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30. ประเภทข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
ศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร
ข้อหาคดีอาญา
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 33,443 ข้อหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 224,690 ข้อหา
2. ละเมิด จํานวน 10,285 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 73,341 ข้อหา
3. ซื้อขาย จํานวน 2,205 ข้อหา
3. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 11,971 ข้อหา
4. ยืม จํานวน 2,187 ข้อหา
4. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จํานวน 10,566 ข้อหา
5. พ.ร.บ.รถยนต์ จํานวน 9,322 ข้อหา
5. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 2,112 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 306 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ จํานวน 278 ข้อหา
3. พ.ร.บ.ทางหลวง จํานวน 127 ข้อหา
4. พ.ร.บ.น้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 81 ข้อหา
5. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 45 ข้อหา

ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(แพ่ง)
(ไม่มีข้อหา)
ข้อหาคดีผู้บริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กู้ยืม / ค้ําประกัน จํานวน 122,616 ข้อหา
2. บัตรเครดิต จํานวน 51,382 ข้อหา
3. เช่าซื้อ (รถยนต์) จํานวน 24,118 ข้อหา
4. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 6,712 ข้อหา
5. เช่าซื้อ (รถจักรยานยนต์) จํานวน 3,507 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(ผู้บริโภค)
(ไม่มีข้อหา)
ข้อหาคดีสิ่งแวดล้อม
1. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด้านป่าไม้ จํานวน 33 ข้อหา
2. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติท่เี สียไปด้านสัตว์ป่า จํานวน 2 ข้อหา
3. ขอให้คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมของชุมชน
จํานวน 1 ข้อหา
ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด้านอื่นๆ จํานวน 1 ข้อหา
ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนรําคาญด้านเสียง จํานวน 1 ข้อหา
ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างอื่น
ด้านมลพิษทางน้ํา จํานวน 1 ข้อหา

กลุ่มศาลแพ่ง
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 2,275 ข้อหา
2. เรียกค่าเสียหาย จํานวน 705 ข้อหา
3. ละเมิด จํานวน 445 ข้อหา
4. ผิดสัญญา จํานวน 391 ข้อหา
5. ค้ําประกัน จํานวน 375 ข้อหา
ข้อหาคดีผู้บริโภค
1. สินเชื่อบุคคล จํานวน 1,059 ข้อหา
2. จํานอง จํานวน 753 ข้อหา
3. บัตรเครดิต จํานวน 594 ข้อหา
4. กู้ยืม จํานวน 564 ข้อหา
5. เช่าซื้อ (รถยนต์) จํานวน 491 ข้อหา
ข้อหาคดีสิ่งแวดล้อม
(ไม่มีข้อหา)
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30. ประเภทข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
กลุ่มศาลอาญา
ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 4,659 ข้อหา
2. ความผิดฐานลักทรัพย์ จํานวน 682 ข้อหา
3. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 467 ข้อหา
4. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร จํานวน 285 ข้อหา
5. ลหุโทษ จํานวน 276 ข้อหา
ข้อหาคดีค้ามนุษย์
1. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จํานวน 27 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี จํานวน 20 ข้อหา
ความผิดเกี่ยวกับการอนาจาร จํานวน 20 ข้อหา
3. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก จํานวน 9 ข้อหา
ความผิดต่อเสรีภาพ จํานวน 9 ข้อหา
4. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 5 ข้อหา
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ จํานวน 5 ข้อหา
5. พ.ร.บ.สถานบริการ จํานวน 4 ข้อหา
ข้อหาคดียาเสพติด
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 2,666 ข้อหา
2. พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท จํานวน 501 ข้อหา
3. พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จํานวน 108 ข้อหา
4. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 77 ข้อหา
5. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จํานวน 47 ข้อหา
กลุ่มศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบกลางและภาค
ข้อหาคดีทุจริตฯส่วนแพ่ง
1. ขอให้ยึดทรัพย์ที่ร่ํารวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน จํานวน 2 ข้อหา
2. ร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จํานวน 1 ข้อหา

ข้อหาคดีทุจริตฯส่วนอาญา
1. เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยทุจริตหรือโดยมิชอบ
ม.157 จํานวน 344 ข้อหา
2. เจ้าพนักงาน รับรองเอกสารอันเป็นเท็จ มาตรา 162 จํานวน 34 ข้อหา
3. เจ้าพนักงาน เบียดเบียนทรัพย์นั้นเป็นของตน มาตรา 147
จํานวน 31 ข้อหา
4. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต จํานวน 27 ข้อหา
5. เจ้าพนักงาน ปลอมเอกสาร มาตรา 161 ข้อหา
กลุ่มศาลจังหวัด

ข้อหาคดีแพ่ง
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 31,165 ข้อหา
2. ละเมิด จํานวน 5,478 ข้อหา
3. ขับไล่ จํานวน 1,577 ข้อหา
4. ซื้อขาย จํานวน 1,454 ข้อหา
5. เรียกค่าเสียหาย จํานวน 1,366 ข้อหา

ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 159,526 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 45,716 ข้อหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จํานวน 9,946 ข้อหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย์ จํานวน 6,553 ข้อหา
5. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 5,821 ข้อหา

ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(แพ่ง)
(ไม่มีข้อหา)

ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 203 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 45 ข้อหา
3. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 27 ข้อหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย์ จํานวน 18 ข้อหา
5. พ.ร.บ.รถยนต์ จํานวน 8 ข้อหา
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30. ประเภทข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
กลุ่มศาลจังหวัด (ต่อ)
ข้อหาคดีผู้บริโภค
1. สินเชื่อบุคคล จํานวน 50,292 ข้อหา
2. บัตรเครดิต จํานวน 26,144 ข้อหา
3. กู้ยืม จํานวน 20,173 ข้อหา
4. เช่าซื้อ (รถยนต์) จํานวน 19,512 ข้อหา
5. ค้ําประกัน จํานวน 9,906 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(ผู้บริโภค)
(ไม่มีข้อหา)
ข้อหาคดีสิ่งแวดล้อม
1. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด้านป่าไม้
จํานวน 29 ข้อหา
2. ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน
หรือสิทธิ์อย่างอื่น จํานวน 2 ข้อหา
ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด้านสัตว์ป่า จํานวน 2 ข้อหา
3. ขอให้คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมของชุมชน
จํานวน 1 ข้อหา
ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด้านอื่น จํานวน 1 ข้อหา
ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนรําคาญด้านเสียง จํานวน 1 ข้อหา
ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างอื่น
ด้านมลพิษทางน้ํา จํานวน 1 ข้อหา

กลุ่มศาลแขวง
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ละเมิด จํานวน 4,362 ข้อหา
2. รับช่วงสิทธิ จํานวน 2,183 ข้อหา
3 ประกนวนาศภย
3.
ประกันวินาศภัย , ประกนภยคาจุ
ประกันภัยค้ําจนน จํจานวน
านวน 1,294
1 294 ขอหา
ข้อหา
4. เรียกค่าเสียหาย จํานวน 1,107 ข้อหา
5. ซื้อขาย จํานวน 584 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(แพ่ง)
(ไม่มีข้อหา)
ข้อหาคดีผู้บริโภค
1. สินเชื่อบุคคล จํานวน 27,120 ข้อหา
2. บัตรเครดิต จํานวน 25,363 ข้อหา
3. กู้ยืม จํานวน 12,441 ข้อหา
4. เช่าซื้อ (รถยนต์) จํานวน 4,616 ข้อหา
5. ค้ําประกัน จํานวน 3,723 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(ผู้บริโภค)
(ไม่มีข้อหา)
ข้อหาคดีสิ่งแวดล้อม(แพ่ง)
1. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด้านป่าไม้ จํานวน 4 ข้อหา

ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 26,150 ข้อหา
2. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 6,118 ข้อหา
3 ขบรถในขณะเมาสุ
3.
ขับรถในขณะเมาสรา
รา จํจานวน
านวน 5,427
5 427 ขอหา
ข้อหา
4. พ.ร.บ.รถยนต์ จํานวน 4,990 ข้อหา
5. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 12,483 ข้อหา
ข้อหาคดีนักท่องเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 278 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 127 ข้อหา
3. พ.ร.บ.รถยนต์ จํานวน 81 ข้อหา
4. ขับรถขณะเมาสุรา จํานวน 26 ข้อหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย์ จํานวน 6 ข้อหา

กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(แพ่ง)
1. ฟ้องหย่า จํานวน 1,889 ข้อหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 6,766 ข้อหา
2. ร้องขอต่อศาลให้มีคําสั่งให้ผู้ร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร จํานวน 1,039 ข้อหา 2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 1,009 ข้อหา
3. ขอให้สั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 486 ข้อหา
3. ความผิดฐานลักทรัพย์ จํานวน 789 ข้อหา
4. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จํานวน 459 ข้อหา
4. ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะอยู่กับ
บิดาหรือมารดา จํานวน 308 ข้อหา
5. ความผิดต่อเสรีภาพ จํานวน 281 ข้อหา
5. ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จํานวน 271 ข้อหา
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30. ประเภทข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
กลุ่มศาลแรงงาน
ข้อหาคดีแรงงาน
1. ขอให้เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน มาตรา 125 จํานวน 4,640 ข้อหา
2. คิดค่าชดเชย จํานวน 3,449 ข้อหา
3. ขอให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จํานวน 3,325 ข้อหา
4. ขอให้จ่ายค่าจ้างในวันหยุด มาตรา 56 ,67,71,72) จํานวน 2,230 ข้อหา
5. ขอให้จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องและตามกําหนดเวลา มาตรา 70 จํานวน 1,183 ข้อหา
ศาลภาษีอากรกลาง
ข้อหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน 62 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 33 ข้อหา
3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล จํานวน 7 ข้อหา
4. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 6 ข้อหา
พ.ร.บ.สรรพสามิต จํานวน 6 ข้อหา
เรียกค่าหุ้นค้างชําระ จํานวน 6 ข้อหา
5. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จํานวน 2 ข้อหา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 2 ข้อหา
พ.ร.บ.ภาษีป้าย จํานวน 2 ข้อหา
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ข้อหาคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ(อาญา)
ข้อหาคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ(แพ่ง)
1. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ จํานวน 32 ข้อหา
1. นําเข้า จําหน่ายและมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งสินค้าปลอม มาตรา 108
2. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จํานวน 26 ข้อหา
จํานวน 569 ข้อหา
3. ละเมิดเครื่องหมายการค้า จํานวน 11 ข้อหา
2. นําเข้า จําหน่ายและมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งสินค้าเลียนแบบ มาตรา 109
4. ละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 ข้อหา
จํานวน 195 ข้อหา
5. เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จํานวน 5 ข้อหา
3. ความผิดต่อ พร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จํานวน 127 ข้อหา
4. ความผิดเกี่ยวกับการค้า ม.271 - ม.275 จํานวน 70 ข้อหา
5. นําเข้า จําหน่ายและมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งสินค้า มาตรา 108
จํานวน 48 ขอหา
จานวน
ข้อหา
ข้อหาคดีการค้าระหว่างประเทศ
1. สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท จํานวน 61 ข้อหา
2. ประกันภัยระหว่างประเทศ จํานวน 28 ข้อหา
3. รับขนทางทะเล จํานวน 24 ข้อหา
4. สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ จํานวน 12 ข้อหา
5. เรือโดนกัน จํานวน 8 ข้อหา
ข้อหาคดีล้มละลาย(แพ่ง)
1. คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จํานวน 1,509 ข้อหา
2. คําสั่งปลดล้มละลาย จํานวน 743 ข้อหา
3. คําสั่งปิดคดี จํานวน 721 ข้อหา
4. คําพิพากษาให้ล้มละลาย จํานวน 418 ข้อหา
5. คําสั่งพ้นจากล้มละลาย จํานวน 273 ข้อหา
ข้อหาคดีล้มละลาย(ฟื้นฟู)
1. คําสั่งยกคําร้องขอ จํานวน 6 ข้อหา
2. คําสั่งเห็นชอบด้วยแผน จํานวน 6 ข้อหา
หมายเหตุ : 1 สํานวน / คดี มีเท่ากับและหรือมากกว่า 1 ข้อหา

ศาลล้มละลายกลาง
ข้อหาคดีล้มละลาย(อาญา)
1. พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ม.190/12(9) ม.90/82 ม.90/89 อ.อาญา
ม.83 และ ม.91 จํานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ม.171 และ ม.172 จํานวน 1 ข้อหา
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ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
แผนกข้อหาแพ่ง
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ละเมิด จํานวน 655 ข้อหา
2. ขับไล่ จํานวน 462 ข้อหา
3. ที่ดิน จํานวน 364 ข้อหา
4. เรียกค่าเสียหาย จํานวน 264 ข้อหา
5. ผิดสัญญา จํานวน 171 ข้อหา
แผนกข้อหาอาญา
ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 8,003 ข้อหา
2. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จํานวน 1,047 ข้อหา
3. ลหุโทษ จํานวน 939 ข้อหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย์ จํานวน 899 ข้อหา
5. ความผิดต่อชีวิต จํานวน 832 ข้อหา
แผนกข้อหาสิ่งแวดล้อม
ข้อหาคดีสิ่งแวดล้อม(แพ่ง)
ข้อหาคดีสิ่งแวดล้อม(อาญา)
1. ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนรําคาญด้านอื่นๆ จํานวน 5 ข้อหา
1. พ.ร.บ.ป่าไม้ จํานวน 285 ข้อหา
2. ขอให้ชดใช้มูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปด้านอื่นๆ จํานวน 2 ข้อหา 2. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 132 ข้อหา
ขอค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างอื่น
3. พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ จํานวน 72 ข้อหา
4. พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จํานวน 47 ข้อหา
ด้านอื่นๆ จํานวน 2 ข้อหา
เรียี กค่าเสียี หาย จําํ นวน 2 ข้้อหา
5. พ.ร.บ.โรงงาน
โ
จํํานวน 17 ข้้อหา
3. พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จํานวน 1 ข้อหา
แผนกข้อหาผู้บริโภค
ข้อหาคดีผู้บริโภค(อาญา)
(ไม่มีข้อหา)

ข้อหาคดีผู้บริโภค(แพ่ง
1. ค้ําประกัน จํานวน 1,341 ข้อหา
2. เช่าซื้อ (รถยนต์) จํานวน 780 ข้อหา
3. กู้ยืม จํานวน 483 ข้อหา
4. บริการสาธารณสุชและความงาม (สถานพยาบาล) จํานวน 328 ข้อหา
5. เช่าซื้อ (อื่นๆ) จํานวน 307 ข้อหา

ข้อหาคดีเลือกตั้ง(แพ่ง)
(ไม่มีข้อหา)

แผนกข้อหาเลือกตั้ง
ข้อหาคดีเลือกตั้ง(อาญา)
(ไม่มีข้อหา)

แผนกข้อหายาเสพติด (ในศาลอุทธรณ์)
ข้อหาคดียาเสพติด
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 7,182 ข้อหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 581 ข้อหา
3. พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จํานวน 424 ข้อหา
4. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จํานวน 223 ข้อหา
5. พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท จํานวน 462 ข้อหา
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ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
แผนกข้อหาคดีค้ามนุษย์ (ในศาลอุทธรณ์)
ข้อหาคดีค้ามนุษย์
1. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
จํานวน 64 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
จํานวน 33 ข้อหา
3. ความผิดต่อเสรีภาพ จํานวน 26 ข้อหา
4. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก จํานวน 17 ข้อหา
5. ความผิดเกี่ยวกับการอนาจาร จํานวน 16 ข้อหา
แผนกข้อหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ในศาลอุทธรณ์)
ข้อหาคดีทุจริตและประพฤติมิขอบ
1. เจ้าพนักงาน เบียดเบียนทรัพย์นั้นเป็นของตน มาตรา 147
จํานวน 61 ข้อหา
2. เจ้าพนักงาน กระทําการหรือไม่กระทําการในตําแหน่งโดยเห็นแก่
ทรัพย์สิน มาตรา 150 จํานวน 31 ข้อหา
3. เจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน มาตรา 149
จํานวน 29 ข้อหา
4. เจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สําหรับตนเอง
หรือผู้อื่น มาตรา 152 จํานวน 24 ข้อหา
5. พ.ร.บ.ความผิดของพนักงานในองค์การรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 11 จํานวน 14 ข้อหา
แผนกข้อหาคดีภาษีอากร (ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ)
ข้อหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีีมูลค่าเพิ่ม จํานวน 23 ข้้อหา
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 17 ข้อหา
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 17 ข้อหา
3. ภาษีเงินได้นิติบุคคล จํานวน 6 ข้อหา
4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จํานวน 3 ข้อหา
5. ภาษีการค้าหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.แร่ จํานวน 1 ข้อหา
แผนกข้อหาคดีแรงงาน (ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ)
ข้อหาคดีแรงงาน
1. ขอให้ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง จํานวน 544 ข้อหา
2. ขอให้คิดค่าชดเชย จํานวน 127 ข้อหา
3. ขอให้จ่ายค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 121 จํานวน 122 ข้อหา
4. ขอให้รับกลับเข้าทํางานและหรือให้จ่ายค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จํานวน 117 ข้อหา
5. ขอให้ปฏิบัติอย่างอื่น จํานวน 89 ข้อหา
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ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
แผนกข้อหาคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ (ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ)
คดีทรัพย์สินฯอาญา
คดีทรัพย์สินฯแพ่ง
1. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จํานวน 21 ข้อหา
1. ละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 27 จํานวน 7 ข้อหา
2. เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จํานวน 4 ข้อหา
2. ความผิดต่อ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จํานวน 6 ข้อหา
3. ละเมิดเครื่องหมายการค้า จํานวน 2 ข้อหา
ละเมิดงานลิขสิทธิ์งานโสตทัศน์วัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง
4. ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง จํานวน 1 ข้อหา
จํานวน 6 ข้อหา
ละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม จํานวน 1 ข้อหา
3. นําเข้า จําหน่ายและทีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งสินค้าปลอม มาตรา 108
ละเมิดลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม จํานวน 1 ข้อหา
จํานวน 4 ข้อหา
เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตร จํานวน 1 ข้อหา
4. ความผิดเกี่ยวกับการค้า ม.271 - ม.275 จํานวน 3 ข้อหา
ความลับทางการค้า จํานวน 1 ข้อหา
5. ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า จํานวน 2 ข้อหา
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ จํานวน 1 ข้อหา
เลียนแบบเครื่องหมายการค้า จํานวน 2 ข้อหา
นําเข้า จําหน่ายและมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งสินค้าเลียนแบบ มาตรา 109
คดีการค้าระหว่างประเทศ
จํานวน 2 ข้อหา
1. รับขนทางทะเล จํานวน 4 ข้อหา
นําเข้า จําหน่ายและมีไว้เพื่อจําหน่ายซึ่งสินค้า มาตรา 108
2. สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต และทรัสต์รีซีท จํานวน 3 ข้อหา
จํานวน 2 ข้อหา
คดีการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ จํานวน 2 ข้อหา
ความผิดต่อ พ.ร.บ.สิทธิบัตร จํานวน 2 ข้อหา
3. การขนส่งระหว่างประเทศทางอื่น จํานวน 2 ข้อหา
ขาย มีไว้เพื่อขาย นําเข้ามาซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
4. สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ จํานวน 1 ข้อหา
โดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 2 ข้อหา
พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 2 ข้อหา
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 2 ข้อหา

คดีล้มละลาย
1. คําํ สัั่งพิิทักษ์์ทรััพย์์เด็ด็ ขาด จําํ นวน 25 ข้้อหา
2. คําพิพากษายกฟ้อง จํานวน 11 ข้อหา

แผนกข้อหาคดีล้มละลาย (ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ)
คดีล้มละลาย(อาญา)
(ไม่
ไ มีข้อหา)

คดีฟื้นฟู
1. คําสั่งใดๆ เกี่ยวกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ จํานวน 5 ข้อหา
คําสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย จํานวน 5 ข้อหา
2. คําสั่งยกคําร้องขอ จํานวน 2 ข้อหา
3. เพิกถอนการขายทอดตลาด จํานวน 1 ข้อหา
แผนกข้อหาคดีเยาวชนและครอบครัว (ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ)
เยาวชนฯแพ่ง
เยาวชนฯอาญา
1. ฟ้องหย่า จํานวน 30 ข้อหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 59 ข้อหา
2. ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างบิดามารดาและบุตร จํานวน 17 ข้อหา
2. ความผิดต่อชีวิต จํานวน 30 ข้อหา
3. ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จํานวน 16 ข้อหา
3. ลหุโทษ จํานวน 26 ข้อหา
เรียกค่าทดแทน จํานวน 16 ข้อหา
4. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จํานวน 25 ข้อหา
4. ขอให้สั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 9 ข้อหา
5. ความผิดเกี่ยวกับการกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี
5. ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จํานวน 8 ข้อหา
อยู่กับบิดาหรือมารดา จํานวน 7 ข้อหา
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49. รายงานจํานวนข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง
ส่วนอาญา
แผนกคดีแพ่ง
ข้อหาคดีแพ่ง
1. ที่ดิน จํานวน 161 ข้อหา
2. ขับไล่ จํานวน 129 ข้อหา
3. ละเมิด จํานวน 110 ข้อหา
4. ยืม จํานวน 87 ข้อหา
5. จํานอง จํานวน 69 ข้อหา
แผนกคดีเลือกตั้ง
ข้อหาคดีเลือกตั้ง(แพ่ง)
(ไม่มีข้อหา)
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(แพ่ง)
ข้อหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟ้องหย่า จํานวน 6 ข้อหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน14 ข้อหา
ฟ้องขอแบ่งสินสมรส จํานวน 6 ข้อหา
2. ความผิดต่อชีวิต จํานวน 5 ข้อหา
2. ขอให้สั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 2 ข้อหา
ลหุโทษ จํานวน 5 ข้อหา
3. การร้องขอให้ศาลมีคําสึ่งให้ผู้เยาว์เป็นคนไร้ความสามารถ
3. ความผิดฐานลักทรัพย์ จํานวน 2 ข้อหา
พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จํานวน 2 ข้อหา
หรือเสมือนไร้ความสามารถ จํานวน 1 ข้อหา
ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภริยา จํานวน 1 ข้อหา 4. ความผิดต่อร่างกาย จํานวน1 ข้อหา
ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างบิดามารดาและบุตร
ความผิดฐานชิงทรัพย์ จํานวน 1 ข้อหา
จํานวน 1 ข้อหา
ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ จํานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 1 ข้อหา
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง จํานวน 1 ข้อหา

ข้อหาคดีล้มละลาย(แพ่ง)
1. คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จํานวน 5 ข้อหา
2. คําพิพากษายกฟ้อง จํานวน 1 ข้อหา

แผนกคดีล้มละลาย
ข้อหาคดีล้มละลาย(อาญา)
(ไม่มีข้อหา)

ข้อหาคดีล้มละลาย(ฟื้นฟู)
1. คําสั่งเห็นชอบด้วยแผน จํานวน 1 ข้อหา
ข้อหาคดีทรัพย์สินฯ(แพ่ง)
(ไม่มีข้อหา)

แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ
ข้อหาคดีทรัพย์สินฯ(อาญา)
1. ความผิดเกี่ยวกับการค้า ม.271 - ม.275 จํานวน 2 ข้อหา
ละเมิดงานลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง จํานวน 2 ข้อหา
2. ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า จํานวน 1 ข้อหา
เลียนแบบเครื่องหมายการค้า จํานวน 1 ข้อหา
แผนกคดีภาษีอากร

ข้อหาคดีภาษีอากร
(ไม่มีข้อหา)
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49. รายงานจํานวนข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2561
ส่วนแพ่ง

ส่วนอาญา
แผนกคดีแรงงาน

ข้อหาคดีแรงงาน
1. ขอให้รับกลับเข้าทํางานและหรือให้จ่ายค่าเสียหายกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม จํานวน 54 ข้อหา
2. ขอให้จ่ายค่าเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาจ้าง จํานวน 48 ข้อหา
3. ขอให้จ่ายเงินอื่นๆ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จํานวน 46 ข้อหา
4. ขอให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จํานวน 5 ข้อหา
5. ขอให้จ่ายค่าชดเชย จํานวน 4 ข้อหา
แผนกคดีอาญา
ข้อหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ จํานวน 1,625 ข้อหา
2. ความผิดต่อชีวิต จํานวน 284 ข้อหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ฯลฯ จํานวน 258 ข้อหา
4. ลหุโทษ จํานวน 253 ข้อหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย์ จํานวน 142 ข้อหา
แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
ข้อหาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
1. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 24 ข้อหา
2. หุ้นส่วน จํานวน 6 ข้อหา
3. บริษัท จํานวน 5 ข้อหา
4. บัญชีเดินสะพัด จํานวน 3 ข้อหา
5. ประกันชีวิต จํานวน 1 ข้อหา
ข้อหาคดีสิ่งแวดล้อม(แพ่ง)
1. ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนรําคาญด้านอื่นๆ
จํานวน 2 ข้อหา

ข้อหาคดีนักการเมือง(แพ่ง)
(ไม่มีข้อหา)

ข้อหาคดีผู้บริโภค(แพ่ง)
1. เช่าซื้อ (รถยนต์) จํานวน 11 ข้อหา
2. ประกันวินาศภัย จํานวน 8 ข้อหา
3. จ้างทําของ จํานวน 7 ข้อหา
4. ประกันชีวิต จํานวน 6 ข้อหา
5. ซื้อขาย (อาคารชุด) จํานวน 5 ข้อหา

แผนกคดีส่งิ แวดล้อม
ข้อหาคดีสิ่งแวดล้อม(อาญา)
1. พ.ร.บ.ป่าไม้ จํานวน 64 ข้อหา
2. พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 32 ข้อหา
3. พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ จํานวน 8 ข้อหา
4. พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จํานวน 4 ข้อหา
5. พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ําไทย จํานวน 3 ข้อหา

แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ข้อหาคดีนักการเมือง(อาญา
1. จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ
จํานวน 36 ข้อหา
แผนกคดีผู้บริโภค
ข้อหาคดีผู้บริโภค(อาญา)
(ไม่มีข้อหา)

