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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
ศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ขอหาคดีแพง
ขอหาคดีอาญา
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 43,170 ขอหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 131,474 ขอหา
2. ละเมิด จํานวน 13,118 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 86,891 ขอหา
3. ยืม จํานวน 3,099 ขอหา
3. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 16,042 ขอหา
4. ซื้อขาย จํานวน 2,789 ขอหา
4. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 13,698 ขอหา
5. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 2,750 ขอหา
5. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 11,371 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(แพง)
(ไมมีขอ หา)

ขอหาคดีนักทองเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 366 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 230 ขอหา
3. พ.ร.บ.เสพติดใหโทษ จํานวน 103 ขอหา
4. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 100 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 34 ขอหา

ขอหาคดีผบู ริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 159,643 ขอหา
2. บัตรเครดิต จํานวน 65,404 ขอหา
3. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 31,078 ขอหา
4. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 6,727 ขอหา
5. เชาซื้อ (รถจักรยานยนต) จํานวน 4,345 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(ผูบริโภค)
(ไมมีขอ หา)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม จํานวน 38 ขอหา
2. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานสัตวปา จํานวน 3 ขอหา
ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่นๆ จํานวน 3 ขอหา
3. ขอใหคมุ ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน จํานวน 1 ขอหา
ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่นแรธาตุ จํานวน 1 ขอหา
ขอคาใชจายในการขจัดมลพิษทางอากาศ จํานวน 1 ขอหา
ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานเสียง จํานวน 1 ขอหา
ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น
ดานมลพิษทางน้ํา จํานวน 1 ขอหา
กลุมศาลแพง
ขอหาคดีแพง
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 2,931 ขอหา
2. ลาภมิควรได จํานวน 593 ขอหา
3. ค้ําประกัน จํานวน 547 ขอหา
4. ขับไล จํานวน 365 ขอหา
5. ยืม จํานวน 351 ขอหา
ขอหาคดีผบู ริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 1,870 ขอหา
2. บัตรเครดิต จํานวน 730 ขอหา
3. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 666 ขอหา
4. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 160 ขอหา
5. ซื้อขาย (อาคารชุด) จํานวน 102 ขอหา
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม
(ไมมีขอ หา)

กลุมศาลอาญา

ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 3,029 ขอหา
2. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 856 ขอหา
3. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 598 ขอหา
4. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร จํานวน 361 ขอหา
5. ลหุโทษ จํานวน 314 ขอหา
ขอหาคดีคา มนุษย
1. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 จํานวน 36 ขอหา
2. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี จํานวน 27 ขอหา
3. ความผิดเกี่ยวกับการอนาจาร จํานวน 25 ขอหา
4. พ.ร.บ.คุมครองเด็ก จํานวน 14 ขอหา
5. ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 12 ขอหา
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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
กลุมศาลอาญา
ขอหาคดียาเสพติด
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 1,838 ขอหา
2. พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท จํานวน 144 ขอหา
3. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 121 ขอหา
4. พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
จํานวน 108 ขอหา
5. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 47 ขอหา
กลุมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและภาค
ขอหาคดีทุจริตฯสวนแพง
1. ขอใหยึดทรัพยที่ร่ํารวยผิดปกติตกเปนของแผนดิน จํานวน 3 ขอหา

ขอหาคดีแพง
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 40,236 ขอหา
2. ละเมิด จํานวน 6,898 ขอหา
3. ขับไล จํานวน 2,095 ขอหา
4. ยืม จํานวน 2,027 ขอหา
5. ซื้อขาย จํานวน 1,848 ขอหา

กลุมศาลจังหวัด

ขอหาคดีนักทองเที่ยว(แพง)
(ไมมีขอ หา)

ขอหาคดีผบู ริโภค
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 101,471 ขอหา
2. บัตรเครดิต จํานวน 32,269 ขอหา
3. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 24,495 ขอหา
4. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 4,252 ขอหา
5. เชาทรัพย (รถยนต) จํานวน 2,525 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(ผูบริโภค)
(ไมมีขอ หา)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม
จํานวน 34 ขอหา
2. ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน
หรือสิทธิ์อยางอื่น จํานวน 6 ขอหา
ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานสัตวปา จํานวน 2 ขอหา
3. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานสัตวปา จํานวน 3 ขอหา
ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่นๆ จํานวน 3 ขอหา
4. ขอใหคมุ ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน จํานวน 1 ขอหา
ขอคาใชจายในการขจัดมลพิษ จํานวน 1 ขอหา
ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานเสียง จํานวน 1 ขอหา
ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ จํานวน 1 ขอหา
ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น
ดานมลพิษทางน้ํา จํานวน 1 ขอหา

ขอหาคดีทุจริตฯสวนอาญา
1. เจาพนักงานปฏิบัตหิ รือละเวนการปฏิบัตโิ ดยทุจริตหรือโดยมิชอบ
ม.157 จํานวน 410 ขอหา
2. เจาพนักงาน รับรองเอกสารอันเปนเท็จ มาตรา 162 จํานวน 42 ขอหา
3. เจาพนักงาน เบียดเบียนทรัพยนั้นเปนของตน มาตรา 147
จํานวน 34 ขอหา
4. เจาพนักงานใชตําแหนงโดยทุจริต จํานวน 30 ขอหา
ความผิดเกี่ยวกับบุคคลเรียก รับ หรือใหทรัพยสินหรือประโยชนหรือ
การใชอิทธิพล จํานวน 30 ขอหา
5. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
จํานวน 27 ขอหา
ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 117,618 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 54,322 ขอหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 12,892 ขอหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 8,147 ขอหา
5. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 7,623 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 103 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 49 ขอหา
3. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 29 ขอหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 25 ขอหา
5. ความผิดฐานรับของโจร จํานวน 8 ขอหา
พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 8 ขอหา
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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
กลุมศาลแขวง
ขอหาคดีแพง
ขอหาคดีอาญา
1. ละเมิด จํานวน 5,627 ขอหา
1. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 30,693 ขอหา
2. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 1,735 ขอหา
2. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 8,381 ขอหา
3. ซื้อขาย จํานวน 735 ขอหา
3. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 6,018 ขอหา
4. ยืม จํานวน 721 ขอหา
4. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 5,890 ขอหา
5. จางทําของ จํานวน 243 ขอหา
5. พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค จํานวน 2,960 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(แพง)
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(อาญา)
(ไมมีขอ หา)
1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 337 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 181 ขอหา
3. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 92 ขอหา
ขอหาคดีผบู ริโภค
4. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 9 ขอหา
1. สินเชื่อบุคคล / กูยืม / ค้ําประกัน จํานวน 56,302 ขอหา
5. พ.ร.บ.ทางหลวง จํานวน 7 ขอหา
2. บัตรเครดิต จํานวน 19,354 ขอหา
3. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 5,917 ขอหา
4. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 2,315 ขอหา
5. เชาซื้อ (รถจักรยานยนต) จํานวน 2,030 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(ผูบริโภค)
(ไมมีขอ หา)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(แพง)
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม จํานวน 4 ขอหา
กลุมศาลเยาวชนและครอบครัว
ขอหาคดีเยาวชนฯ(แพง)
ขอหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟองหยา จํานวน 2,443 ขอหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 4,937 ขอหา
2. รองขอตอศาลใหมีคาํ สั่งใหผูรองขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร จํานวน 1,357 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 1,278 ขอหา
3. ขอใหสั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 613 ขอหา
3. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 969 ขอหา
4. ฟองขอใหศาลพิพากษาวาอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิตภิ าวะอยูกับ
4. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 598 ขอหา
บิดาหรือมารดา จํานวน 414 ขอหา
5. ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 347 ขอหา
5. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 339 ขอหา
กลุมศาลแรงงาน
ขอหาคดีแรงงาน
1. ขอใหเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน มาตรา 125 จํานวน 4,709 ขอหา
2. คิดคาชดเชย จํานวน 4,061 ขอหา
3. ขอใหจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จํานวน 3,930 ขอหา
4. ขอใหจายคาจางในวันหยุด มาตรา 56 ,67,71,72) จํานวน 2,276 ขอหา
5. ขอใหจายคาจางใหถูกตองและตามกําหนดเวลา มาตรา 70 จํานวน 1,854 ขอหา
ขอหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 79 ขอหา
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 40 ขอหา
3. ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล จํานวน 7 ขอหา
4. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จํานวน 6 ขอหา
พ.ร.บ.สรรพสามิต จํานวน 6 ขอหา
5. ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา จํานวน 2 ขอหา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 2 ขอหา
พ.ร.บ.ภาษีปา ย จํานวน 2 ขอหา

ศาลภาษีอากรกลาง
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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
ขอหาคดีทรัพยสินทางปญญาฯ(แพง)
ขอหาคดีทรัพยสินทางปญญาฯ(อาญา)
1. สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ จํานวน 45 ขอหา
1. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคา จํานวน 1,047 ขอหา
2. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคา จํานวน 38 ขอหา
2. ละเมิดลิขสิทธิ์งานโสตทัศนวัสดุ จํานวน 159 ขอหา
3. ละเมิดเครื่องหมายการคา จํานวน 11 ขอหา
3. ความผิดเกี่ยวกับการคา ม.271 - ม.275 จํานวน 90 ขอหา
4. ละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 6 ขอหา
4. จําหนาย และมีไวเพื่อจําหนายงานละเมิดลิขสิทธิ์ จํานวน 39 ขอหา
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จํานวน 7 ขอหา
5. เลียนแบบเครื่องหมายการคา จํานวน 4 ขอหา
5. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตร จํานวน 5 ขอหา
ขอหาคดีการคาระหวางประเทศ
1. สัญญาเลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีท จํานวน 68 ขอหา
2. รับขนทางทะเล จํานวน 26 ขอหา
3. สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ จํานวน 12 ขอหา
4. การขนสงระหวางประเทศทางอื่น จํานวน 6 ขอหา
5. การกักเรือ จํานวน 2 ขอหา
ขอหาคดีลมละลาย(แพง)
1. คําสั่งปลดจากการลมละลาย จํานวน 1,534 ขอหา
2. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 1,495 ขอหา
3. คําสั่งปดคดี จํานวน 932 ขอหา
4. คําพิพากษาใหลมละลาย จํานวน 753 ขอหา
5. คําสั่งถอนพิทักษทรัพยชั่วคราว จํานวน 452 ขอหา
ขอหาคดีลมละลาย(ฟนฟู)
1. คําสั่งยกคํารองขอ จํานวน 12 ขอหา
2. คําสั่งเห็นชอบดวยแผน จํานวน 10 ขอหา
หมายเหตุ : 1 สํานวน / คดี มีเทากับและหรือมากกวา 1 ขอหา

ศาลลมละลายกลาง
ขอหาคดีลมละลาย(อาญา)
1. พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 ม.165(1) และกฎหมายอาญา ม.91
จํานวน 1 ขอหา
รับสินบนจากผูอื่นมีจํานวนตั้งแตหนึ่งรอยบาทขึ้นไป โดยมิไดแจงให
ผูอื่นทราบวาตนถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 1 ขอหา
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40. ปริมาณขอหาที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกขอหาแพง

ขอหาคดีแพง
1. ละเมิด จํานวน 776 ขอหา
2. ขับไล จํานวน 548 ขอหา
3. ที่ดิน จํานวน 456 ขอหา
4. ซื้อขาย จํานวน 173 ขอหา
5. ยืม จํานวน 153 ขอหา

แผนกขอหาอาญา
ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 2,940 ขอหา
2. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 1,230 ขอหา
3. ลหุโทษ จํานวน 1,144 ขอหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 1,115 ขอหา
5. ความผิดตอชีวิต จํานวน 1,001 ขอหา
แผนกขอหาสิ่งแวดลอม
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(แพง)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(อาญา)
1. ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ จํานวน 18 ขอหา
1. พ.ร.บ.ปาไม จํานวน 365 ขอหา
2. ขอใหคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน
2. พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 170 ขอหา
จํานวน 7 ขอหา
3. พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ จํานวน 82 ขอหา
3. ขอคาใชจายในการขจัดมลพิษดานอื่นๆ จํานวน 2 ขอหา
4. พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา จํานวน 57 ขอหา
4. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่นๆ จํานวน 1 ขอหา 5. พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต จํานวน 43 ขอหา
แผนกขอหาผูบริโภค
ขอหาคดีผูบริโภค(อาญา)
(ไมมีขอหา)

ขอหาคดีผูบริโภค(แพง
1. สินเชื่อบุคคล / ค้ําประกัน / กูยืม จํานวน 2,396 ขอหา
2. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 1,026 ขอหา
3. บริการสาธารณสุขและความงาม (สถานพยาบาล) จํานวน 403 ขอหา
4. เชาซื้อ (อื่นๆ ) จํานวน 386 ขอหา
5. จางทําของ จํานวน 95 ขอหา

ขอหาคดีเลือกตั้ง(แพง)
(ไมมีขอหา)

แผนกขอหาเลือกตั้ง
ขอหาคดีเลือกตั้ง(อาญา)
(ไมมีขอหา)

แผนกขอหายาเสพติด (ในศาลอุทธรณ)
ขอหาคดียาเสพติด
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 7,401 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 1,056 ขอหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 574 ขอหา
4. พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามยาเสพติด จํานวน 553 ขอหา
5. พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท จํานวน 133 ขอหา

39

40. ปริมาณขอหาที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกขอหาคดีคามนุษย (ในศาลอุทธรณ)
ขอหาคดีคามนุษย
1. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551
จํานวน 77 ขอหา
2. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539
จํานวน 35 ขอหา
3. ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 29 ขอหา
4. พ.ร.บ.คุมครองเด็ก จํานวน 17 ขอหา
ความผิดเกี่ยวกับการอนาจาร จํานวน 17 ขอหา
5. พ.ร.บ.สถานพยาบาล จํานวน 11 ขอหา
แผนกขอหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ในศาลอุทธรณ)
ขอหาคดีทุจริตและประพฤติมิขอบ
1. เจาพนักงาน เบียดเบียนทรัพยนั้นเปนของตน มาตรา 147
จํานวน 65 ขอหา
2. เจาพนักงาน กระทําการหรือไมกระทําการในตําแหนงโดยเห็นแก
ทรัพยสิน มาตรา 150 จํานวน 31 ขอหา
3. เจาพนักงาน เรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสิน มาตรา 149
จํานวน 30 ขอหา
4. เจาพนักงาน มีหนาที่จัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น มาตรา 152 จํานวน 24 ขอหา
5. เจาพนักงาน ปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั โิ ดยทุจริตหรือโดยมิชอบ
ม.157 จํานวน 23 ขอหา
แผนกขอหาคดีภาษีอากร (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)

ขอหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 24 ขอหา
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 19 ขอหา
3. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 17 ขอหา
4. ภาษีเงินไดนิตบิ คุ คล จํานวน 6 ขอหา
5. ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา จํานวน 3 ขอหา

แผนกขอหาคดีแรงงาน (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)

ขอหาคดีแรงงาน
1. ขอใหปฏิบตั ิตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จํานวน 815 ขอหา
2. ขอใหปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานสัมพันธในเรื่องอื่น จํานวน 305 ขอหา
3. ขอใหเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ จํานวน 270 ขอหา
4. ขอใหคิดคาชดเชย จํานวน 152 ขอหา
5. ขอใหรับกลับเขาทํางานและหรือใหจายคาเสียหายกรณีเลิกจางไมเปนธรรม จํานวน 149 ขอหา
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40. ปริมาณขอหาที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกขอหาคดีทรัพยสินทางปญญาฯ (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)
คดีทรัพยสินฯแพง
คดีทรัพยสินฯอาญา
1. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคา จํานวน 27 ขอหา
1. ละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 27 จํานวน 9 ขอหา
2. เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จํานวน 4 ขอหา
2. ละเมิดลิขสิทธิ์งานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง
3. ละเมิดเครื่องหมายการคา จํานวน 3 ขอหา
จํานวน 7 ขอหา
4. ละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม จํานวน 2 ขอหา
3. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคาปลอม จํานวน 6 ขอหา
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ จํานวน 2 ขอหา
ความผิดตอ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จํานวน 6 ขอหา
5. ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง จํานวน 1 ขอหา
4. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคา จํานวน 5 ขอหา
ละเมิดลิขสิทธิ์งานศิลปกรรม จํานวน 1 ขอหา
5. ความผิดเกี่ยวกับการคา ม.271 - ม.275 จํานวน 4 ขอหา
ละเมิดลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม จํานวน 1 ขอหา
ปลอมแปลงเครื่องหมายการคา จํานวน 4 ขอหา
ละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 1 ขอหา
ละเมิดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร จํานวน 1 ขอหา
เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตร จํานวน 1 ขอหา
คดีการคาระหวางประเทศ
1. รับขนทางทะเล จํานวน 5 ขอหา
2. คดีการคาระหวางประเทศ อื่นๆ จํานวน 4 ขอหา
3. สัญญาเลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีท จํานวน 3 ขอหา
4. การขนสงระหวางประเทศทางอื่น จํานวน 2 ขอหา
5. สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ จํานวน 1 ขอหา
แผนกขอหาคดีลมละลาย (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)
คดีลมละลาย
คดีลมละลาย(อาญา)
1. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 25 ขอหา
(ไมมีขอหา)
2. คําพิพากษายกฟอง จํานวน 11 ขอหา
คดีฟนฟู
1. คําสั่งใดๆ เกี่ยวกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย จํานวน 5 ขอหา
2. คําสั่งยกคํารองขอ จํานวน 2 ขอหา
แผนกขอหาคดีเยาวชนและครอบครัว (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)
เยาวชนฯแพง
เยาวชนฯอาญา
1. ฟองหยา จํานวน 43 ขอหา
1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 33 ขอหา
2. เรียกคาทดแทน จํานวน 32 ขอหา
2. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 28 ขอหา
3. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 19 ขอหา
3. ลหุโทษ จํานวน 27 ขอหา
ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางบิดามารดาและบุตร จํานวน 19 ขอหา
4. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 21 ขอหา
4. ขอใหสั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 9 ขอหา
5. ความผิดเกี่ยวกับการกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป
5. ฟองขอใหศาลพิพากษาวาอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ
จํานวน 11 ขอหา
อยูกับบิดาหรือมารดา จํานวน 8 ขอหา
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49. รายงานจํานวนขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกคดีแพง

ขอหาคดีแพง
1. ที่ดิน จํานวน 187 ขอหา
2. ขับไล จํานวน 145 ขอหา
3. ละเมิด จํานวน 131 ขอหา
4. ยืม จํานวน 94 ขอหา
5. จํานอง จํานวน 71 ขอหา
ขอหาคดีเลือกตั้ง(แพง)
(ไมมีขอหา)

แผนกคดีเลือกตั้ง

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ขอหาคดีเยาวชนฯ(แพง)
ขอหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟองหยา จํานวน 7 ขอหา
1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 6 ขอหา
ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 7 ขอหา
2. ลหุโทษ จํานวน 5 ขอหา
2. ขอใหสั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 2 ขอหา
3. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 4 ขอหา
3. การรองขอใหศาลมีคําสึ่งใหผูเยาวเปนคนไรความสามารถ
4. พ.ร.บ.อาวุธปน ฯ จํานวน 3 ขอหา
หรือเสมือนไรความสามารถ จํานวน 1 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 2 ขอหา
ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา จํานวน 1 ขอหา
ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางบิดามารดาและบุตร
จํานวน 1 ขอหา

ขอหาคดีลมละลาย(แพง)
1. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 6 ขอหา
2. คําพิพากษายกฟอง จํานวน 1 ขอหา

แผนกคดีลมละลาย
ขอหาคดีลมละลาย(อาญา)
(ไมมีขอหา)

ขอหาคดีลมละลาย(ฟนฟู)
1. คําสั่งเห็นชอบดวยแผน จํานวน 1 ขอหา
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)
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49. รายงานจํานวนขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง

สวนอาญา
แผนกคดีแรงงาน

ขอหาคดีแรงงาน
1. ขอใหรับกลับเขาทํางานและหรือใหจายคาเสียหายกรณีเลิกจางไมเปนธรรม จํานวน 54 ขอหา
2. ขอใหจายคาเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาจาง จํานวน 48 ขอหา
3. ขอใหจายเงินอื่นๆ ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน จํานวน 46 ขอหา
4. ขอใหจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จํานวน 6 ขอหา
ขอใหจายคาชดเชย จํานวน 6 ขอหา
5. ขอใหจายคาจางใหถูกตองและตามกําหนดเวลา จํานวน 1 ขอหา
ขอใหเพิกถอนเปลี่ยนแปลงคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน จํานวน 1 ขอหา
ขอใหจายเงินสบทบกองทุนเงินทดแทนหรือเงินอื่น จํานวน 1 ขอหา
แผนกคดีอาญา
ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 393 ขอหา
2. ความผิดตอชีวิต จํานวน 356 ขอหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 334 ขอหา
4. ลหุโทษ จํานวน 318 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 172 ขอหา
แผนกคดีพาณิชยและเศรษฐกิจ

ขอหาคดีพาณิชยและเศรษฐกิจ
1. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 27 ขอหา
2. หุนสวน จํานวน 9 ขอหา
3. บริษัท จํานวน 6 ขอหา
4. บัญชีเดินสะพัด จํานวน 4 ขอหา
5. ประกันชีวิต จํานวน 1 ขอหา
ประกันชีวิต 1 ขอหา

แผนกคดีสิ่งแวดลอม
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(แพง)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(อาญา)
1. ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ
1. พ.ร.บ.ปาไม จํานวน 82 ขอหา
จํานวน 2 ขอหา
2. พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 38 ขอหา
3. พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ จํานวน 13 ขอหา
4. พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา จํานวน 5 ขอหา
5. พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย จํานวน 3 ขอหา
พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม จํานวน 3 ขอหา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอหาคดีนักการเมือง(แพง)
ขอหาคดีนักการเมือง(อาญา
1. จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
(ไมมีขอหา)
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
จํานวน 74 ขอหา
2. ความผิดทางอาญา จํานวน 2 ขอหา
แผนกคดีผบู ริโภค
ขอหาคดีผูบริโภค(แพง)
ขอหาคดีผูบริโภค(อาญา)
1. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 18 ขอหา
(ไมมีขอหา)
2. ประกันวินาศภัย จํานวน 14 ขอหา
3. ซื้อขาย (อาคารชุด) จํานวน 8 ขอหา
จางทําของ จํานวน 8 ขอหา
4. ประกันชีวิต จํานวน 7 ขอหา
5. ซื้อขาย (อื่นๆ) จํานวน 4 ขอหา

