25

30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
ศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ขอหาคดีแพง
ขอหาคดีอาญา
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 59,741 ขอหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 192,802 ขอหา
2. ละเมิด จํานวน 18,399 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 112,558 ขอหา
3. รับชวงสิทธิ จํานวน 6,409 ขอหา
3. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 34,526 ขอหา
4. เรียกคาเสียหาย จํานวน 6,143 ขอหา
4. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 20,210 ขอหา
5. ยืม จํานวน 5,108 ขอหา
5. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 14,939 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(แพง)
(ไมมีขอ หา)

ขอหาคดีนักทองเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 506 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 333 ขอหา
3. พ.ร.บ.เสพติดใหโทษ จํานวน 135 ขอหา
4. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 133 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 52 ขอหา

ขอหาคดีผบู ริโภค
1. สินเชื่อบุคคล จํานวน 145,031 ขอหา
2. กองทุนใหกูยืมเพิ่อการศึกษา จํานวน 123,912 ขอหา
3. บัตรเครดิต จํานวน 94,846 ขอหา
4. กูยืม จํานวน 65,252 ขอหา
5. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 44,725 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(ผูบริโภค)
(ไมมีขอ หา)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม จํานวน 48 ขอหา
2. ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น
ดานอื่นๆ จํานวน 7 ขอหา
3. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานสัตวปา จํานวน 5 ขอหา
4. ขอใหคมุ ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน จํานวน 3 ขอหา
ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่นๆ จํานวน 3 ขอหา
5. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานแรธาตุ จํานวน 1 ขอหา
ขอคาใชจายในการขจัดมลพิษทางอากาศ จํานวน 1 ขอหา
ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานเสียง จํานวน 1 ขอหา
ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น
ดานมลพิษทางน้ํา จํานวน 1 ขอหา
ขอหาคดีแพง
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 4,187 ขอหา
2. เรียกคาเสียหาย จํานวน 1,274 ขอหา
3. ผิดสัญญา จํานวน 941 ขอหา
4. ค้ําประกัน จํานวน 832 ขอหา
5. ละเมิด จํานวน 802 ขอหา
ขอหาคดีผบู ริโภค
1. สินเชื่อบุคคล จํานวน 1,964 ขอหา
2. จํานอง จํานวน 1,398 ขอหา
3. ยืม จํานวน 1,200 ขอหา
4. บัตรเครดิต จํานวน 1,014 ขอหา
5. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 926 ขอหา
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม
(ไมมีขอ หา)

กลุมศาลแพง
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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
กลุมศาลอาญา
ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 4,254 ขอหา
2. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 1,199 ขอหา
3. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 822 ขอหา
4. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร จํานวน 550 ขอหา
5. ความผิดฐานฉอโกง จํานวน 414 ขอหา
ขอหาคดีคา มนุษย
1. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 จํานวน 46 ขอหา
2. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี จํานวน 33 ขอหา
3. ความผิดเกี่ยวกับการอนาจาร จํานวน 31 ขอหา
4. พ.ร.บ.คุมครองเด็ก จํานวน 19 ขอหา
ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 19 ขอหา
5. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 8 ขอหา
ขอหาคดียาเสพติด
กลุมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและภาค
ขอหาคดีทุจริตฯสวนแพง
1. ขอใหยึดทรัพยที่ร่ํารวยผิดปกติตกเปนของแผนดิน จํานวน 2 ขอหา
2. รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน จํานวน 1 ขอหา

ขอหาคดีแพง
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 55,551 ขอหา
2. ละเมิด จํานวน 9,625 ขอหา
3. ยืม จํานวน 3,484 ขอหา
4. ขับไล จํานวน 3,046 ขอหา
5. ซื้อขาย จํานวน 2,718 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(แพง)
(ไมมีขอ หา)

ขอหาคดีผบู ริโภค
1. สินเชื่อบุคคล จํานวน 91,936 ขอหา
2. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 76,326 ขอหา
3. บัตรเครดิต จํานวน 46,674 ขอหา
4. กูยืม จํานวน 42,003 ขอหา
5. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 35,299 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(ผูบริโภค)
(ไมมีขอ หา)

กลุมศาลจังหวัด

ขอหาคดีทุจริตฯสวนอาญา
1. เจาพนักงานปฏิบัตหิ รือละเวนการปฏิบัตโิ ดยทุจริตหรือโดยมิชอบ
ม.157 จํานวน 522 ขอหา
2. เจาพนักงาน เบียดเบียนทรัพยนั้นเปนของตน (ม.147) จํานวน 52 ขอหา
เจาพนักงาน รับรองเอกสารอันเปนเท็จ (ม.162) จํานวน 52 ขอหา
3. ความผิดเกี่ยวกับการเรียก รับ หรือใหทรัพยสินหรือประโยชนหรือการ
ใชอทิ ธิพล เพื่อจูงใจหรือขมขืนใจใหเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
ไมกระทําการหรือประวิงการกระทําใด จํานวน 44 ขอหา
4. เจาพนักงาน ใชตาํ แหนงโดยทุจริต (ม.151) จํานวน 42 ขอหา
5. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต จํานวน 31 ขอหา
ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 172,736 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 70,790 ขอหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 19,076 ขอหา
4. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 16,439 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 11,404 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 135 ขอหา
2. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 54 ขอหา
3. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 52 ขอหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 40 ขอหา
5. พ.ร.บ.ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก จํานวน 13 ขอหา
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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
กลุมศาลจังหวัด

ขอหาคดีสิ่งแวดลอม
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม
จํานวน 44 ขอหา
2. ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน
หรือสิทธิ์อยางอื่น จํานวน 7 ขอหา
3. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานสัตวปา จํานวน 4 ขอหา
4. ขอใหคมุ ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน จํานวน 3 ขอหา
ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่นๆ จํานวน 3 ขอหา
5. ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ จํานวน 2 ขอหา
ขอหาคดีแพง
1. ละเมิด จํานวน 7,972 ขอหา
2. รับชวงสิทธิ จํานวน 4,109 ขอหา
3. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 2,547 ขอหา
4. เรียกคาเสียหาย จํานวน 2,253 ขอหา
5. ยืม จํานวน 1,105 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(แพง)
(ไมมีขอ หา)

กลุมศาลแขวง

ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 39,144 ขอหา
2. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 18,036 ขอหา
3. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 8,686 ขอหา
4. ขับรถขณะเมาสุรา จํานวน 8,152 ขอหา
5. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 7,761 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 452 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 281 ขอหา
3. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 124 ขอหา
4. ขับรถขณะเมาสุรา จํานวน 46 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 12 ขอหา

ขอหาคดีผบู ริโภค
1. สินเชื่อบุคคล จํานวน 51,131 ขอหา
2. บัตรเครดิต จํานวน 47,158 ขอหา
3. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 47,091 ขอหา
4. กูยืม จํานวน 23,160 ขอหา
5. ค้ําประกัน จํานวน 10,804 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(ผูบริโภค)
(ไมมีขอ หา)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(แพง)
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม จํานวน 4 ขอหา
2. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานสัตวปา จํานวน 1 ขอหา
กลุมศาลเยาวชนและครอบครัว
ขอหาคดีเยาวชนฯ(แพง)
ขอหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟองหยา จํานวน 3,381 ขอหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 7,126 ขอหา
2. รองขอตอศาลใหมีคาํ สั่งใหผูรองขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร จํานวน 1,889 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 1,802 ขอหา
3. ขอใหสั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 856 ขอหา
3. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 1,285 ขอหา
4. ฟองขอใหศาลพิพากษาวาอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิตภิ าวะอยูกับ
4. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 850 ขอหา
บิดาหรือมารดา จํานวน 574 ขอหา
5. ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 465 ขอหา
5. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 467 ขอหา
กลุมศาลแรงงาน
ขอหาคดีแรงงาน
1. ขอใหเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน มาตรา 125 จํานวน 4,898 ขอหา
2. คิดคาชดเชย จํานวน 4,649 ขอหา
3. ขอใหจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จํานวน 4,526 ขอหา
4. ขอใหจายคาจางใหถูกตองและตามกําหนดเวลา จํานวน 2,450 ขอหา
5. ขอใหจายคาจางในวันหยุด จํานวน 2,319 ขอหา
ขอหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 105 ขอหา
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 49 ขอหา
3. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จํานวน 12 ขอหา
4. พ.ร.บ.สรรพสามิต จํานวน 10 ขอหา
5. ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล จํานวน 9 ขอหา

ศาลภาษีอากรกลาง

28

30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
ขอหาคดีทรัพยสินทางปญญาฯ(แพง)
ขอหาคดีทรัพยสินทางปญญาฯ(อาญา)
1. สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ จํานวน 44 ขอหา
1. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคาปลอม จํานวน 1,062 ขอหา
2. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคา จํานวน 38 ขอหา
2. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคาเลียนแบบ
3. ละเมิดเครื่องหมายการคา จํานวน 9 ขอหา
จํานวน 321 ขอหา
ละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 9 ขอหา
3. ความผิดตอ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จํานวน 219 ขอหา
4. เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จํานวน 6 ขอหา
4. ความผิดเกี่ยวกับการคา ม.271 - ม.275 จํานวน 152 ขอหา
ละเมิดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร จํานวน 6 ขอหา
5. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคา จํานวน 84 ขอหา
5. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตร จํานวน 4 ขอหา
เพิกถอนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร จํานวน 4 ขอหา
ขอหาคดีการคาระหวางประเทศ
1. ผิดสัญญา จํานวน 160 ขอหา
2. สัญญาเลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีท จํานวน 70 ขอหา
3. ค้ําประกัน จํานวน 45 ขอหา
4. รับชวงสิทธิ จํานวน 39 ขอหา
5. ประกันภัย จํานวน 38 ขอหา
ขอหาคดีลมละลาย(แพง)
1. คําสั่งปลดจากการลมละลาย จํานวน 2,534 ขอหา
2. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 2,175 ขอหา
3. คําสั่งปดคดี จํานวน 1,267 ขอหา
4. คําพิพากษาใหลมละลาย จํานวน 852 ขอหา
5. คําสั่งถอนพิทักษทรัพยชั่วคราว จํานวน 452 ขอหา
ขอหาคดีลมละลาย(ฟนฟู)
1. คําสั่งยกคํารองขอ จํานวน 14 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.163 ม.165 ม.173 จํานวน 3 ขอหา
2. พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 ม.165(1) และความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา ม.91 จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 ม.171 จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 ม.173 จํานวน 1 ขอหา
ความผิดรับสินเชื่อจากผูอ่นื มีจํานวนตั้งแตหนึ่งรอยบาทขึ้นไป โดยมิได
แจงใหผูอื่นทราบวาตนถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 1 ขอหา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.343 จํานวน 1 ขอหา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.353 และ 354 พ.ร.บ.ลมละลาย
พ.ศ. 2483 ม.90/88 , 90/89 จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 ม.90/80 และป.อาญา ม.83
จํานวน 1 ขอหา
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40. ปริมาณขอหาที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกขอหาแพง

ขอหาคดีแพง
1. ละเมิด จํานวน 1,132 ขอหา
2. ขับไล จํานวน 820 ขอหา
3. ที่ดิน จํานวน 689 ขอหา
4. เรียกคาเสียหาย จํานวน 406 ขอหา
5. ผิดสัญญา จํานวน 281 ขอหา

แผนกขอหาอาญา
ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 2,955 ขอหา
2. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 1,688 ขอหา
3. ลหุโทษ จํานวน 1,586 ขอหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 1,578 ขอหา
5. ความผิดตอชีวิต จํานวน 1,344 ขอหา
แผนกขอหาสิ่งแวดลอม
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(แพง)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(อาญา)
1. ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ จํานวน 19 ขอหา
1. พ.ร.บ.ปาไม จํานวน 530 ขอหา
2. ขอใหคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน
2. พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 248 ขอหา
จํานวน 7 ขอหา
3. พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ จํานวน 114 ขอหา
เรียกคาเสียหาย จํานวน 7 ขอหา
4. พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา จํานวน 87 ขอหา
3. ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น
5. พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต จํานวน 40 ขอหา
ดานอื่นๆ จํานวน 6 ขอหา
4. พ.ร.บ.น้ําบาดาล จํานวน 5 ขอหา
5. ขอคาใชจายในการขจัดมลพิษ ดานอื่นๆ จํานวน 3 ขอหา

แผนกขอหาผูบริโภค
ขอหาคดีผูบริโภค(อาญา)
(ไมมีขอหา)

ขอหาคดีผูบริโภค(แพง
1. ค้ําประกัน จํานวน 2,554 ขอหา
2. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 1,577 ขอหา
3. กูยืม จํานวน 866 ขอหา
4. บริการสาธารณสุขและความงาม (สถานพยาบาล) จํานวน 557 ขอหา
5. จํานอง จํานวน 552 ขอหา

ขอหาคดีเลือกตั้ง(แพง)
(ไมมีขอหา)

แผนกขอหาเลือกตั้ง
ขอหาคดีเลือกตั้ง(อาญา)
(ไมมีขอหา)

แผนกขอหายาเสพติด (ในศาลอุทธรณ)
ขอหาคดียาเสพติด
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40. ปริมาณขอหาที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกขอหาคดีคามนุษย (ในศาลอุทธรณ)
ขอหาคดีคามนุษย
1. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551
จํานวน 106 ขอหา
2. ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 52 ขอหา
3. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539
จํานวน 45 ขอหา
4. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 23 ขอหา
5. ความผิดเกี่ยวกับการอนาจาร ม.278 - ม.285 จํานวน 22 ขอหา
แผนกขอหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ในศาลอุทธรณ)
ขอหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบฯแพง
ขอหาคดีทุจริตและประพฤติมิขอบฯ อาญา
1. คดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะเหตุร่ํารวยผิดปกติหรือ
1. เจาพนักงาน ปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั โิ ดยทุจริตหรือโดยมิชอบ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ จํานวน 1 ขอหา
มาตรา 157 จํานวน 97 ขอหา
2. เจาพนักงานเบียดบังทรัพย มาตรา 147 จํานวน 74 ขอหา
3. เจาพนักงาน เรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสิน มาตรา 149
จํานวน 37 ขอหา
4. เจาพนักงาน กระทําการหรือไมกระทําการในตําแหนง โดยเห็นแกทรัพย
มาตรา 150 จํานวน 31 ขอหา
5. เจาพนักงานมีหนาที่จัดการทรัพยสิน เขามีสวนไดเสีย เพื่อประโยชน
ของตนหรือผูอื่น มาตรา 152 จํานวน 25 ขอหา
ขอหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 29 ขอหา
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 23 ขอหา
3. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 20 ขอหา
4. ภาษีเงินไดนิตบิ คุ คล จํานวน 8 ขอหา
5. ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา จํานวน 7 ขอหา

แผนกขอหาคดีภาษีอากร (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)

แผนกขอหาคดีแรงงาน (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)

ขอหาคดีแรงงาน
1. ขอใหปฏิบตั ิตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จํานวน 2,556 ขอหา
2. ขอใหปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ จํานวน 490 ขอหา
3. ขอใหปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานสัมพันธในเรื่องอื่น จํานวน 305 ขอหา
4. ขอใหเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ มาตรา 125 จํานวน 271 ขอหา
5. ขอใหรับกลับเขาทํางานและหรือใหจายคาเสียหายกรณีเลิกจางไมเปนธรรม จํานวน 199 ขอหา
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40. ปริมาณขอหาที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกขอหาคดีทรัพยสินทางปญญาฯ (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)
คดีทรัพยสินฯแพง
คดีทรัพยสินฯอาญา
1. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคา จํานวน 36 ขอหา
1. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคาปลอม จํานวน 110 ขอหา
นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคาเลียนแบบ จํานวน 110 ขอหา
2. ละเมิดเครื่องหมายการคา จํานวน 5 ขอหา
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จํานวน 5 ขอหา
2. ละเมิดลิขสิทธิ์ มาตรา 27 จํานวน 15 ขอหา
3. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการสิทธิบัตร จํานวน 3 ขอหา
3. ละเมิดงานลิขสิทธิ์งานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ จํานวน 3 ขอหา
จํานวน 12 ขอหา
4. ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง จํานวน 2 ขอหา
4. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคา มาตรา 108 , 109
ละเมิดลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม จํานวน 2 ขอหา
จํานวน 7 ขอหา
ละเมิดลิขสิทธิ์งานศิลปกรรม จํานวน 2 ขอหา
5. ความผิดตอ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ จํานวน 6 ขอหา
5. ละเมิดลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม จํานวน 1 ขอหา
ละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 1 ขอหา
ละเมิดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร จํานวน 1 ขอหา
เพิกถอนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร จํานวน 1 ขอหา
ความลับทางการคา จํานวน 1 ขอหา
คดีการคาระหวางประเทศ
1. สัญญาเลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีท จํานวน 6 ขอหา
2. รับขนทางทะเล จํานวน 5 ขอหา
คดีการคาระหวางประเทศอื่นๆ จํานวน 5 ขอหา
3. การขนสงระหวางประเทศทางอื่น จํานวน 4 ขอหา
4. สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ จํานวน 3 ขอหา
5. ผิดสัญญา จํานวน 2 ขอหา
แผนกขอหาคดีลมละลาย (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)
คดีลมละลาย
คดีลมละลาย(อาญา)
1. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 41 ขอหา
(ไมมีขอหา)
2. คําพิพากษายกฟอง จํานวน 13 ขอหา
คดีฟนฟู
1. คําสั่งใดๆ เกี่ยวกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย จํานวน 5 ขอหา
คําสั่งเห็นชอบดวยการประนอมหนี้กอนลมละลาย จํานวน 5 ขอหา
2. คําสั่งยกคํารองขอ จํานวน 3 ขอหา
3. เพิกถอนการขายทอดตลาด จํานวน 1 ขอหา
แผนกขอหาคดีเยาวชนและครอบครัว (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)
เยาวชนฯแพง
เยาวชนฯอาญา
1. ฟองหยา จํานวน 57 ขอหา
1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 46 ขอหา
2. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 31 ขอหา
2. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 41 ขอหา
3. เรียกคาทดแทน จํานวน 26 ขอหา
3. ลหุโทษ จํานวน 39 ขอหา
4. ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางบิดามารดาและบุตร จํานวน 23 ขอหา
4. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 33 ขอหา
5. ฟองขอใหศาลพิพากษาวาอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ
5. ความผิดเกี่ยวกับการกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป
อยูกับบิดาหรือมารดา จํานวน 11 ขอหา
จํานวน 16 ขอหา

48

49. รายงานจํานวนขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกคดีแพง

ขอหาคดีแพง
1. ที่ดิน จํานวน 248 ขอหา
2. ขับไล จํานวน 189 ขอหา
3. ละเมิด จํานวน 179 ขอหา
4. ยืม จํานวน 110 ขอหา
5. จํานอง จํานวน 83 ขอหา
ขอหาคดีเลือกตั้ง(แพง)
(ไมมีขอหา)

แผนกคดีเลือกตั้ง

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ขอหาคดีเยาวชนฯ(แพง)
ขอหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟองหยา จํานวน 8 ขอหา
1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 14 ขอหา
2. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 7 ขอหา
2. ลหุโทษ จํานวน 9 ขอหา
3. เพิกถอนนิติกรรม จํานวน 4 ขอหา
3 พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 6 ขอหา
สิทธิเรียกคาทดแทน จํานวน 4 ขอหา
4. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 4 ขอหา
4. ขอใหสั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 2 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 3 ขอหา
ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา จํานวน 2 ขอหา
ขอใหรับเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย จํานวน 2 ขอหา
5. การรองขอใหศาลมีคําสั่งใหผูเยาวเปนคนไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ จํานวน 1 ขอหา
ฟองขอใหเพิกถอนการสมรสเพราะเหตุโมฆียะ จํานวน 1 ขอหา
ขออนุญาตทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินบางชนิดของผูเยาว
จํานวน 1 ชอหา
ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางบิดา มารดา และบุตร
จํานวน 1 ชอหา
ขอหาคดีลมละลาย(แพง)
1. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 9 ขอหา
2. คําสั่งถอนพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 1 ขอหา
คําพิพากษายกฟอง จํานวน 1 ขอหา
ขอหาคดีลมละลาย(ฟนฟู)
1. คําสั่งตั้งผูทําแผน จํานวน 1 ขอหา

แผนกคดีลมละลาย
ขอหาคดีลมละลาย(อาญา)
(ไมมีขอหา)

แผนกคดีทรัพยสินทางปญญาฯ
ขอหาคดีทรัพยสินฯ(แพง)
ขอหาคดีทรัพยสินฯ(อาญา)
(ไมมีขอหา)
1. ละเมิดลิขสิทธิ์งานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง
จํานวน 3 ขอหา
2. ความผิดเกี่ยวกับการคา ม.271 - ม.275 จํานวน 2 ขอหา
3. ปลอมแปลงเครื่องหมายการคา จํานวน 1 ขอหา
คดีการคาระหวางประเทศ
เลียนแบบเครื่องหมายการคา จํานวน 1 ขอหา
1. รับขนทางทะเล จํานวน 1 ขอหา
พระราชบัญญิภาพยนตร จํานวน 1 ขอหา
สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ จํานวน 1 ขอหา
ละเมิดลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม จํานวน 1 ขอหา
ขอใหบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จํานวน 1 ขอหา
แผนกคดีภาษีอากร
ขอหาคดีภาษีอากร
(ไมมีขอหา)
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49. รายงานจํานวนขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สวนแพง

สวนอาญา
แผนกคดีแรงงาน

ขอหาคดีแรงงาน
1. ขอใหจายคาชดเชย จํานวน 122 ขอหา
2. ขอใหรับกลับเขาทํางานและหรือใหจายคาเสียหายกรณีเลิกจางไมเปนธรรม จํานวน 69 ขอหา
3. ขอใหจายคาเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาจาง จํานวน 50 ขอหา
4. ขอใหจายเงินอื่นๆตามกฎหมายคุมครองแรงงาน จํานวน 47 ขอหา
5. ขอใหจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จํานวน 45 ขอหา
แผนกคดีอาญา
ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 518 ขอหา
2. ความผิดตอชีวิต จํานวน 474 ขอหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 449 ขอหา
4. ลหุโทษ จํานวน 431 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 232 ขอหา
แผนกคดีพาณิชยและเศรษฐกิจ

ขอหาคดีพาณิชยและเศรษฐกิจ
1. ละเมิด จํานวน 61 ขอหา
2. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 37 ขอหา
3. หุนสวน จํานวน 9 ขอหา
4. ค้ําประกัน จํานวน 8 ขอหา
5. บัญชีเดินสะพัด จํานวน 7 ขอหา
บริษัท จํานวน 7 ขอหา
รับชวงสิทธิ จํานวน 7 ขอหา

แผนกคดีสิ่งแวดลอม
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(แพง)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(อาญา)
1. ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ
1. พ.ร.บ.ปาไม จํานวน 104 ขอหา
จํานวน 7 ขอหา
2. พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 47 ขอหา
2. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่นๆ
3. พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ จํานวน 22 ขอหา
จํานวน 4 ขอหา
4. ประมวลกฎหมายที่ดนิ จํานวน 13 ขอหา
3. ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน
5. พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต จํานวน 10 ขอหา
หรือสิทธิอยางอื่น ดานอื่นๆ จํานวน 1 ขอหา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอหาคดีนักการเมือง(แพง)
ขอหาคดีนักการเมือง(อาญา
1. จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
1. ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติใหทรัพยสิน
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ตกเปนของแผนดิน จํานวน 1 ขอหา
ดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
จํานวน 134 ขอหา
2. ความผิดทางอาญา จํานวน 3 ขอหา
ขอหาคดีผูบริโภค(แพง)
1. ค้ําประกัน จํานวน 46 ขอหา
2. กูยืม จํานวน 30 ขอหา
3. ประกันวินาศภัย จํานวน 25 ขอหา
4. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 18 ขอหา
5. สัญญา จํานวน 16 ขอหา

แผนกคดีผบู ริโภค
ขอหาคดีผูบริโภค(อาญา)
(ไมมีขอหา)

