บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560
หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก

จําเลย

ขอหา

นัดมาทําไม

พ.689/59

09.00

นายจันทรา (นายปลัด คํามีวงคหรือคํามีวงษ ผูตาย) -

รองขอจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.695/59

09.00

นางนพพร (นายทองทัยหรือธงชัย สาระภาพ ผูตาย) -

รองขอจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.696/59

09.00

นางสาววีระยา (รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

-

รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

พ.691/59

09.00

กองทัพบก

จาสิบเอกวสันต

ติดตามเอาคืนในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ นัดชี้/สืบโจทก

ผบ.4121/59

09.00

นางมุกดา

นางชญาณิศาหรือญาณิศา

ผิดสัญญากูยืมเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4122/59

09.00

นางมุกดา

นางชญาณิศาหรือญาณิศา

ผิดสัญญากูยืมเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.2001/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นางดวงสถิต

ความผิดตอ พรบ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค

นัดไกลเกลี่ยและตรวจพยาน

ผบ.4095/59

09.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

นางดุจญาดา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4096/59

09.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

นางทิพยา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.452/59

09.00

นางอวน

นางเน็ก

ขับไล ใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกจากที่ดิน

พิจารณา/ไกลเกลี่ย

ผบ.3865/59

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางภัทรทิรา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญากูยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

ไตสวนคํารอง

พ.200/58

10.00

นางสุธาสินี (รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

นางลิณณาหรือวิภาษณีย ผูคัดคาน

รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ฟงอุทธรณ

พ.527/59

09.00

นายประเสริฐ

นางสมพร

ใชสิทธิติดตามเอาทรัพยสินคืน เพิกถอนการจดทะเบียน โอนที่ดิน

สืบพยานโจทก

ผบ.7/60

09.00

นางชลธิชา

นางสมพิศ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ซื้อขาย ค้ําประกัน เรียกรถยนตคืน เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4097/59

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นางสาวกาญจนา

ผิดสัญญา บัตรเครดิต สินเชื่อกูยืม ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4094/59

09.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

นางสาวณิชาภัทร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน

พ.603/59

09.00

นางอัมพร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นางสาวดารณี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ละเมิด รับผิดตามสัญญาประกันภัย นัดชี้/สืบโจทก

ผบ.4070/59

13.30

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) นางสาวมณีวรรณหรือนางสาวสุวรรณา

ผิดสัญญา บัตรเครดิต กูยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4118/59

09.00

ธนาคารออมสิน

นางสาววราภรณ

ยืม บังคับจํานอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4125/59

09.00

บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาววาสนา

ผิดสัญญาเชาซื้อ เรียกรถยนตคืน เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.2164/59

10.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นางสาววิไลพร

ความผิดตอชีวิต ประมาท ความผิดตอ พรบ.จราจรทางบก

สืบเสาะฯ-พิพากษา

ผบ.4113/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นางสาวหนูกาญจนหรือกัญญาพัชร

ผิดสัญญา(สินเชื่อกรุงศรีเฟรสชอยส) เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4117/59

09.00

บริษัท เจเนอรัล คารด เซอรวิสเซส จํากัด

นางสาวหนูกาญจนหรือกัญญาพัชร

ผิดสัญญา(สินเชื่อเงินสดพาวเวอรบายคารด) เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4114/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นางสาวอิงออน

ผิดสัญญา (ปรับปรุงโครงสรางหนี้) เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.544/59

09.00

นางคําใส

นางสุดา

ยืม

สืบพยานโจทก

พ.688/59

09.00

กองทุนหมูบานพอก

นางสุนีย

ผิดนัดชําระหนี้ ใหชําระหนี้ตามหนังสือรับสภาพความผิด

นัดชี้/สืบโจทก

พ.703/59

09.00

หางหุนสวนจํากัด ไพศาลวิทยา

นายเกียรติศักดิ์

ผิดสัญญา เรียกราคาคาสินคา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.111/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายจรุงศักดิ์

ความผิดตอชีวิต พยายาม ลหุโทษ สืบพยานโจทกประกอบ

อ.1764/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายฉัตรดนัย

ความผิดตอชีวิต พยายาม ความผิดตอรางกาย บุกรุก ลหุโทษ

สืบประกอบคํารับสารภาพ

ผบ.4128/59

13.30

บริษัท เอสจี แคปปตอล จํากัด

นายโชติ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.697/59

09.00

นายเบ็ญ

นายทวีทรัพย

ละเมิด เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.624/59

13.30

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายทองลา

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ เรียกคาเสียหาย

สืบพยานโจทก

พ.700/59

09.00

นางปนัดดา

นายทองใส

ผิดสัญญา เรียกทรัพยคืน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.221/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายนทีธรหรือบี้

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พรบ.จราจรทางบก

นัดพรอม/สมานฯ

พ.699/59

09.00

นางวิลัยหรือวลัยลักษณ

นายปฐมพงศ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ละเมิด เรียกคาเสียหาย

นัดชี้/สืบโจทก

ผบ.4090/59

09.00

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

นายประการ

ผิดสัญญาสินเชื่ออเนกประสงค ผิดนัด เรียกคาเสียหาย ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4123/59

09.00

นายบุญชวย

นายประจวบ

กูยืมเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.660/59

09.00

นายอุรัญ

นายประสิทธิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน

ผิดสัญญา ค้ําประกัน

ไตสวนคํารอง

ผบ.4048/59

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายปรีชา

สัญญา(ยืม)

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1673/59

10.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายปญญาวุฒิ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ ฟงคําพิพากษา

อ.2030/59

10.00

นางวิภารัตน

นายพิชิต

ความผิดตอ พรบ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค

ฟงคําสั่ง/คําพิพากษา

ผบ.4116/59

09.00

บริษัท เจเนอรัล คารด เซอรวิสเซส จํากัด

นายพิทักษ

ผิดสัญญา(สินเชื่อเงินสดพาวเวอรบายคารด) เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.683/59

09.00

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายเพชร

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4119/59

09.00

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

นายเพิ่มศักดิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญากูยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4105/59

09.00

นางสาวสายชล

นายไพฑูรย

ผิดสัญญากูยืมเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.2147/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายรัตน

ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน

สืบพยานโจทกประกอบ

ผบ.4112/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นายวิชิต

ผิดสัญญา(สินเชื่อกรุงศรีเฟรสชอยส) เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4111/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นายวุฒิกร

ผิดสัญญา(สินเชื่อกรุงศรีเฟรสชอยส เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3866/59

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายศิริ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญากูยืมกรุงไทยธนวัฏ ค้ําประกัน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4115/59

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นายสกาว

ผิดสัญญา(สินเชื่อกรุงศรีเฟรสชอยส) เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.682/59

09.00

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายสมศักดิ์

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.143/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายสังคมหรือเตี้ย

บุกรุก

ประนอมขอพิพาท

ผบ.4047/59

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นายสันติสุข

สัญญา(ยืม)

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4124/59

09.00

นายบุญชวย

นายสายันต

กูยืมเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.625/59

13.30

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายสําราญ

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.698/59

13.30

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายสิทธิประภากรณ

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ์

นัดชี้/สืบโจทก

ผบ.4069/59

13.30

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) นายสินธรหรือนายศราวุธ

ผิดสัญญา กูยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.701/59

09.00

นางเพียร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นายสุทธินันท ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ละเมิด เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.2196/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายสุธรรม

ความผิดตอชีวิต พยายาม ลักทรัพย ความผิดตอ พรบ.อาวุธปนฯ

สืบพยานโจทกประกอบ

