บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 19 กันยายน 2559
หมายเลขดําที่/พศ

เวลา

โจทก

จําเลย

ขอหา

นัดมาทําไม

พ.465/59

13.30

นายสัมฤทธิ์ (รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

-

รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ไตสวนคํารอง

พ.444/59

09.00

พนักงานอัยการฯ (นางสาวฉันทิวรรณ จันลา ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนมูลฟอง

พ.445/59

09.00

พนักงานอัยการฯ (นายหมาย ศิริบูรณ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.446/59

09.00

นางวรีรัตน (นายกัน มะโนรา ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.447/59

09.00

นางอาน (นางแสน ปรีเปรม ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.450/59

09.00

นางสาวเล็ก (รองขอเปนบุคคลสาบสูญ)

-

รองขอใหเปนบุคคลสาบสูญ

ไตสวนคํารอง

พ.455/59

09.00

นางสมัน (นางสบิน สมเพชร ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.456/59

09.00

นางทองจันทร (นายสุเทพ จันประสิทธิ์ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.460/59

09.00

นายโอภาส (นางสิน ศิริพงษ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.461/59

09.00

นายบุญสนอง (รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

-

รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ไตสวนคํารอง

พ.462/59

08.30

นายทองเหล็ก (นางซินหรือชิน วรรณทอง ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.394/59

13.30

นางปทมา (นางถนอม พิทักษ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.349/59

13.30

นางพร (นายแดง มีวงษ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

ผบ.1809/59

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ดาบตํารวจหรือนายวิชัย

ผิดสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อพรไกล
อมใช
เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3186/59

09.00

นางสาววัชณีภรณ

นางแกวมณี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3167/59

09.00

สหกรณการเกษตรศรีรัตนะ จํากัด

นางตุม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3194/59

09.00

บริษัท เทสโก คารด เซอรวิสเซส จํากัด

นางธันยพรหรือวิรัตน

บัตรเครดิต เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3200/59

09.00

นายฐิติกร

นางพอง

ยืม เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1805/59

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางพิมพลภัส

ผิดสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อพรไกล
อมใช
เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.449/59

09.00

นายแสง

นางสมหวัง

จํานอง

ผบ.856/59

13.30

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

นางสไมพร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสีไกล
ยหาย
เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.453/59

13.30

นายสุรชัย

นางสระแอม

ขอเปดทางจําเปน

ไกลเกลี่ย/ชี้/สืบโจทก

ผบ.3188/59

09.00

ธนาคารออมสิน

นางสาวธัญลักษณ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1803/59

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวนงลักษณ

ผิดสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.758/59

09.00

นายธีระบูรณ

นางสาวนิตยา

ยืม จํานอง

ผบ.3196/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นางสาวนิรัญ

ผิดสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ เรียกใหชไกล
ําระหนี
เกลี้ ่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3171/59

09.00

บริษัท ธนะเอกกลการ จํากัด

นางสาวบัวลา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1807/59

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวประภาพร

ผิดสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.428/59

13.30

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชนนางสาวรินดาหรือกรวรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คนเชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.623/59

09.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

นางสาววิลาพร

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3195/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นางสาวสุภาวัฒน

ผิดสัญญาสินเชื่อเงินสดเฟรสชอยส เรียกใหไกล
ชําระหนี
เกลี่ย/นั
้ ดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

ผบ.3168/59

09.00

สหกรณการเกษตรศรีรัตนะ จํากัด

นางสาวหรือนางบุญมี ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3170/59

09.00

สหกรณการเกษตรศรีรัตนะ จํากัด

นางสาวหรือนางประยงศรี

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1804/59

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวอรชพร

ผิดสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อพรไกล
อมใช
เกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1115/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายโกวิท

ความผิดเกี่ยวกับเพศ

อ.1399/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายคนึง กับพวกรวม 2 คน

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ

นัดพรอม/สมานฉันท

อ.1131/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายจําลองหรือลอง

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ

สืบประกอบฯ

ผบ.595/59

13.30

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชนนายณรงคศิริ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสีไกล
ยหาย
เกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1141/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายณัฐภัทรหรือบุญถึง

ความผิดตอรางกาย บุกรุก

ผบ.1810/59

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายทักษิณ

ผิดสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต ผิดสัญญาสินเชืไกล
่อสเวกลี
นบุ่ยค/นัคลดพิและสิ
จารณา
นเชื่อพรอมใช

ผบ.1808/59

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายทัศนัย

ผิดสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อพรไกล
อมใช
เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.897/55

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายธวัชชัย

ผิดสัญญาใชจายบัตรเครดิต , กูยืม

อ.1361/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายธีรพงศ

รับของโจร

อ.1305/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายนิธิกรหรือนอย กับพวกรวม 3 คน

ความผิดตอรางกาย

ผบ.3185/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นายพันธ

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต กูยืมเงิน)

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3271/59

13.30

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายพิพัฒน

สัญญากูเงินสินเชื่อ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1016/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายไพรฑูรย

ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ความผิ
นัดพรอดม/สอบคํ
เกี่ยวกับเอกสาร
าใหการ ลักทรัพย

นัดพรอม

ฟงคําพิพากษา(ส)

ไตสวนคํารอง
นัดพรอม/สมานฉันท
ฟงผลการชําระ/คําพิพากษา

อ.44/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายไพรฑูรย

ฉอโกง ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

นัดพรอม/สอบคําใหการ

ผบ.3183/59

09.00

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด

นายไพรัช

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต)

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1806/59

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายภานุวัฒน

ผิดสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อพรไกล
อมใช
เกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1342/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายภูวนารถ

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พบทนาย/นัดพรอม/สมานฉันท

พ.463/59

09.00

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายมนตรี

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ เรียกคาเสียไกล
หายเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3184/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นายวชิรัตน

ผิดสัญญา (สินเชื่อเฟรสชอยส)

อ.1369/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายวิชัย กับพวกรวม 3 คน

ความผิดตอรางกาย

ผบ.3169/59

09.00

สหกรณการเกษตรศรีรัตนะ จํากัด

นายวิชัย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ยืม ค้ําประกัน

อ.865/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายวิรัตน กับพวกรวม 2 คน

ความผิดตอ พรบ.อาวุธปนฯ ความผิดตอนัชีดวสืิตบประกอบรั
พยายาม บลหุ
สารภาพ
โทษ

ผบ.3198/59

13.30

สหกรณการเกษตรวานรนิวาส จํากัด

นายศักดิ์ดา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม จํานอง

อ.1351/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายศุภกร

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พรบ นัดพรอม/สมานฉันท

ผบ.3228/59

09.00

บริษัท สยามคูโบตา ลีสซิ่ง จํากัด

นายสมจิตร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกสวนขาดทุน เรียกใหไกล
ชําเระหนี
กลี่ย/นั้ ดพิจารณา

ผบ.3217/59

09.00

บริษัทศรีสวัสดิ์พาวเวอร 1979 จํากัด (มหาชน)

นายสมจิตร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสีไกล
ยหาย
เกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.289/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายสันติกรหรือตั้ม

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ

ผบ.3182/59

09.00

บริษัท เจเนอรัล คารด เซอรวิสเซส จํากัด

นายสายันต

ผิดสัญญา (สินเชื่อเพาเวอรบาย)

พ.466/59

09.00

นางสะอาด

นายสําเริง

บุกรุก แสดงสิทธิครอบครอง เรียกคาเสียหาย
ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา
พบทนาย/นัดพรอม/สมานฉันท

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ฟงคําพิพากษา
ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3187/59

09.00

ธนาคารออมสิน

นายสุพรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2363/59

09.00

บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นายสุริยันต ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสีไกล
ยหาย
เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3197/59

09.00

บริษัท เทสโก คารด เซอรวิสเซส จํากัด

นายอํานาจ

ผิดสัญญาสินเชื่อบุคคล เรียกใหชําระหนี้ ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1392/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายอําพล

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พรบ
พบทนาย/นัดพรอม/สมานฉันท

ผบ.1802/59

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

วาที่รอยตรีหรือนายณัฏฐชัย

ผิดสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

