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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
ศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ขอหาคดีแพง
ขอหาคดีอาญา
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 26,167 ขอหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 76,782 ขอหา
2. ละเมิด จํานวน 7,995 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 42,318 ขอหา
3. ซื้อขาย จํานวน 1,724 ขอหา
3. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 9,208 ขอหา
4. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 1,604 ขอหา
4. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 8,096 ขอหา
5. ยืม จํานวน 1,586 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 6,742 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(แพง)
(ไมมีขอหา)

ขอหาคดีนักทองเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 245 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 108 ขอหา
3. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 182 ขอหา
4. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 60 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 16 ขอหา

ขอหาคดีผูบริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 93,764 ขอหา
2. บัตรเครดิต จํานวน 38,639 ขอหา
3. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 18,326 ขอหา
4. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 6,739 ขอหา
5. เชาซื้อ (รถจักรยานยนต) จํานวน 2,482 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(ผูบริโภค)
(ไมมีขอหา)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม จํานวน 26 ขอหา
2. ขอใหคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน
จํานวน 1 ขอหา
ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานสัตวปา จํานวน 1 ขอหา
ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่นๆ จํานวน 1 ขอหา
ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานเสียง จํานวน 1 ขอหา
ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น
ดานมลพิษทางน้ํา จํานวน 1 ขอหา
ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น
ดานอื่นๆ จํานวน 1 ขอหา
ขอหาคดีแพง
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 1,807 ขอหา
2. ละเมิด จํานวน 374 ขอหา
3. ค้ําประกัน จํานวน 268 ขอหา
4. ขับไล จํานวน 219 ขอหา
5. ยืม จํานวน 194 ขอหา
ขอหาคดีผูบริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 1,106 ขอหา
2. บัตรเครดิต จํานวน 472 ขอหา
3. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 367 ขอหา
4. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 159 ขอหา
5. เชาทรัพย (รถยนต) จํานวน 89 ขอหา
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม
(ไมมีขอหา)

กลุมศาลแพง
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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
กลุมศาลอาญา
ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 3,752 ขอหา
2. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 539 ขอหา
3. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 372 ขอหา
4. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร จํานวน 213 ขอหา
5. ลหุโทษ จํานวน 210 ขอหา
ขอหาคดีคามนุษย
1. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 จํานวน 22 ขอหา
2. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี จํานวน 15 ขอหา
ความผิดเกี่ยวกับการอนาจาร จํานวน 15 ขอหา
3. พ.ร.บ.คุมครองเด็ก จํานวน 8 ขอหา
ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 8 ขอหา
4. พ.ร.บ.สถานบริการ จํานวน 4 ขอหา
5. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 2 ขอหา
ขอหาคดียาเสพติด
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 2,249 ขอหา
2. พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท จํานวน 397 ขอหา
3. พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จํานวน 88 ขอหา
4. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 83 ขอหา
5. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 26 ขอหา
กลุมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและภาค
ขอหาคดีทุจริตฯสวนแพง
1. ขอใหยึดทรัพยที่ร่ํารวยผิดปกติตกเปนของแผนดิน จํานวน 2 ขอหา

ขอหาคดีแพง
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 24,357 ขอหา
2. ละเมิด จํานวน 4,219 ขอหา
3. ขับไล จํานวน 1,225 ขอหา
4. ยืม จํานวน 952 ขอหา
5. ขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน จํานวน 782 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(แพง)
(ไมมีขอหา)

ขอหาคดีทุจริตฯสวนอาญา
1. เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยทุจริตหรือโดยมิชอบ
ม.157 จํานวน 243 ขอหา
2. แจงความเท็จ จํานวน 137 ขอหา
3. ใหสินบนแกเจาพนักงาน จํานวน 61 ขอหา
4. เจาพนักงานรับรองเอกสารอันเปนเท็จ ม.162 จํานวน 24 ขอหา
เจาพนักงานใหผูถูกคุมขังหลุดจากการคุมขัง ม.204 จํานวน 24 ขอหา
5. เจาพนักงาน ปลอมเอกสาร ม.161 จํานวน 23 ขอหา
กลุมศาลจังหวัด

ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 57,155 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 26,614 ขอหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 7,599 ขอหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 5,209 ขอหา
5. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 4,433 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 159 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 41 ขอหา
3. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 21 ขอหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 11 ขอหา
5. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 8 ขอหา
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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
กลุมศาลจังหวัด (ตอ)

ขอหาคดีผูบริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 60,963 ขอหา
2. บัตรเครดิต จํานวน 19,738 ขอหา
3. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 14,861 ขอหา
4. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 4,481 ขอหา
5. เชาซื้อ (รถจักรยานยนต) จํานวน 1,357 ขอหา

ขอหาคดีนักทองเที่ยว(ผูบริโภค)
(ไมมีขอหา)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม
จํานวน 22 ขอหา
2. ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน
หรือสิทธิ์อยางอื่น จํานวน 2 ขอหา
3. ขอใหคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน
จํานวน 1 ขอหา
ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานสัตวปา จํานวน 1 ขอหา
ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่น จํานวน 1 ขอหา
ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานเสียง จํานวน 1 ขอหา
ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น
ดานมลพิษทางน้ํา จํานวน 1 ขอหา

ขอหาคดีแพง
1. ละเมิด จํานวน 3,402 ขอหา
2. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 998 ขอหา
3. ซื้อขาย จํานวน 463 ขอหา
4. ยืม จํานวน 440 ขอหา
5. จางทําของ จํานวน 133 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(แพง)
(ไมมีขอหา)

กลุมศาลแขวง

ขอหาคดีผูบริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 32,849 ขอหา
2. บัตรเครดิต จํานวน 18,756 ขอหา
3. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 3,290 ขอหา
4. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 2,519 ขอหา
5. เชาซื้อ (รถจักรยานยนต) จํานวน 1,195 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(ผูบริโภค)
(ไมมีขอหา)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(แพง)
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม จํานวน 4 ขอหา

ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 14,549 ขอหา
2. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 10,693 ขอหา
3. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 4,752 ขอหา
4. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 2,476 ขอหา
5. พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค จํานวน 1,750 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 224 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 67 ขอหา
3. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 52 ขอหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 5 ขอหา
5. ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย จํานวน 2 ขอหา

กลุมศาลเยาวชนและครอบครัว
ขอหาคดีเยาวชนฯ(แพง)
ขอหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟองหยา จํานวน 1,484 ขอหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 5,182 ขอหา
2. รองขอตอศาลใหมีคําสั่งใหผูรองขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร จํานวน 806 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 783 ขอหา
3. ขอใหสั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 380 ขอหา
3. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 615 ขอหา
4. ฟองขอใหศาลพิพากษาวาอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะอยูกับ
4. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 368 ขอหา
บิดาหรือมารดา จํานวน 242 ขอหา
5. ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 215 ขอหา
5. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 229 ขอหา
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กราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561

30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
สวนแพง

กลุมศาลแรงงาน

สวนอาญา

ขอหาคดีแรงงาน
1. ขอใหคิดคาชดเชย จํานวน 1,093 ขอหา
2. ขอใหจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จํานวน 996 ขอหา
3. ขอใหจายคาจางใหถูกตองและตามกําหนดเวลา จํานวน 874 ขอหา
4. ขอใหรับกลับเขาทํางานและหรือใหจายคาเสียหายกรณีเลิกจางไมเปนธรรม จํานวน 498 ขอหา
5. ขอใหปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จํานวน 487 ขอหา
ขอหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 53 ขอหา
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 30 ขอหา
3. ภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน 7 ขอหา
4. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 3 ขอหา
พ.ร.บ.สรรพสามิต จํานวน 3 ขอหา
5. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จํานวน 2 ขอหา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 2 ขอหา
พ.ร.บ.ภาษีปาย จํานวน 2 ขอหา

ศาลภาษีอากรกลาง

ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
ขอหาคดีทรัพยสินทางปญญาฯ(แพง)
ขอหาคดีทรัพยสินทางปญญาฯ(อาญา)
1. สัญญาทรัสตรีซีท สัญญาเลตเตอรออฟเครดิต จํานวน 27 ขอหา
1. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคา จํานวน 662 ขอหา
2. รับขนทางทะเล จํานวน 16 ขอหา
2. ความผิดเกี่ยวกับการคา ม.271 - ม.275 จํานวน 54 ขอหา
3. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรกมารเครื่องหมายการคา จํานวน 12 ขอหา
3. ปลอมแปลงเครื่องหมายการคา จํานวน 2 ขอหา
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ จํานวน 12 ขอหา
เลียนแบบเครื่องหมายการคา จํานวน 2 ขอหา
4. ละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 6 ขอหา
4. พ.ร.บ.ความลับทางการคา จํานวน 1 ขอหา
สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ จํานวน 6 ขอหา
5. ละเมิดเครื่องหมายการคา จํานวน 5 ขอหา

ขอหาคดีลมละลาย(แพง)
1. คําสั่งปลดจากลมละลาย จํานวน 1,016 ขอหา
2. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 691 ขอหา
3. คําสั่งปดคดี จํานวน 583 ขอหา
4. คําสั่งถอนพิทักษทรัพยชั่วคราว จํานวน 452 ขอหา
5. คําพิพากษาใหลมละลาย จํานวน 376 ขอหา
ขอหาคดีลมละลาย(ฟนฟู)
1. คําสั่งยกคํารองขอ จํานวน 6 ขอหา
2. คําสั่งเห็นชอบดวยแผน จํานวน 2 ขอหา
หมายเหตุ : 1 สํานวน / คดี มีเทากับและหรือมากกวา 1 ขอหา

ศาลลมละลายกลาง
ขอหาคดีลมละลาย(อาญา)
1. พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 ม.190/12(9) ม.90/82 ม.90/89 อ.อาญา
ม.83 และ ม.91 จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 ม.171 และ ม.172 จํานวน 1 ขอหา
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40. ปริมาณขอหาที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกขอหาแพง

ขอหาคดีแพง
1. ลาภมิควรได จํานวน 502 ขอหา
2. ขับไล จํานวน 357 ขอหา
3. ที่ดิน จํานวน 263 ขอหา
4. ซื้อขาย จํานวน 121 ขอหา
5. ยืม จํานวน 98 ขอหา

แผนกขอหาอาญา
ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 6,953 ขอหา
2. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 760 ขอหา
3. ลหุโทษ จํานวน 701 ขอหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 690 ขอหา
5. ความผิดตอชีวิต จํานวน 602 ขอหา
แผนกขอหาสิ่งแวดลอม
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(แพง)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(อาญา)
1. ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานแสงแดด จํานวน 2 ขอหา
1. พ.ร.บ.ปาไม จํานวน 234 ขอหา
2. ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิ
2. พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 106 ขอหา
อยางอื่น จํานวน 1 ขอหา
3. พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ จํานวน 60 ขอหา
4. พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา จํานวน 38 ขอหา
5. การเดินเรือในนานน้ําไทย จํานวน 14 ขอหา
แผนกขอหาผูบริโภค
ขอหาคดีผูบริโภค(อาญา)
(ไมมีขอหา)

ขอหาคดีผูบริโภค(แพง
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 1,378 ขอหา
2. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 533 ขอหา
3. บริการสาธารณสุขและความงาม (สถานพยาบาลเอกชน) จํานวน 298 ขอหา
4. เชาซื้อ (อื่นๆ) จํานวน 239 ขอหา
5. ซื้อขาย (อื่นๆ) จํานวน 58 ขอหา

ขอหาคดีเลือกตั้ง(แพง)
(ไมมีขอหา)

แผนกขอหาเลือกตั้ง
ขอหาคดีเลือกตั้ง(อาญา)
(ไมมีขอหา)

แผนกขอหายาเสพติด (ในศาลอุทธรณ)
ขอหาคดียาเสพติด
1. เมทแอมเฟตามีน จํานวน 3,785 ขอหา
2. พืชกระทอม จํานวน 270 ขอหา
3. กัญชา จํานวน 209 ขอหา
4. เฮโรอีน จํานวน 41 ขอหา
5. ฝน จํานวน 13 ขอหา
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40. ปริมาณขอหาที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกขอหาคดีคามนุษย (ในศาลอุทธรณ)
ขอหาคดีคามนุษย
1. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551
จํานวน 51 ขอหา
2. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539
จํานวน 25 ขอหา
3. ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 20 ขอหา
4. ความผิดเกี่ยวกับการอนาจาร จํานวน 13 ขอหา
5. พ.ร.บ.สถานบริการ จํานวน 6 ขอหา
แผนกขอหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ในศาลอุทธรณ)
ขอหาคดีทุจริตและประพฤติมิขอบ
1. เจาพนักงาน กระทําการหรือไมกระทําการในตําแหนง โดยเห็นแกทรัพย
มาตรา 150 จํานวน 31 ขอหา
2. เจาพนักงาน เรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสิน ม.149 จํานวน 29 ขอหา
3. พ.ร.บ.วาดวยความผิดของพนักงานในองคกรหรือหนวยงานของรัฐ
จํานวน 14 ขอหา
4. เจาพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน กระทําการในตําแหนงโดย
มิชอบ มาตรา 200 จํานวน 8 ขอหา
5. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต จํานวน 4 ขอหา
ขอหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 21 ขอหา
2. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 17 ขอหา
3. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 16 ขอหา
4. ภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน 4 ขอหา
5. ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จํานวน 3 ขอหา

แผนกขอหาคดีภาษีอากร (ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ)

แผนกขอหาคดีแรงงาน (ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ)

ขอหาคดีแรงงาน
1. ขอใหปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จํานวน 543 ขอหา
2. ขอใหคิดคาชดเชย จํานวน 119 ขอหา
3. ขอใหรับกลับเขาทํางานและหรือใหจายคาเสียหายกรณีเลิกจางไมเปนธรรม จํานวน 87 ขอหา
4. ขอใหจายคาลวงเวลาในวันหยุด จํานวน 80 ขอหา
5. ขอใหจายคาทํางานในวันหยุด จํานวน 79 ขอหา
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40. ปริมาณขอหาที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกขอหาคดีทรัพยสินทางปญญาฯ (ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ)
คดีทรัพยสินฯแพง
คดีทรัพยสินฯอาญา
1. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคา จํานวน 16 ขอหา
1. ละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จํานวน 6 ขอหา
2. รับขนทางทะเล จํานวน 3 ขอหา
2. ละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 27 จํานวน 5 ขอหา
สัญญาทรัสตรีซีท สัญญาเลตเตอรออฟเครดิต จํานวน 3 ขอหา
ละเมิดลิขสิทธิ์งานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง
3. ละเมิดเครื่องหมายการคา จํานวน 2 ขอหา
จํานวน 5 ขอหา
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จํานวน 2 ขอหา
3. ความผิดเกี่ยวกับการคา ม.271 - ม.275 จํานวน 2 ขอหา
การขนสงระหวางประเทศทางอื่น จํานวน 2 ขอหา
ปลอมแปลงเครื่องหมายการคา จํานวน 2 ขอหา
4. ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง จํานวน 1 ขอหา
เลียนแบบเครื่องหมายการคา จํานวน 2 ขอหา
ละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม จํานวน 1 ขอหา
นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายสินคาปลอม จํานวน 2 ขอหา
ละเมิดลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม จํานวน 1 ขอหา
นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคาเลียนแบบ จํานวน 2 ขอหา
เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตร จํานวน 1 ขอหา
ความผิดตอ พ.ร.บ.สิทธิบัตร จํานวน 2 ขอหา
ความลับทางการคา จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 2 ขอหา
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ จํานวน 1 ขอหา
4. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคา จํานวน 1 ขอหา
สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ จํานวน 1 ขอหา
นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายงานละเมิดลิขสิทธิ์ จํานวน 1 ขอหา
คดีการคาระหวางประเทศอื่นๆ จํานวน 1 ขอหา
ขาย มีไวเพื่อขาย นําเขามาซึ่งผลิตภัณฑตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
โดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.อาหาร จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร จํานวน 1 ขอหา
แผนกขอหาคดีลมละลาย (ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ)
คดีลมละลาย
คดีลมละลาย(อาญา)
1. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 18 ขอหา
(ไมมีขอหา)
2. คําพิพากษายกฟอง จํานวน 9 ขอหา
คดีฟนฟู
1. คําสั่งใดๆ เกี่ยวกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย จํานวน 3 ขอหา
2. คําสั่งยกคํารองขอ จํานวน 2 ขอหา
แผนกขอหาคดีเยาวชนและครอบครัว (ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ)
เยาวชนฯแพง
เยาวชนฯอาญา
1. ฟองหยา จํานวน 21 ขอหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 45 ขอหา
2. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 13 ขอหา
2. ความผิดตอชีวิต จํานวน 22 ขอหา
3. ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางบิดามารดาและบุตร จํานวน 12 ขอหา
3. ลหุโทษ จํานวน 20 ขอหา
4. ฟองขอใหศาลพิพากษาวาอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ
4. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 19 ขอหา
อยูกับบิดาหรือมารดา จํานวน 5 ขอหา
5. ความผิดเกี่ยวกับการกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป
5. ขอถอนอํานาจปกครองผูเยาว จํานวน 4 ขอหา
จํานวน 6 ขอหา
ความผิดตอรางกาย จํานวน 6 ขอหา
ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 6 ขอหา
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49. รายงานจํานวนขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา

แผนกคดีแพง
ขอหาคดีแพง
1. ที่ดิน จํานวน 125 ขอหา
2. ขับไล จํานวน 98 ขอหา
3. ลาภมิควรได จํานวน 91 ขอหา
4. ยืม จํานวน 75 ขอหา
5. จํานอง จํานวน 59 ขอหา
ขอหาคดีเลือกตั้ง(แพง)
(ไมมีขอหา)

แผนกคดีเลือกตั้ง

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ขอหาคดีเยาวชนฯ(แพง)
ขอหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟองหยา จํานวน 4 ขอหา
1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 2 ขอหา
ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 4 ขอหา
พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 2 ขอหา
2. ขอใหสั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 2 ขอหา
2. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 1 ขอหา
3. การรองขอใหศาลมีคําสึ่งใหผูเยาวเปนคนไรความสามารถ
ลหุโทษ จํานวน 1 ขอหา
หรือเสมือนไรความสามารถ จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 1 ขอหา
ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา จํานวน 1 ขอหา
แผนกคดีลมละลาย
ขอหาคดีลมละลาย(แพง)
ขอหาคดีลมละลาย(อาญา)
1. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 5 ขอหา
(ไมมีขอหา)
ขอหาคดีลมละลาย(ฟนฟู)
(ไมมีขอหา)
ขอหาคดีทรัพยสินฯ(แพง)
(ไมมีขอหา)

แผนกคดีทรัพยสินทางปญญาฯ
ขอหาคดีทรัพยสินฯ(อาญา)
1. ความผิดเกี่ยวกับการคา ม.271 - ม.275 จํานวน 2 ขอหา
ละเมิดงานลิขสิทธิ์ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง จํานวน 2 ขอหา
2. ปลอมแปลงเครื่องหมายการคา จํานวน 1 ขอหา
เลียนแบบเครื่องหมายการคา จํานวน 1 ขอหา
แผนกคดีภาษีอากร

ขอหาคดีภาษีอากร
(ไมมีขอหา)
แผนกคดีแรงงาน

ขอหาคดีแรงงาน
1. ขอใหรับกลับเขาทํางานและหรือใหจายคาเสียหายกรณีเลิกจางไมเปนธรรม จํานวน 47 ขอหา
2. ขอใหปฏิบัติตามสัญญาจาง จํานวน 46 ขอหา
ขอใหจายเงินอื่นๆตามกฎหมายคุมครองแรงงาน จํานวน 46 ขอหา
3. ขอใหจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จํานวน 4 ขอหา
ขอใหคิดคาชดเชย จํานวน 4 ขอหา
4. ขอใหจายคาจางใหถูกตองและตามกําหนดเวลา จํานวน 1 ขอหา
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49. รายงานจํานวนขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกคดีอาญา
ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 1,264 ขอหา
2. ความผิดตอชีวิต จํานวน 218 ขอหา
3. ลหุโทษ จํานวน 206 ขอหา
4. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 202 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 112 ขอหา
แผนกคดีพาณิชยและเศรษฐกิจ
ขอหาคดีพาณิชยและเศรษฐกิจ
1. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 19 ขอหา
2. หุนสวน จํานวน 6 ขอหา
3. บริษัท จํานวน 5 ขอหา
4. ประกันชีวิต จํานวน 3 ขอหา
5. บัญชีเดินสะพัด จํานวน 1 ขอหา
แผนกคดีสิ่งแวดลอม
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(แพง)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(อาญา)
1. ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ
1. พ.ร.บ.ปาไม จํานวน 46 ขอหา
จํานวน 2 ขอหา
2. พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 19 ขอหา
3. พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ จํานวน 2 ขอหา
พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย จํานวน 2 ขอหา
4. พ.ร.บ.การประมง จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.โรงงาน จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงขาติ
จํานวน 1 ขอหา
ขอหาคดีนักการเมือง(แพง)
(ไมมีขอหา)

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอหาคดีนักการเมือง(อาญา
1. จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
จํานวน 30 ขอหา

ขอหาคดีผูบริโภค(แพง)
1. จางทําของ จํานวน 7 ขอหา
2. ประกันชีวิต จํานวน 6 ขอหา
ประกันวินาศภัย จํานวน 6 ขอหา
3. ซื้อขาย (อาคารชุด) จํานวน 5 ขอหา
เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 5 ขอหา
4. ซื้อขาย (บาน ,อาคารพาณิช) จํานวน 2 ขอหา
ซื้อขาย (อื่นๆ) จํานวน 2 ขอหา
เชาทรัพย (อื่นๆ) จํานวน 2 ขอหา
5. เชาทรัพย (อาคารทรัพย) จํานวน 1 ขอหา
เชาทรัพย (รถยนต) จํานวน 1 ขอหา
บัตรเครดิต จํานวน 1 ขอหา
สินคาไมปลอดภัย (ยานพาหนะ) จํานวน 1 ขอหา
บริการหลักทรัพยและกองทุนรวม จํานวน 1 ขอหา
นิติบุคคลอาคารชุด จํานวน 1 ขอหา

แผนกคดีผูบริโภค
ขอหาคดีผูบริโภค(อาญา)
(ไมมีขอหา)

