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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําป พ.ศ. 2561 ชวงเดือนมกราคม - ตุลาคม
สวนแพง
สวนอาญา
ศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ขอหาคดีแพง
ขอหาคดีอาญา
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 83,852 ขอหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 286,659 ขอหา
2. ละเมิด จํานวน 26,868 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 145,228 ขอหา
3. เรียกคาเสียหาย จํานวน 10,370 ขอหา
3. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 43,884 ขอหา
4. รับชวงสิทธิ จํานวน 9,535 ขอหา
4. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 28,675 ขอหา
5. ยืม จํานวน 8,817 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 21,101 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(แพง)
(ไมมีขอ หา)

ขอหาคดีนักทองเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 799 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 446 ขอหา
3. พ.ร.บ.เสพติดใหโทษ จํานวน 185 ขอหา
4. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 179 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 73 ขอหา

ขอหาคดีผบู ริโภค
1. สินเชื่อบุคคล จํานวน 217,058 ขอหา
2. กองทุนใหกูยืมเพิ่อการศึกษา (กยศ.) จํานวน 166,643 ขอหา
3. บัตรเครดิต จํานวน 140,772 ขอหา
4. กูยืม จํานวน 88,844 ขอหา
5. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 64,147 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(ผูบริโภค)
(ไมมีขอ หา)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม จํานวน 56 ขอหา
2. ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น
ดานอื่นๆ จํานวน 7 ขอหา
3. ขอใหคมุ ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน จํานวน 5 ขอหา
ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานสัตวปา จํานวน 5 ขอหา
4. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่นๆ จํานวน 3 ขอหา
5. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานแรธาตุ จํานวน 1 ขอหา
ขอคาใชจายในการขจัดมลพิษทางอากาศ จํานวน 1 ขอหา
ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานเสียง จํานวน 1 ขอหา
ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ จํานวน 1 ขอหา
ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น
ดานมลพิษทางน้ํา จํานวน 1 ขอหา
ขอหาคดีแพง
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 5,991 ขอหา
2. เรียกคาเสียหาย จํานวน 2,048 ขอหา
3. ผิดสัญญา จํานวน 1,752 ขอหา
4. ค้ําประกัน จํานวน 1,343 ขอหา
5. ละเมิด จํานวน 1,139 ขอหา

กลุมศาลแพง

ขอหาคดีพาณิชยและเศรษฐกิจ
1. เชาซื้อ จํานวน 40 ขอหา
2. หุนสวน จํานวน 16 ขอหา
ขอหาคดีผบู ริโภค
1. สินเชื่อบุคคล จํานวน 2,848 ขอหา
2. จํานอง จํานวน 2,034 ขอหา
3. ยืม จํานวน 1,646 ขอหา
4. บัตรเครดิต จํานวน 1,512 ขอหา
5. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 1,315 ขอหา
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม
1. ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ จํานวน 1 ขอหา
ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางอื่น จํานวน 1 ขอหา
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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําป พ.ศ. 2561 ชวงเดือนมกราคม - ตุลาคม
สวนแพง
สวนอาญา
กลุมศาลอาญา
ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 5,932 ขอหา
2. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 1,696 ขอหา
3. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 1,021 ขอหา
4. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร จํานวน 550 ขอหา
4. ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร จํานวน 809 ขอหา
5. ความผิดตอเจาพนักงานในการยุตธิ รรม จํานวน 611 ขอหา
ขอหาคดีคา มนุษย
1. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 จํานวน 66 ขอหา
2. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี จํานวน 43 ขอหา
3. ความผิดเกี่ยวกับการอนาจาร จํานวน 40 ขอหา
4. ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 28 ขอหา
5. พ.ร.บ.คุมครองเด็ก จํานวน 24 ขอหา
ขอหาคดียาเสพติด
1. เมทแอมเฟตามีน จํานวน 2,916 ขอหา
2. กัญชา จํานวน 405 ขอหา
3. พืชกระทอม จํานวน 88 ขอหา
4. เอ็กตาซี (ยาอี) จํานวน 70 ขอหา
5. เฮโรอีน จํานวน 52 ขอหา
กลุมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและภาค
ขอหาคดีทุจริตฯสวนแพง
1. ขอใหยึดทรัพยที่ร่ํารวยผิดปกติตกเปนของแผนดิน จํานวน 2 ขอหา
2. รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน จํานวน 1 ขอหา

ขอหาคดีแพง
1. ขอจัดการมรดก จํานวน 77,855 ขอหา
2. ละเมิด จํานวน 13,765 ขอหา
3. ยืม จํานวน 6,197 ขอหา
4. ขับไล จํานวน 4,449 ขอหา
5. เรียกคาเสียหาย จํานวน 4,079 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(แพง)
(ไมมีขอ หา)

ขอหาคดีผบู ริโภค
1. สินเชื่อบุคคล จํานวน 135,312 ขอหา
2. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จํานวน 102,910 ขอหา
3. บัตรเครดิต จํานวน 69,090 ขอหา
4. กูยืม จํานวน 62,729 ขอหา
5. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 50,546 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(ผูบริโภค)
(ไมมีขอ หา)

ขอหาคดีทุจริตฯสวนอาญา
1. เจาพนักงานปฏิบัตหิ รือละเวนการปฏิบัตโิ ดยทุจริตหรือโดยมิชอบ
ม.157 จํานวน 751 ขอหา
2. เจาพนักงาน เบียดเบียนทรัพยนั้นเปนของตน (ม.147) จํานวน 83 ขอหา
3. เจาพนักงาน รับรองเอกสารอันเปนเท็จ (ม.162) จํานวน 76 ขอหา
4. เจาพนักงาน ใชตาํ แหนงโดยทุจริต (ม.151) จํานวน 69 ขอหา
5. ความผิดเกี่ยวกับการเรียก รับ หรือใหทรัพยสินหรือประโยชนหรือ
การใชอิทธิพล เพื่อจูงใจหรือขมขืนใจใหเจาหนาที่ของรัฐกระทําการ
ไมกระทําการหรือประวิงการกระทําใด จํานวน 59 ขอหา
กลุมศาลจังหวัด

ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 256,627 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 91,454 ขอหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 27,118 ขอหา
4. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 20,476 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 16,114 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 185 ขอหา
3. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 60 ขอหา
4. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 53 ขอหา
5. พ.ร.บ.ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก จํานวน 27 ขอหา
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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําป พ.ศ. 2561 ชวงเดือนมกราคม - ตุลาคม
สวนแพง
สวนอาญา
กลุมศาลจังหวัด

ขอหาคดีสิ่งแวดลอม
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม
จํานวน 52 ขอหา
2. ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน
หรือสิทธิ์อยางอื่น จํานวน 7 ขอหา
3. ขอใหคมุ ครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน
จํานวน 5 ขอหา
4. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานสัตวปา
จํานวน 4 ขอหา
ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่นๆ
จํานวน 4 ขอหา
5. ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ จํานวน 3 ขอหา
ขอหาคดีแพง
1. ละเมิด จํานวน 11,964 ขอหา
2. รับชวงสิทธิ จํานวน 6,236 ขอหา
3. เรียกคาเสียหาย จํานวน 4,243 ขอหา
4. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 3,873 ขอหา
5. ยืม จํานวน 1,820 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(แพง)
(ไมมีขอ หา)

กลุมศาลแขวง

ขอหาคดีผบู ริโภค
1. สินเชื่อบุคคล จํานวน 77,988 ขอหา
2. บัตรเครดิต จํานวน 69,277 ขอหา
3. กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จํานวน 61,995 ขอหา
4. กูยืม จํานวน 35,675 ขอหา
5. ค้ําประกัน จํานวน 15,383 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(ผูบริโภค)
(ไมมีขอ หา)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(แพง)
1. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม จํานวน 4 ขอหา
2. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานสัตวปา จํานวน 1 ขอหา

ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 50,296 ขอหา
2. พ.ร.บ.การพนัน จํานวน 23,321 ขอหา
3. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 13,325 ขอหา
4. ขับรถขณะเมาสุรา จํานวน 10,639 ขอหา
5. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 10,349 ขอหา
ขอหาคดีนักทองเที่ยว(อาญา)
1. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 705 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 386 ขอหา
3. พ.ร.บ.รถยนต จํานวน 170 ขอหา
4. ขับรถขณะเมาสุรา จํานวน 87 ขอหา
5. พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
จํานวน 24 ขอหา

กลุมศาลเยาวชนและครอบครัว
ขอหาคดีเยาวชนฯ(แพง)
ขอหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟองหยา จํานวน 4,820 ขอหา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 10,775 ขอหา
2. รองขอตอศาลใหมีคาํ สั่งใหผูรองขอจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร จํานวน 2,666 ขอหา
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 2,457 ขอหา
3. ขอใหสั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 1,282 ขอหา
3. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 1,839 ขอหา
4. ฟองขอใหศาลพิพากษาวาอํานาจปกครองบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิตภิ าวะอยูกับ
4. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 1,150 ขอหา
บิดาหรือมารดา จํานวน 822 ขอหา
5. ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 647 ขอหา
5. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 667 ขอหา
กลุมศาลแรงงาน
ขอหาคดีแรงงาน
1. ขอใหคดิ คาชดเชย จํานวน 6,051 ขอหา
2. ขอใหจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จํานวน 5,704 ขอหา
3. ขอใหเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน (มาตรา 125) จํานวน 5,155 ขอหา
4. ขอใหจายคาจางใหถูกตองและตามกําหนดเวลา (มาตรา 70) จํานวน 3,499 ขอหา
5. ขอใหจายคาจางในวันหยุด (มาตรา 56,67,71,72) จํานวน 2,526 ขอหา
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30. ประเภทขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร
ประจําป พ.ศ. 2561 ชวงเดือนมกราคม - ตุลาคม
สวนแพง
สวนอาญา
ศาลภาษีอากรกลาง

ขอหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 137 ขอหา
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 53 ขอหา
3. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จํานวน 23 ขอหา
4. พ.ร.บ.สรรพสามิต จํานวน 16 ขอหา
5. ภาษีเงินไดนติ ิบุคคล จํานวน 13 ขอหา

ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
ขอหาคดีทรัพยสินทางปญญาฯ(แพง)
ขอหาคดีทรัพยสินทางปญญาฯ(อาญา)
1. สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ จํานวน 58 ขอหา
1. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคาปลอม จํานวน 1,510 ขอหา
2. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคา จํานวน 46 ขอหา
2. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคาเลียนแบบ
3. ละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 13 ขอหา
จํานวน 427 ขอหา
4. ละเมิดเครื่องหมายาการคา จํานวน 10 ขอหา
3. ความผิดตอ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จํานวน 368 ขอหา
เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายาการคา จํานวน 10 ขอหา
4. ความผิดเกี่ยวกับการคา ม.271 - ม.275 จํานวน 220 ขอหา
5. ละเมิดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร จําวน 7 ขอหา
5. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคา จํานวน 135 ขอหา
ขอหาคดีการคาระหวางประเทศ
1. ผิดสัญญา จํานวน 232 ขอหา
2. สัญญาเลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีท จํานวน 109 ขอหา
3. ค้ําประกัน จํานวน 66 ขอหา
4. รับชวงสิทธิ จํานวน 53 ขอหา
5. ประกันภัย จํานวน 52 ขอหา
ขอหาคดีลมละลาย(แพง)
1. คําสั่งปลดจากการลมละลาย จํานวน 3,760 ขอหา
2. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 3,199 ขอหา
3. คําสั่งปดคดี จํานวน 1,747 ขอหา
4. คําพิพากษาใหลมละลาย (ม.60 วรรคแรก) จํานวน 1,285 ขอหา
5. คําพิพากษาใหลมละลาย (ม.61) จํานวน 612 ขอหา

ศาลลมละลายกลาง

ขอหาคดีลมละลาย(ฟนฟู)
1. คําสั่งยกคํารองขอ จํานวน 30 ขอหา
2. คําสั่งเห็นชอบดวยแผน จํานวน 12 ขอหา
3. คําสั่งเห็นชอบดวยการประนอมหนี้หลังลมละลาย (ม.63 วรรคสอง) จํานวน 2 ขอหา
คําสั่งเปดคดี (ม.134 วรรคทาย) จํานวน 2 ขอหา

ขอหาคดีลมละลาย(อาญา)
1. พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 4 จํานวน 8 ขอหา
2. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 จํานวน 6 ขอหา
3. พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 ม.163 ,165,173 จํานวน 3 ขอหา
4. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 173 , 264 จํานวน 2 ขอหา
5. พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 ม.165(1) , ป.อาญา ม.91
จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 171 จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 173 จํานวน 1 ขอหา
ความผิดรับสินเชื่อจากผูอ่นื มีจํานวนตั้งแตหนึ่งรอยบาทขึ้นไป โดยมิได
แจงใหผูอื่นทราบวาตนถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 1 ขอหา
ประมวลกฎหมายอาญา ม.353 ,354 , พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483
มาตรา 90/88 จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 90/80 ป.อาญา ม.83
จํานวน 1 ขอหา
พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 137 จํานวน 1 ขอหา
ละเวนไมแจงขอความอันเปนสาระสําคัญ และกลาวเท็จเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน โดยปกปด ไมแจงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินของตน
ตอศาล เจาพนักงานพิทักษทรัพย จํานวน 1 ขอหา
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42. ปริมาณขอหาที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม - ตุลาคมพ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกขอหาแพง

ขอหาคดีแพง
1. ละเมิด จํานวน 1,633 ขอหา
2. ขับไล จํานวน 1,175 ขอหา
3. ที่ดิน จํานวน 1,064 ขอหา
4. เรียกคาเสียหาย จํานวน 572 ขอหา
5. ผิดสัญญา จํานวน 407 ขอหา

แผนกขอหาอาญา
ขอหาคดีอาญา
1. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 2,992 ขอหา
2. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 2,338 ขอหา
3. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 2,212 ขอหา
4. ลหุโทษ จํานวน 2,207 ขอหา
5. ความผิดตอชีวิต จํานวน 1,874 ขอหา
แผนกขอหาสิ่งแวดลอม
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(แพง)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(อาญา)
1. ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ จํานวน 21 ขอหา
1. พ.ร.บ.ปาไม จํานวน 762 ขอหา
2. เรียกคาเสียหาย จํานวน 8 ขอหา
2. พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 360 ขอหา
3. ขอใหคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมของชุมชน
3. พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ จํานวน 154 ขอหา
จํานวน 7 ขอหา
4. พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา จํานวน 124 ขอหา
4. ขอคาเสียหายตอขีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสินหรือสิทธิอยางอื่น
5. พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต จํานวน 60 ขอหา
ดานอื่นๆ จํานวน 6 ขอหา
5. พ.ร.บ.น้ําบาดาล จํานวน 5 ขอหา
แผนกขอหาผูบริโภค
ขอหาคดีผูบริโภค(แพง
ขอหาคดีผูบริโภค(อาญา)
1. ค้ําประกัน จํานวน 3,937 ขอหา
(ไมมีขอหา)
2. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 2,216 ขอหา
3. กูยืม จํานวน 1,383 ขอหา
4. บริการสาธารณสุขและความงาม (สถานพยาบาล) จํานวน 869 ขอหา
5. จํานอง จํานวน 844 ขอหา
แผนกขอหาเลือกตั้ง
ขอหาคดีเลือกตั้ง(แพง)
ขอหาคดีเลือกตั้ง(อาญา)
(ไมมีขอหา)
(ไมมีขอหา)

แผนกขอหายาเสพติด (ในศาลอุทธรณ)
ขอหาคดียาเสพติด
1. เมทแอมเฟตามีน จํานวน 14,221 ขอหา
2. พืชกระทอม จํานวน 905 ขอหา
3. กัญชา จํานวน 641 ขอหา
4. เฮโรอีน จํานวน 149 ขอหา
5. ฝน จํานวน 75 ขอหา
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42. ปริมาณขอหาที่ขึ้นสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรก ของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1 - 9
ประจําเดือนมกราคม - ตุลาคมพ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกขอหาคดีคามนุษย (ในศาลอุทธรณ)
ขอหาคดีคามนุษย
1. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551
จํานวน 117 ขอหา
2. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539
จํานวน 70 ขอหา
3. ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 64 ขอหา
4. พ.ร.บ.คนเขาเมือง จํานวน 29 ขอหา
พ.ร.บ.คุมครองเด็ก จํานวน 29 ขอหา
5. ความผิดเกี่ยวกับการอนาจาร จํานวน 27 ขอหา
แผนกขอหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ในศาลอุทธรณ)
ขอหาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบฯแพง
ขอหาคดีทุจริตและประพฤติมิขอบฯ อาญา
1. คดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะเหตุร่ํารวยผิดปกติหรือ
1. เจาพนักงาน ปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั โิ ดยทุจริตหรือโดยมิชอบ
ทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ จํานวน 1 ขอหา
มาตรา 157 จํานวน 191 ขอหา
2. เจาพนักงานเบียดบังทรัพย มาตรา 147 จํานวน 82 ขอหา
3. เจาพนักงาน เรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสิน มาตรา 149
จํานวน 50 ขอหา
4. เจาพนักงาน กระทําการหรือไมกระทําการในตําแหนง โดยเห็นแกทรัพย
มาตรา 150 จํานวน 31 ขอหา
5. เจาพนักงานใชตาํ แหนงโดยทุจริต (ม.151) จํานวน 28 ขอหา
พ.ร.บ.ความผิดของพนักงานในองคการรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
(มาตรา 11) จํานวน 28 ขอหา
แผนกขอหาคดีภาษีอากร (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)
ขอหาคดีภาษีอากร
1. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 58 ขอหา
2. พ.ร.บ.ศุลกากร จํานวน 46 ขอหา
3. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 30 ขอหา
4. ภาษีเงินไดนิตบิ คุ คล จํานวน 11 ขอหา
5. ภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา จํานวน 9 ขอหา
แผนกขอหาคดีแรงงาน (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)

ขอหาคดีแรงงาน
1. ขอใหปฏิบตั ิตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จํานวน 2,649 ขอหา
2. ขอใหปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ จํานวน 529 ขอหา
3. ขอใหรับกลับเขาทํางานและหรือใหจายคาเสียหายกรณีเลิกจางไมเปนธรรม จํานวน 428 ขอหา
4. ขอใหคิดคาชดเชย จํานวน 385 ขอหา
5. ขอใหจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จํานวน 325 ขอหา
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สวนแพง
สวนอาญา
แผนกขอหาคดีทรัพยสินทางปญญาฯ (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)
คดีทรัพยสินฯแพง
คดีทรัพยสินฯอาญา
1. เพิกถอนคําวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการคา จํานวน 44 ขอหา
1. ละเมิดลิขสิทธิ์ (มาตรา 27) จํานวน 21 ขอหา
2. ละเมิดลิขสิทธิ์งานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง (มาตรา 28)
2. ละเมิดเครื่องหมายการคา จํานวน 7 ขอหา
3. เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา จํานวน 6 ขอหา
จํานวน 18 ขอหา
4. ละเมิดลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม จํานวน 5 ขอหา
3. นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคาปลอม มาตรา 108
5. ละเมิดลิขสิทธงานวรรณกรรม จํานวน 4 ขอหา
จํานวน 13 ขอหา
ละเมิดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร จํานวน 4 ขอหา
นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคา มาตรา 108
เพิกถอนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จํานวน 4 ขอหา
จํานวน 13 ขอหา
สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ จํานวน 4 ขอหา
4. ความผิดเกี่ยวกับการคา ม.271 - ม.275 จํานวน 7 ขอหา
5. ปลอมแปลงเครื่องหมายการคา (มาตรา 108) จํานวน 6 ขอหา
คดีการคาระหวางประเทศ
นําเขา จําหนายและมีไวเพื่อจําหนายซึ่งสินคาเลียนแบบ
1. คดีการคาระหวางประเทศอื่นๆ จํานวน 8 ขอหา
มาตรา 109 จํานวน 6 ขอหา
2. รับขนทางทะเล จํานวน 6 ขอหา
ความผิดตอ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จํานวน 6 ขอหา
สัญญาเลตเตอรออฟเครดิต และทรัสตรีซีท จํานวน 6 ขอหา
3. ผิดสัญญา จํานวน 5 ขอหา
4. การขนสงระหวางประเทศทางอื่น จํานวน 4 ขอหา
5. สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ จํานวน 3 ขอหา
แผนกขอหาคดีลมละลาย (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)
คดีลมละลาย
คดีลมละลาย(อาญา)
1. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 54 ขอหา
1. พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 171 จํานวน 2 ขอหา
2. คําพิพากษายกฟอง จํานวน 17 ขอหา
นําสืบหรือแสดงพยานหลักฐานอันเปนเท็จ จํานวน 2 ขอหา
3. คําพิพากษาใหลมละลาย จํานวน 1 ขอหา
2. พ.ร.บ.ลมละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 163 (1) (2) จํานวน 1 ขอหา
คดีฟนฟู
1. คําสั่งใดๆเกี่ยวกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย จํานวน 6 ขอหา
2. คําสั่งยกคํารองขอ จํานวน 5 ขอหา
คําสั่งเห็นชอบดวยการประนอมหนี้กอนลมละลาย (ม.45) จํานวน 5 ขอหา
3. คําสั่งใหฟนฟูกิจการและตั้งผูทําแผน (ม.90/10,ม.90/17) จํานวน 1 ขอหา
เพิกถอนการขายทอดตลาด จํานวน 1 ขอหา
แผนกขอหาคดีเยาวชนและครอบครัว (ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ)
เยาวชนฯแพง
เยาวชนฯอาญา
1. ฟองหยา จํานวน 86 ขอหา
1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 71 ขอหา
2. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 49 ขอหา
2. ลหุโทษ จํานวน 56 ขอหา
3. เรียกคาทดแทน จํานวน 45 ขอหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 53 ขอหา
4. ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางบิดามารดาและบุตร จํานวน 37 ขอหา
4. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 39 ขอหา
5. ขอใหสั่งเรื่องอํานาจปกครองบุตร จํานวน 19 ขอหา
5. ความผิดเกี่ยวกับการกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป
เรียกคาทดแทน จํานวน 19 ขอหา
จํานวน 26 ขอหา
ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 26 ขอหา
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51. รายงานจํานวนขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
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สวนแพง
สวนอาญา
แผนกคดีแพง

ขอหาคดีแพง
1. ที่ดิน จํานวน 343 ขอหา
2. ละเมิด จํานวน 266 ขอหา
3. ขับไล จํานวน 262 ขอหา
4. ยืม จํานวน 124 ขอหา
5. เพิกถอนนิติกรรม จํานวน 110 ขอหา
ขอหาคดีเลือกตั้ง(แพง)
(ไมมีขอหา)

แผนกคดีเลือกตั้ง

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ขอหาคดีเยาวชนฯ(แพง)
ขอหาคดีเยาวชนฯ(อาญา)
1. ฟองหยา จํานวน 14 ขอหา
1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 20 ขอหา
2. ฟองขอแบงสินสมรส จํานวน 13 ขอหา
2. ลหุโทษ จํานวน 14 ขอหา
3. ฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา จํานวน 8 ขอหา 3 พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ฯลฯ จํานวน 10 ขอหา
4. เพิกถอนนิติกรรม จํานวน 5 ขอหา
4. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ จํานวน 6 ขอหา
5. กรรมสิทธิรวม จํานวน 4 ขอหา
5. ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย จํานวน 4 ขอหา
สิทธิเรียกคาทดแทน จํานวน 4 ขอหา
ขอหาคดีลมละลาย(แพง)
1. คําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 9 ขอหา
2. คําสั่งถอนพิทักษทรัพยเด็ดขาด จํานวน 1 ขอหา
คําพิพากษายกฟอง จํานวน 1 ขอหา

แผนกคดีลมละลาย
ขอหาคดีลมละลาย(อาญา)
(ไมมีขอหา)

ขอหาคดีลมละลาย(ฟนฟู)
1. คําสั่งใหฟนฟูกิจการและตั้งผูทําแผน ม.90/10,ม.90/17
จํานวน 2 ขอหา
2. คําสั่งตั้งผูทําแผน ม.90/17 จํานวน 1 ขอหา
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. ขอใหบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ จํานวน 3 ขอหา พระราชบัญญิภาพยนตร จํานวน 1 ขอหา
2. สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ จํานวน 2 ขอหา
ละเมิดลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม จํานวน 1 ขอหา
3. รับขนทางทะเล จํานวน 1 ขอหา
การใหบริการระหวางประเทศทางอื่น จํานวน 1 ขอหา
แผนกคดีภาษีอากร
ขอหาคดีภาษีอากร
(ไมมีขอหา)
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51. รายงานจํานวนขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม - ตุลาคมพ.ศ. 2561
สวนแพง

สวนอาญา
แผนกคดีแรงงาน

ขอหาคดีแรงงาน
1. ขอใหรับกลับเขาทํางานและหรือใหจายคาเสียหายกรณีเลิกจางไมเปนธรรม จํานวน 72 ขอหา
2. ขอใหจายคาเสียหายเนื่องจากผิดสัญญาจาง จํานวน 51 ขอหา
3. ขอใหจายเงินอื่นๆตามกฎหมายคุมครองแรงงาน จํานวน 49 ขอหา
4. ขอใหจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จํานวน 48 ขอหา
5. ขอใหคิดคาชดเชย จํานวน 36 ขอหา
แผนกคดีอาญา
ขอหาคดีอาญา
1. ความผิดตอชีวิต จํานวน 724 ขอหา
2. พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 จํานวน 713 ขอหา
3. พ.ร.บ.อาวุธปน เครื่องกระสุนปนฯลฯ พ.ศ. 2490 จํานวน 662 ขอหา
4. ลหุโทษ จํานวน 631 ขอหา
5. ความผิดฐานลักทรัพย จํานวน 317 ขอหา
แผนกคดีคามนุษย
ขอหาคดีคามนุษย
1. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551
จํานวน 27 ขอหา
2. ความผิดตอเสรีภาพ จํานวน 15 ขอหา
3. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539
จํานวน 13 ขอหา
4. พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 จํานวน 11 ขอหา
5. พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 จํานวน 7 ขอหา
ขอหาคดีทุจริตฯแพง
(ไมมีขอหา)

แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขอหาคดีทุจริตฯอาญา
1. เจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบตั โิ ดยทุจริต (ม.157)
จํานวน 3 ขอหา
2. พ.ร.บ.วาดวยความผิดของพนักงานในองคกรหรือหนวยงานของรัฐ
จํานวน 2 ขอหา
3. เจาพนักงาน เบียบเบียนทรัพยนั้นเปนของตน (ม.147)
จํานวน 1 ขอหา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต จํานวน 1 ขอหา
กฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน
ของรัฐ จํานวน 1 ขอหา
แผนกคดีพาณิชยและเศรษฐกิจ

ขอหาคดีพาณิชยและเศรษฐกิจ
1. ละเมิด จํานวน 69 ขอหา
2. ประกันวินาศภัย , ประกันภัยค้ําจุน จํานวน 51 ขอหา
3. บริษัท จํานวน 15 ขอหา
4. หุนสวน จํานวน 12 ขอหา
5. ค้ําประกัน จํานวน 11 ขอหา
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51. รายงานจํานวนขอหาที่เขาสูการพิจารณาสูงสุด 5 อันดับแรกของศาลฎีกา
ประจําเดือนมกราคม - ตุลาคมพ.ศ. 2561
สวนแพง
สวนอาญา
แผนกคดีสิ่งแวดลอม
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(แพง)
ขอหาคดีสิ่งแวดลอม(อาญา)
1. ขอใหแกไขความเดือดรอนรําคาญดานอื่นๆ
1. พ.ร.บ.ปาไม จํานวน 136 ขอหา
จํานวน 7 ขอหา
2. พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 60 ขอหา
2. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานอื่นๆ
3. พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ จํานวน 45 ขอหา
จํานวน 5 ขอหา
4. ประมวลกฎหมายที่ดนิ จํานวน 20 ขอหา
พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม จํานวน 5 ขอหา 5. พ.ร.บ.เลื่อยโซยนต จํานวน 17 ขอหา
3. ขับไล จํานวน 3 ขอหา
พ.ร.บ.น้ําบาดาล จํานวน 3 ขอหา
4. ขอใหชดใชมูลคาของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปดานปาไม
จํานวน 1 ขอหา
ขอคาใชจายในการขจัดมลพิษทางน้ํา จํานวน 1 ขอหา
ขอคาเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย ทรัพยสิน
หรือสิทธิอยางอื่นดานอื่นๆ จํานวน 1 ขอหา
ที่ดิน จํานวน 1 ขอหา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขอหาคดีนักการเมือง(แพง)
ขอหาคดีนักการเมือง(อาญา
1. จงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
1. ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติใหทรัพยสิน
หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
ตกเปนของแผนดิน จํานวน 2 ขอหา
ดวยขอความอันเปนเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ
จํานวน 277 ขอหา
2. ความผิดทางอาญา จํานวน 5 ขอหา
แผนกคดีผบู ริโภค
ขอหาคดีผูบริโภค(แพง)
ขอหาคดีผูบริโภค(อาญา)
1. ค้ําประกัน จํานวน 89 ขอหา
(ไมมีขอหา)
2. กูยืม จํานวน 59 ขอหา
3. เชาซื้อ (รถยนต) จํานวน 42 ขอหา
4. ประกันวินาศภัย จํานวน 31 ขอหา
5. ละเมิด จํานวน 27 ขอหา

