุตร จานวน 263 ข้อหา
3. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 387 ข้อหา
4. ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จานวน 159 ข้อหา
4. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 233 ข้อหา
5. ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าอานาจปกครองบุตรซึง่ ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะอยูก่ ับบิดา
5. ลหุโทษ จานวน 137 ข้อหา
หรือมารดา จานวน 146 ข้อหา
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30. ประเภทข้อหาทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชัน้ ต้นทัว่ ราชอาณาจักร
ประจาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
กลุม่ ศาลแรงงาน
ข้อหาคดีแรงงาน
1. ขอให้คิดค่าชดเชย จานวน 493 ข้อหา
2. ขอให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จานวน 485 ข้อหา
3. ขอให้จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องและตามกาหนดเวลา จานวน 386 ข้อหา
4. ขอให้รับกลับเข้าทางานและหรือให้จ่ายค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จานวน 332 ข้อหา
5. ขอให้ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงเกีย่ วกับสภาพการจ้าง จานวน 198 ข้อหา
ศาลภาษีอากรกลาง
ข้อหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวน 33 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จานวน 20 ข้อหา
3. ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล จานวน 4 ข้อหา
4. ภาษีการค้าหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน 2 ข้อหา
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ จานวน 2 ข้อหา
พ.ร.บ.ภาษีปา้ ย จานวน 2 ข้อหา
5. ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา จานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.สรรพสามิต จานวน 1 ข้อหา
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ข้อหาคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ(แพ่ง)
ข้อหาคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ(อาญา)
1. เพิกถอนคาวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จานวน 4 ข้อหา
1. นาเข้า จาหน่ายและมีไว้เพื่อจาหน่ายซึง่ สินค้าปลอม มาตรา 108
ละเมิดลิขสิทธิโ์ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ข้อหา
จานวน 279 ข้อหา
2. ละเมิดเครื่องหมายการค้า จานวน 3 ข้อหา
2. นาเข้า จาหน่ายและมีไว้เพื่อจาหน่ายซึง่ สินค้าเลียนแบบ มาตรา 109
3. เพิกถอนสิทธิบตั ร / อนุสิทธิบตั ร จานวน 2 ข้อหา
จานวน 116 ข้อหา
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ จานวน 2 ข้อหา
3. ความผิดต่อ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ จานวน 74 ข้อหา
4. เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จานวน 1 ข้อหา
4. ความผิดเกีย่ วกับการค้า ม.271 - ม.275 จานวน 29 ข้อหา
5. นาเข้า จาหน่ายและมีไว้เพื่อจาหน่ายซึง่ สินค้า มาตรา 108 จานวน 28 ข้อหา
คดีการค้าระหว่างประเทศ
1. รับขนทางทะเล จานวน 8 ข้อหา
2. สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท จานวน 7 ข้อหา
3. สัญญาซือ้ ขายระหว่างประเทศ จานวน 2 ข้อหา
4. การให้บริการระหว่างประเทศทางการเงิน จานวน 1 ข้อหา
ขอให้บงั คับตามคาชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ จานวน 1 ข้อหา
ศาลล้มละลายกลาง
ข้อหาคดีล้มละลาย(อาญา)
(ไม่มีขอ้ หา)

ข้อหาคดีล้มละลาย(แพ่ง)
1. คาสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด จานวน 784 ข้อหา
2. คาสัง่ ปิดคดี จานวน 386 ข้อหา
3. คาสัง่ ปลดล้มละลาย จานวน 320 ข้อหา
4. คาสัง่ พ้นจากล้มละลาย จานวน 273 ข้อหา
5. คาสัง่ เห็นชอบด้วยกับการประนอมหนีห้ ลังคาพิพากษา จานวน 97 ข้อหา
ข้อหาคดีล้มละลาย(ฟื้นฟู)
1. คาสัง่ เห็นชอบด้วยแผน จานวน 6 ข้อหา
2. คาสัง่ ยกคาร้องขอ จานวน 4 ข้อหา
หมายเหตุ : 1 สานวน / คดี มีเท่ากับและหรือมากกว่า 1 ข้อหา
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40. ปริมาณข้อหาทีข่ นึ้ สูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
ประจาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
แผนกข้อหาแพ่ง
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ละเมิด จานวน 325 ข้อหา
2. ขับไล่ จานวน 231 ข้อหา
3. ทีด่ นิ จานวน 152 ข้อหา
4. สัญญา จานวน 85 ข้อหา
5. เพิกถอนนิตกิ รรม จานวน 84 ข้อหา
แผนกข้อหาอาญา
ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 1,264 ข้อหา
2. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 459 ข้อหา
3. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 420 ข้อหา
ลหุโทษ จานวน 420 ข้อหา
4. ความผิดต่อชีวติ จานวน 362 ข้อหา
5. พ.ร.บ.จราจรทางบก จานวน 116 ข้อหา
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม(แพ่ง)
(ไม่มขี อ้ หา)

แผนกข้อหาสิง่ แวดล้อม
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม(อาญา)
1. พ.ร.บ.ป่าไม้ จานวน 145 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 63 ข้อหา
3. พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ จานวน 37 ข้อหา
4. พ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ จานวน 26 ข้อหา
5. พ.ร.บ.การประมง จานวน 11 ข้อหา
แผนกข้อหาผูบ้ ริโภค
ข้อหาคดีผบู้ ริโภค(อาญา)
(ไม่มขี อ้ หา)

ข้อหาคดีผบู้ ริโภค(แพ่ง
1. สินเชือ่ บุคคล / กู้ยมื / ค้าประกัน จานวน 354 ข้อหา
2. เช่าซือ้ (รถยนต์) จานวน 344 ข้อหา
3. บริการสาธารณสุขและความงาม (สถานพยาบาลเอกชน) จานวน 122 ข้อหา
4. บริการสาธารณสุขและความงาม (สถานพยาบาล) จานวน 100 ข้อหา
5. เช่าซือ้ (อื่นๆ) จานวน 88 ข้อหา

ข้อหาคดีเลือกตัง้ (แพ่ง)
(ไม่มขี อ้ หา)

แผนกข้อหาเลือกตัง้
ข้อหาคดีเลือกตัง้ (อาญา)
(ไม่มขี อ้ หา)

แผนกข้อหายาเสพติด (ในศาลอุทธรณ์)
ข้อหาคดียาเสพติด
1. เมทแอมเฟตามีน จานวน 2,373 ข้อหา
2. พืชกระท่อม จานวน 170 ข้อหา
3. กัญชา จานวน 107 ข้อหา
4. เฮโรอีน จานวน 28 ข้อหา
5. ฝิน่ จานวน 6 ข้อหา
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40. ปริมาณข้อหาทีข่ นึ้ สูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
ประจาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
แผนกข้อหาคดีค้ามนุษย์ (ในศาลอุทธรณ์)
ข้อหาคดีค้ามนุษย์
1. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
จานวน 23 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
จานวน 15 ข้อหา
3. ความผิดต่อเสรีภาพ จานวน 10 ข้อหา
4. ความผิดเกี่ยวกับการอนาจาร จานวน 8 ข้อหา
5. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.สถานบริการ จานวน 1 ข้อหา
ความผิดเกี่ยวกับการข่มขืนกระทาชาเรา จานวน 1 ข้อหา
ความผิดทีเ่ กี่ยวข้องกับการข่มขืนกระทาชาเรา จานวน 1 ข้อหา
ความผิดเกี่ยวกับการดารงชีพจากรายได้ของหญิงซึง่ ค้าประเวณี
จานวน 1 ข้อหา
แผนกข้อหาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ (ในศาลอุทธรณ์)
ข้อหาคดีทุจริตและประพฤติมขิ อบ
1. ความผิดต่อตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ จานวน 53 ข้อหา
2. เจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ (ม.147) จานวน 7 ข้อหา
3. ความผิดต่อเจ้าพนักงาน (ม.136 - ม.144) จานวน 5 ข้อหา
4. ความผิดต่อตาแหน่งหน้าทีใ่ นการยุตธิ รรม (ม.200 - ม.205)
จานวน 4 ข้อหา
ความผิดฐานหมิน่ ประมาท ม.326 - ม.333 จานวน 4 ข้อหา
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐฯ
จานวน 4 ข้อหา
5. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ม.264 - ม.269 จานวน 3 ข้อหา
แผนกข้อหาคดีภาษีอากร (ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ)
ข้อหาคดีภาษีอากร
1. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ จานวน 12 ข้อหา
2. ภาษีมลู ค่าเพิม่ จานวน 7 ข้อหา
3. ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา จานวน 2 ข้อหา
4. ภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล จานวน 1 ข้อหา
แผนกข้อหาคดีแรงงาน (ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ)
ข้อหาคดีแรงงาน
1. ขอให้ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง จานวน 541 ข้อหา
2. ขอให้จ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุด จานวน 80 ข้อหา
3. ขอให้จ่ายค่าทางานในวันหยุด จานวน 79 ข้อหา
4. ขอให้คิดค่าชดเชย จานวน 54 ข้อหา
5. ขอให้จ่ายสินจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จานวน 47 ข้อหา
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40. ปริมาณข้อหาทีข่ นึ้ สูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
ประจาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
แผนกข้อหาคดีทรัพย์สนิ ทางปัญญาฯ (ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ)
คดีทรัพย์สนิ ฯแพ่ง
คดีทรัพย์สนิ ฯอาญา
1. เพิกถอนคาวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จานวน 10 ข้อหา
1. ละเมิดงานลิขสิทธิ์งานโสตทัศน์วสั ดุ ภาพยนตร์ สิง่ บันทึกเสียง
2. ละเมิดเครื่องหมายการค้า จานวน 2 ข้อหา
จานวน 4 ข้อหา
3. เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จานวน 1 ข้อหา
2. ความผิดต่อ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ จานวน 3 ข้อหา
ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ สิง่ บันทึกเสียง จานวน 1 ข้อหา
ละเมิดลิขสิทธิ์ จานวน 3 ข้อหา
เพิกถอนคาวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบตั ร จานวน 1 ข้อหา
3. นาเข้า จาหน่ายและมีไว้เพือ่ จาหน่ายซึง่ สินค้าปลอม จานวน 2 ข้อหา
ความลับทางการค้า จานวน 1 ข้อหา
4. ความผิดเกี่ยวกับการค้า ม.271 - ม.275 จานวน 1 ข้อหา
ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า จานวน 1 ข้อหา
คดีการค้าระหว่างประเทศ
เลียนแบบเครื่องหมายการค้า จานวน 1 ข้อหา
1. การขนส่งระหว่างประเทศทางอื่น จานวน 2 ข้อหา
นาเข้า จาหน่ายและมีไว้เพือ่ จาหน่ายซึง่ สินค้าเลียนแบบ จานวน 1 ข้อหา
สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รซี ีท จานวน 2 ข้อหา
ความผิดต่อ พ.ร.บ.สิทธิบตั ร จานวน 1 ข้อหา
2. รับขนทางทะเล จานวน 1 ข้อหา
สัญญาซือ้ ขายระหว่างประเทศ จานวน 1 ข้อหา
คดีการค้าระหว่างประเทศ อื่นๆ จานวน 1 ข้อหา
แผนกข้อหาคดีลม้ ละลาย (ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ)
คดีลม้ ละลาย
คดีลม้ ละลาย(อาญา)
1. คาสัง่ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จานวน 8 ข้อหา
(ไม่มขี อ้ หา)
2. คาพิพากษายกฟ้อง จานวน 5 ข้อหา
คดีฟนื้ ฟู
1. คาสัง่ เห็นชอบด้วยการประนอมหนีก้ ่อนล้มละลาย จานวน 3 ข้อหา
2. คาสัง่ ยกคาร้องขอ จานวน 1 ข้อหา
คาสัง่ ใดๆเกี่ยวกับเจ้าหน้าทีพ่ ิทักษ์ทรัพย์ จานวน 1 ข้อหา
แผนกข้อหาคดีเยาวชนและครอบครัว (ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ)
เยาวชนฯแพ่ง
เยาวชนฯอาญา
1. ฟ้องหย่า จานวน 11 ข้อหา
1. ความผิดต่อชีวติ จานวน 14 ข้อหา
2. ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลีย้ งดูระหว่างบิดามารดาและบุตร จานวน 10 ข้อหา
2. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 13 ข้อหา
3. ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จานวน 7 ข้อหา
3. ลหุโทษ จานวน 11 ข้อหา
4. การร้องขอให้ศาลมีคาสัง่ ให้ผเู้ ยาว์เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือน
4. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 8 ข้อหา
ไร้ความสามารถ จานวน 3 ข้อหา
5. ความผิดต่อร่างกาย จานวน 4 ข้อหา
ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าอานาจปกครองบุตรซึง่ ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ
อยู่กับบิดาหรือมารดา จานวน 3 ข้อหา
ขอถอนอานาจปกครองผูเ้ ยาว์ จานวน 3 ข้อหา
5. การสมรสเป็นโมฆะ จานวน 2 ข้อหา
ขอให้สงั่ เรื่องอานาจปกครองบุตร จานวน 2 ข้อหา
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49. รายงานจานวนข้อหาทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
แผนกคดีแพ่ง
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ทีด่ นิ จานวน 70 ข้อหา
2. ละเมิด จานวน 61 ข้อหา
3. ขับไล่ จานวน 53 ข้อหา
4. ยืม จานวน 52 ข้อหา
5. จานอง จานวน 40 ข้อหา
แผนกคดีเลือกตัง้
ข้อหาคดีเลือกตัง้ (แพ่ง)
(ไม่มขี อ้ หา)
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(แพ่ง)
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. การร้องขอให้ศาลมีคาสัง่ ให้ผเู้ ยาว์เป็นคนไร้ความสามารถ
1. ความผิดต่อชีวติ จานวน 2 ข้อหา
หรือเสมือนไร้ความสามารถ จานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 2 ข้อหา
2. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 1 ข้อหา
ลหุโทษ จานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จานวน 1 ข้อหา
ข้อหาคดีลม้ ละลาย(แพ่ง)
1. คาสัง่ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จานวน 2 ข้อหา

แผนกคดีลม้ ละลาย
ข้อหาคดีลม้ ละลาย(อาญา)
(ไม่มขี อ้ หา)

ข้อหาคดีลม้ ละลาย(ฟืน้ ฟู)
(ไม่มขี อ้ หา)
ข้อหาคดีทรัพย์สนิ ฯ(แพ่ง)
(ไม่มขี อ้ หา)

แผนกคดีทรัพย์สนิ ทางปัญญาฯ
ข้อหาคดีทรัพย์สนิ ฯ(อาญา)
1. ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ สิง่ บันทึกเสียง จานวน 1 ข้อหา
ความผิดเกี่ยวกับการค้า ม.271 - ม.275 จานวน 1 ข้อหา
แผนกคดีภาษีอากร

ข้อหาคดีภาษีอากร
(ไม่มขี อ้ หา)
แผนกคดีแรงงาน
ข้อหาคดีแรงงาน
1. ขอให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จานวน 2 ข้อหา
ขอให้จ่ายค่าชดเชย จานวน 2 ข้อหา
ขอให้รบั กลับเข้าทางานและหรือให้จ่ายค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จานวน 2 ข้อหา
2. ขอให้จ่ายค่าเสียหายเนือ่ งจากผิดสัญญาจ้าง จานวน 1 ข้อหา
ขอให้จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องและตามกาหนดเวลา จานวน 1 ข้อหา
ขอให้จ่ายเงินอื่นๆตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน จานวน 1 ข้อหา
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49. รายงานจานวนข้อหาทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจาเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
แผนกคดีอาญา
ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จานวน 151 ข้อหา
2. ความผิดต่อชีวติ จานวน 149 ข้อหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกรุสนิ ปืน ฯลฯ จานวน 144 ข้อหา
4. ลหุโทษ จานวน 143 ข้อหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย์ จานวน 64 ข้อหา
แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
ข้อหาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
1. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้าจุน จานวน 13 ข้อหา
2. หุน้ ส่วน จานวน 2 ข้อหา
บริษัท จานวน 2 ข้อหา
3. ประกันชีวติ จานวน 1 ข้อหา
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม(แพ่ง)
1. ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนราคาญด้านอื่นๆ
จานวน 2 ข้อหา

ข้อหาคดีนักการเมือง(แพ่ง)
(ไม่มขี อ้ หา)

แผนกคดีสงิ่ แวดล้อม
ข้อหาคดีสงิ่ แวดล้อม(อาญา)
1. พ.ร.บ.ป่าไม้ จานวน 36 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ จานวน 15 ข้อหา
3. พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ จานวน 3 ข้อหา
4. พ.ร.บ.สงวนและคุม้ ครองสัตว์ปา่ จานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้าไทย จานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.การประมง จานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.โรงงาน จานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
จานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
จานวน 1 ข้อหา

แผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
ข้อหาคดีนักการเมือง(อาญา
1. จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
จานวน 30 ข้อหา

ข้อหาคดีผบู้ ริโภค(แพ่ง)
1. ประกันวินาศภัย จานวน 5 ข้อหา
จ้างทาของ จานวน 5 ข้อหา
2. ประกันชีวติ จานวน 4 ข้อหา
3. ซือ้ ขาย (อาคารชุด) จานวน 3 ข้อหา
เช่าซือ้ (รถยนต์) จานวน 3 ข้อหา
4. เช่าทรัพย์ (อื่นๆ) จานวน 2 ข้อหา
5. ซือ้ ขาย (บ้าน , อาคารพาณิชย์) จานวน 1 ข้อหา
ซือ้ ขาย (อื่นๆ) จานวน 1 ข้อหา
เช่าทรัพย์ (อาคารทรัพย์) จานวน 1 ข้อหา
นิตบิ คุ คลอาคารชุด จานวน 1 ข้อหา

แผนกคดีผบู้ ริโภค
ข้อหาคดีผบู้ ริโภค(อาญา)
(ไม่มขี อ้ หา)

