บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก์

จําเลย

ข้อหา

นัดมาทําไม

ผบ.3646/59

09.00

นายสนธยา

นายราชัย

รับสภาพหนี้ ยืม

นัดพร้อม

ขฉ.1/60

09.00

นางสาววราภรณ์

นางภัสพร

ยืม (ชั้นขอเฉลี่ยทรัพย์)

ไต่สวนคําร้อง

ขบ.2/60

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เดอะซิสเต็มอุบล จํากัด ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ขอรับชําระหนี้จํานองตามคําพิพากษา ไต่สวนคําร้อง

พ.21/60

09.00

นางสาวพักตร์วิภา

นายณรงค์

ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย

ผบ.33/60

09.00

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

นายจักรุพัฒน์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

กู้ยืม ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.35/60

09.00

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

นางสาวทิพวรรณ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเช่าซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

ผบ.38/60

09.00

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

นางสาวบทมากร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเช่าซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

ผบ.70/60

09.00

สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จํากัด

นางสาวชมชนก ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเงินกู้ จํานอง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.71/60

09.00

สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จํากัด

นางสาวชมชนก ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเงินกู้ จํานอง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

ผบ.75/60

09.00

สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จํากัด

นางเรืองริน ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน

ผิดสัญญาเงินกู้ จํานอง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.91/60

09.00

นายจํารอง

นางเกษ

แสดงกรรมสิทธิ์ จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดิน สืบพยานโจทก์

ตรวจแผนที่/ชี้/สืบ

พ.92/60

09.00

นางทัน

นางเกษ

แสดงกรรมสิทธิ์ จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดิน สืบพยานโจทก์

ผบ.116/60

09.00

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

นายวีรศักดิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาเช่าซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.117/60

09.00

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

นางวิลาสินี ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาเช่าซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.120/60

09.00

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

นายอาทิตย์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.121/60

09.00

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

นายพุทธา

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.149/60

09.00

นางสลิสา (นายกอบชัย ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.158/60

09.00

นายสมาน (นายสมร ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.159/60

09.00

นางจําเนียร (นายบิน ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.160/60

09.00

นางไอ่ (นางทา และนายจันทร์ ผู้ตายทั้งสอง)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.171/60

09.00

นางทองพันธ์ (นายทองคํา ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.176/60

09.00

นางสาวแสงจันทร์ (นายจันทา ผู้ตาย)

-

ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.181/60

09.00

นางเพ็ญศรี (ร้อยตํารวจตรีหรือนายทศพล ผู้ตาย)

-

ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.182/60

09.00

นางหลัด (ร้องขอครอบครองปรปักษ์)

-

ร้องขอครอบครองปรปักษ์

พ.186/60

09.00

นางฐิติพร ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางเมียง

ผู้ใหญ่บ้านหนองรุง โดยนายแสวง ในฐานะผู้ใหญ่บ้าน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน แสดงกรรมสิทธิ์ เพิกถอนคําคัดค้าน ละเมิดเรียกค่าเสียหาย

ไต่สวนคําร้อง
ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.221/60

09.00

นายบุญช่วน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นายสุทะ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เพิกถอนนิติกรรมการให้โดยแสดงเจตนาลวง

นัดไต่สวน

ผบ.223/60

09.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

นายอดิศักดิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.307/60

09.00

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

นายดารา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

ผบ.423/60

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายเสมียน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเงินกู้ จํานอง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.437/60

09.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

นายสมพาน ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพย์คืน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.477/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางสาวอําภา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.478/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นายปรีชา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.479/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นายจิระเดช

เช่าซื้อ เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.480/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นายปัญญา

เช่าซื้อ เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.481/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางบุญเพียง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.482/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางทํานอง

ยืม เรียกให้ชําระเงิน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.483/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางสาวกลิ่นตนา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.484/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางสาวบวรลักษณ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.485/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นายทองสาหรือนายวิเชียร

ผิดสัญญาบัตรเครดิต เรียกให้ชําระหนี้ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.486/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางสาวนิภาพร

ยืม เรียกให้ชําระหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.487/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นายบุญร่วม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.488/60

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายอภิชาติ

ผิดสัญญาบัตรสินเชื่อ เรียกให้ชําระหนี้ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.492/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวบุญทรัพย์

ผิดสัญญา (สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.493/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวชนิตา

ผิดสัญญา (สินเชื่อเพาเวอร์บาย) โอนสิทธิเรียกร้อง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.494/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวสุนีย์

ผิดสัญญา (สินเชื่อเพาเวอร์บาย) โอนสิทธิเรียกร้อง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.495/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด

นายธนภัทร

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.496/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด

นางสาวชนิดาภา

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.497/60

09.00

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด

นายภานุวัฒน์

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.521/60

09.00

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

นายกิตติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน เ รียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.522/60

09.00

บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จํากัด

นางบุตดี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.523/60

09.00

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

นายบรรจง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.524/60

09.00

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

นางสาวธิดารัตน์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.525/60

09.00

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

นายพีระยุทธหรือพีรยุทธ์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.531/60

09.00

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ

นางบุญหนัก ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน

ยืม

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.551/60

09.00

องค์การบริหารส่วนตําบลเสียว

นายรินทร์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ยืม รับสภาพหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.552/60

09.00

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวธิดารัตน์

ผิดสัญญาบัตรเครดิต เรียกให้ชําระหนี้ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.553/60

09.00

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด

นายศิริชัย

ผิดสัญญาบัตรเครดิต เรียกให้ชําระหนี้ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.554/60

09.00

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวคนึงสิน

ผิดสัญญาสินเชื่อบุคคล เรียกให้ชําระหนี้ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.555/60

09.00

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด

นายศิริชัย

ผิดสัญญาสินเชื่อบุคคล เรียกให้ชําระหนี้ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.556/60

09.00

บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด

นายวราวุธ

ผิดสัญญาบัตรเครดิต เรียกให้ชําระหนี้ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.557/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางธิดารัตน์

ผิดสัญญาสินเชื่อเงินสดเฟิร์สช้อยส์ เรียกให้ชําระหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.558/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นายเกษมศักดิ์

ผิดสัญญาสินเชื่อเงินสดเฟิร์สช้อยส์ เรียกให้ชําระหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.559/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางเปาะ

ผิดสัญญาสินเชื่อกู้ยืมเงิน เรียกให้ชําระหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.560/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นายทวี

ผิดสัญญาสินเชื่อเงินสดเฟิร์สช้อยส์ บัตรเครดิต เรียกให้ชําระหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.561/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวปนิดดาหรือกนกชฎา

ผิดสัญญาสินเชื่อเงินสดเฟิร์สช้อยส์ เรียกให้ชําระหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.562/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นายเกียรติศักดิ์

ผิดสัญญาสินเชื่อเงินสดเฟิร์สช้อยส์ เรียกให้ชําระหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1229/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายอุทัย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พรบ.จราจราทางบก

ฟังอุทธรณ์

ช.1/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายวิศรุต

ชันสูตรพลิกศพ

ไต่สวนคําร้อง

อ.620/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายโกสินทร์หรือสิน

ลักทรัพย์

นัดคุ้มครองสิทธิ

อ.823/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายรัตนะหรือแม๊ก

ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อเสรีภาพ สืบพยานโจทก์ประกอบ

อ.2001/59

10.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นางดวงสถิต

ความผิดต่อ พรบ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

นัดฟังผลและฟังคําพิพากษา

อ.667/60

10.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายสัง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ความผิดต่อ พรบ.ป่าไม้ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ

ฟังคําพิพากษา (ส)

พ.170/60

13.30

นางนิภาพร (นางสอน ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.177/60

13.30

นางประนอม (นางเปลี่ยน ผู้ตาย)

-

ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

ผบ.517/60

13.30

ธนาคารออมสิน

นายประกิจ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.611/60

13.30

นางพิสมัย โดยนายกฤษฎา ผู้รับมอบอํานาจฯ

นายพทัย

ยืม

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.512/60

13.30

นางสาวพิสมัย

นายสิริศักดิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 18 คน

ความผิดต่อเจ้าพนักงาน หมิ่นประมาท ฟังคําสั่ง

อ.552/60

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายภักดีหรือแมน

ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อเสรีภาพ สืบประกอบฯ

