บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 22 สิงหาคม 2559
หมายเลขดําที่/พศ

เวลา

โจทก

จําเลย

ขอหา

นัดมาทําไม

พ.360/59

09.00

นางสมหวัง (นายเหลือ คําอุดม ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.361/59

09.00

นายศิริ (นายสํานวน เงินดี ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.376/59

09.00

นางสาวสมใจ (นางกอง เหลาศรี ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม)

ไตสวนคํารอง

พ.377/59

09.00

นายสัมฤทธิ์ (นายดุสิต จรเด็จ และนางสะบี จรเด็จ ผูตาย) -

รองขอจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม)

ไตสวนคํารอง

พ.378/59

09.00

นายจํานง (นางสมดี เชื้อลี ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม)

ไตสวนคํารอง

พ.379/59

09.00

นางอรุณี (นางสาวจินตนา มุงหมาย ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม)

ไตสวนคํารอง

พ.381/59

09.00

นางสาวศรีประภา (นายเจ็น นวลแยมหรือนายเร็น นวลแยม ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.383/59

09.00

นายบุญเนื่อง (นางจอย สิงคร ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.385/59

09.00

นางเอาะ (นางบงกช พรมรินทร ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

ผบ.703/59

09.00

บริษัท อีซี่บาย จํากัด (มหาชน)

นางกนกวรรณ พวงดี

ผิดสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.677/58

09.00

นางสอน โดยนางสาวประภาศรี ผูรับมอบอํานาจฯ นางกลม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ครอบครองปรปกษ สําคัญผิดในทรัพยสินซึ่งเป
ฟงนคํวัาตพิถุพแากษา
หงนิติกรรม เพิกถอนนิติกรรม

ผบ.725/59

09.00

นางนุกูล

นางณัชชา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน

ผบ.724/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นางดารินทร

ผิดสัญญาสินเชื่อเงินสดเฟรสชอยส บัตรเครดิไกล
ต เรีเกลี
ยกให
่ย/นัชดําระหนี
พิจารณา
้

ผบ.715/59

08.30

ธนาคารออมสิน

นางบัญญัติ

ยืม จํานอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.726/59

09.00

นางสาวไพบูลย

นางประทิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1137/59

09.00

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

นางวรารัตน กับพวกรวม 2 คน

ความผิดตอ พรบ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใช
ไตสวนมูเช็ลคฟอง

พ.50/59

09.00

นายวัชรากร

นางศิริพร ในฐานะผูจัดการมรดกของนายอุแบ
ดรงมรดก
เสนาภักดิ์

พ.722/58

09.00

นายทุม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นางสมใจ

แดนกรรมสิทธิ์ ละเมิด ใชสิทธิไมสุจริต เรียกคฟางเสี
คํายพิหาย
พากษา

อ.941/59

09.00

นางบุญเรือง

นางสมบูรณ กับพวกรวม 4 คน

ฉอโกง

ไตสวนมูลฟอง

ผบ.771/59

09.00

บริษัท ซิตี้ คอรป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวกาญจนา

ผิดสัญญาเรียกใหชําระหนี้ (กูยืม)

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.705/59

13.30

สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลจังหวัดบุรีรัมย จํากันางสาวจริ
ด
ญญา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ยืม ค้ําประกัน

ผบ.718/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นางสาวจันทรเพ็ญ

ผิดสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ เรียกใหชําระหนี
ไกลเกลี
้ ่ย/นัดพิจารณา

พ.380/59

09.00

นางสุภาพร

นางสาวณัฏฐยากรณ

กูยืม

ผบ.666/59

13.30

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวดวงดาว

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด) เรียกใหไกล
ชําเระหนี
กลี่ย/นั้คดืนพิจารณา

ผบ.709/59

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวธิภาพร

ยืม

ผบ.704/59

09.00

บริษัท อีซี่บาย จํากัด (มหาชน)

นางสาวปานนิดา

ผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กูเงิน) เรียกใหชําไกล
ระหนี
เกลี้ ่ย/นัดพิจารณา

ผบ.667/59

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นางสาวพัชมณ

ผิดสัญญา บัตรเครดิต สินเชื่อหมุนเวียน สินเชืไกล
่อบุเคกลีคล่ย/นัดพิจารณา

ผบ.657/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นางสาววนิดา

ผิดสัญญาเรียกใหชําระหนี้ (กูยืม ผอนสินคา)ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.786/59

09.00

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด

นางสาววรินทรพร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน เชาซื้อ ค้ําประกัน

ผบ.722/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นางสาวศรีจันทรา

สืบพยานโจทก

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผิดสัญญาสินเชื่อเงินสดเฟรสชอยส เรียกใหชไกล
ําระหนี
เกลี่ย้ /นัดพิจารณา

ผบ.720/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นางสาวศิริกานดา

ผิดสัญญาสินเชื่อเงินสดเฟรสชอยส บัตรเครดิไกล
ต เรีเกลี
ยกให
่ย/นัชดําระหนี
พิจารณา
้

ผบ.661/59

09.00

บริษัท เจเนอรัล คารด เซอรวิสเซส จํากัด

นางสาวสายฝน

ผิดสัญญา (รับสภาพหนี้)

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.785/59

09.00

บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด

นางสาวสุกัญญา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.717/59

09.00

บริษัท เทสโก คารด เซอรวิสเซส จํากัด

นางสาวสุดารัตน

ผิดสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ เรียกใหชําระหนี
ไกลเกลี
้ ่ย/นัดพิจารณา

ผบ.706/59

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวสุภาพร

ยืม

ผบ.713/59

09.00

สหกรณการเกษตรศรีรัตนะ จํากัด

นางสาวหรือนางจิลลาภัทรหรือนิ่ม

ยืหมอทรัจําพนอง
ยหรือพวงแสง ในฐานะสวนตัวและในฐานะทายาทผู
ไกลเกลี่ย/นัดพิจมารณา
ีสิทธิรับมรดกของนางสาย หอทรัพย มารด

ผบ.712/59

09.00

สหกรณการเกษตรศรีรัตนะ จํากัด

นางสาวหรือนางจิลลาภัทรที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ยืม จํานอง ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.714/59

09.00

สหกรณการเกษตรศรีรัตนะ จํากัด

นางสาวหรือนางจิลลาภัทร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ยืม จํานอง ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.702/59

09.00

บริษัท อีซี่บาย จํากัด (มหาชน)

นางสาวหรือนางประวิณา

พ.284/59

09.00

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) นางสาวอรไท ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ละเมิด รับชวงสิทธิ เรียกคาเสียหาย ประกันไกล
ภัย เกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.309/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นางสาวอัมพร กับพวกรวม 2 คน

ความผิดตอรางกาย ประมาท พรบ.จราจรทางบก
นัดตรวจพยานและสมานฉันท

ผบ.707/59

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวอาทิตตยา

ยืม

ผบ.795/59

13.30

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นางสาวอุมาพร

ผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียนสปดี้แคช เรียกใหไกล
ชําระหนี
เกลี่ย/นั
้ ดพิจารณา

อ.1205/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นางโสธิดา

รับของโจร

ผบ.721/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นางหนูนิจ

ผิดสัญญาสินเชื่อเงินสดเฟรสชอยส เรียกใหชไกล
ําระหนี
เกลี่ย้ /นัดพิจารณา

อ.1217/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายโกศล

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พรบ.จราจรทางบก
พบทนาย/นัดพรอม/สมานฯ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กูเงิน) เรียกใหชําไกล
ระหนี
เกลี้ ่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พบทนาย/นัดพรอม/สมานฯ

ผบ.794/59

13.30

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

นายคฑาวุธ

ผิดสัญญาบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคลแคชพลัส ไกล
เรียเกให
กลี่ยช/นั
ําระหนี
ดพิจารณา
้

ผบ.664/59

13.30

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

นายชัยรัตน

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต กูเบิกเงินเกินบัญชี) เรีไกล
ยกให
เกลีช่ยําระหนี
/นัดพิ้จารณา

ผบ.662/59

13.30

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

นายชาญชัย

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต กูเบิกเงินเกินบัญชี เงินไกล
กู เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.708/59

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นายชุมพล

ยืม

ผบ.723/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นายไชยพงศหรือชัยมงคล

ผิดสัญญาสินเชื่อเงินสดเฟรสชอยส บัตรเครดิไกล
ต เรีเกลี
ยกให
่ย/นัชดําระหนี
พิจารณา
้

ผบ.663/59

13.30

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

นายณรงค

ผิดสัญญาเงินกู เรียกใหชําระหนี้คืน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.711/59

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นายดิษฐกรณ

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.357/59

09.00

นายเฉลียว

นายธงชัย

ผิดสัญญาตามบันทึกการเจรจาไกลเกลี่ย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.710/59

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นายธีรพงศ

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.560/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นายบัญญัติ

ผิดสัญญา (สินเชื่อเฟรสชอยส)

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.392/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายบุญยืน กับพวกรวม 2 คน

ความผิดตอ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการป
นัดพรออมงกันและปราบปรามการทุจริต ความผิดตอตําแหน

อ.1189/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายบุญเรือง

ความผิดตอรางกาย บุกรุก

ผบ.719/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นายปรีดา

ผิดสัญญาสินเชื่อเงินสดเฟรสชอยส บัตรเครดิไกล
ต เรีเกลี
ยกให
่ย/นัชดําระหนี
พิจารณา
้

อ.1168/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายปศิกรหรือแซม

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ

อ.1181/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายพงษพิษณุหรือนุ

ความผิดตอชีวิต พยายาม ความผิดตอ พรบนัดพรอม/สมานฯ

อ.1964/58

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายพรชัย

ความผิดตอ พรบ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใช
สอบถาม/ฟ
เช็ค งคําพิพากษา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พบทนาย/นัดพรอม/สมานฯ

พบทนาย/นัดพรอม/สมานฯ

ผบ.669/59

09.00

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

นายพิชิต

ผิดสัญญา (สินเชื่อสวนบุคคล สินเชื่อสวนบุคไกล
คลแคชพลั
เกลี่ย/นัสดบัพิตจรเครดิ
ารณา ต

ผบ.665/59

13.30

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายพิสุทธิ์

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด) เรียกใหไกล
ชําเระหนี
กลี่ย/นั้คดืนพิจารณา

อ.1134/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายไพฑูรยหรืออิ๊ด กับพวกรวม 2 คน

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ

นัดพรอม

ช.1/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายภานุวัฒน

ชันสูตร

ฟงคําสั่ง

อ.1180/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายศักดิ์ดาหรือตั้งรอยโล

ความผิดตอชีวิต พยายาม ความผิดตอ พรบนัดพรอม/สมาน

ผบ.668/59

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายสมบัติ

ผิดสัญญา บัตรเครดิต สินเชื่อหมุนเวียน

อ.589/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายสราวุฒิ

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พรบ.จราจรทางบก
ไตสวนพยานจําเลย

ผบ.716/59

08.30

ธนาคารออมสิน

นายสุทัศน ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.675/59

09.00

บริษัท ที-พลัส ลีสซิ่ง จํากัด

นายสุนทร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1172/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายสุระจิตร

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พรบ.อาวุพบทนาย/นั
ธปนฯ ดพรอม/สมานฯ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

