บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก์

จําเลย

ผบ.363/57

09.00

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

นายเฉลิมพล

ผิดสัญญาสินเชื่อ เรียกค่าเสียหาย บังคับจํานอง

ไต่สวนคําร้อง

พ.634/58

09.00

นางสาวสวรส

นางสาววิไล

ละเมิด ขับไล่ เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4090/59

09.00

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

นายประการ

ผิดสัญญาสินเชื่ออเนกประสงค์ ผิดนัด เรียกค่าเสียหาย

ไต่สวนคําร้อง

กส.1/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)

นายชาญยุทธ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย (ชั้นร้องขอกันส่วน)

ไต่สวนคําร้อง

พ.236/60

09.00

นางสัมฤทธิ์ (ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

-

ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นัดพร้อม

พ.380/60

09.00

นางอาวร (ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

-

ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ไต่สวนคําร้อง

พ.475/60

09.00

นางสาวบุญชู

นายสุพรรณ

ขับไล่ แสดงสิทธิครอบครอง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.483/60

09.00

นางสมศรี (นายทองใบ ทองเงิน ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.487/60

09.00

นายป้อม

นางสุพิศ

เพิกถอนการโอนมรดก

ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบโจทก์

พ.488/60

09.00

นางรพีพร (นางหนูกอน ช่างแก้ว ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.490/60

09.00

นายประวิทย์ (นางรินทร์ เครือพันธ์หรือวันทา ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.491/60

09.00

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ละเมิด ประกันภัย รับช่วงสิทธิ

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

นายสําลี

ข้อหา

นัดมาทําไม

พ.492/60

09.00

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นางวาสุกรี

ละเมิด ประกันภัย รับช่วงสิทธิ

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.493/60

09.00

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายศักดิ์

ละเมิด ประกันภัย เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.496/60

09.00

นายพิชัย (นายอ่อน ถันทอง ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.497/60

09.00

นางสาวภัทรา (นางอัมไพทิพย์ และนายจรัญ ผู้ตายทั้งสอง) -

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.498/60

09.00

นางสาวใบ (นางสร้อย ปานทอง ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.499/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ(นายทัต พุฒทะพันธ์ ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.500/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ(นางสาคร ทองด้วง ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.501/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ (นายสมศรี กัลยาคู ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.502/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ(นายเขียน คืนดี ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

ผบ.2721/60

09.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

นางสิริกร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน เบิกเงินเกินบัญชี

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2801/60

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายกฤษณัฐหรือวิระยุด

ผิดสัญญาเงินกู้สินเชื่อบุคคล และบัตรเครดิต

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2802/60

09.00

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

นางชุติกาญจน์

ผิดสัญญาบัตรเครดิต ผิดสัญญาสินเชื่อบุคคล

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2803/60

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายพิชิต

ผิดสัญญาเงินกู้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2804/60

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายณัฏฐ์วัฒน์หรือชลัช

ผิดสัญญา เงินกู้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2805/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวศศิปรียาหรือกวินธิดา

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต กู้ยืมเงิน)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2806/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นายถนอม

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต กู้ยืมเงิน)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2807/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวพานินี

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต กู้ยืมเงิน) ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2808/60

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นางสาวกรรณิกา

ผิดสัญญายืม (สินเชื่อบุคคล สปีดี้ โลน) ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2809/60

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายวิชา

ผิดสัญญา (รับสภาพหนี้)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2810/60

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายณัฏฐ์วัฒน์หรือนายชลัช

ผิดสัญญา (ปรับโครงสร้างหนี้ เครดิต สินเชื่อเงินกู้ เงินกู้)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2815/60

09.00

นางอนันท์พร

นางลําดวน

ยืม จํานอง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2875/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นายสิทธิชัย

ผิดสัญญากู้ยืม (สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์) ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2876/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นายสุระชัย

ยืม เรียกให้ชําระหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2877/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวจันทิมา

ผิดสัญญากู้ยืม ผ่อนสินค้า (สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2878/60

09.00

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวลดาวัลย์

ผิดสัญญาบัตรเครดิต

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2879/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวสมพร

ผิดสัญญากู้ยืม (สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์) ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2880/60

09.00

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นายชัยนัตร

ผิดสัญญากู้ยืม (เรียกให้ชําระหนี้เบิกเงินเกินบัญชี)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2903/60

09.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นางสาวกัลยารัตน์

ยืม จํานอง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2904/60

09.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายชาตรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม จํานอง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2905/60

09.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นางสาวนุชจรินทร์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม จํานอง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2922/60

09.00

บริษัท ฉัตรชัย ลีสซิ่ง จํากัด

นายบุดดี

ยืม

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2923/60

09.00

บริษัท ฉัตรชัย ลีสซิ่ง จํากัด

นายพุ่ม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

กู้ร่วม

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2924/60

09.00

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นางบังอร ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1632/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายฐิติยพงศ์หรือโอ๊ด

ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ สืบพยานโจทก์ประกอบ

อ.1647/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายไชยาหรือชาย

ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อ พรบ.อาวุธปืนฯ

นัดพร้อม/กําหนดนัดสืบพยาน

อ.2038/58

10.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายฤทธิ์ไกร

ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พรบ.จราจรทางบก

นัดพร้อมเพื่อสอบถาม

พ.424/60

13.30

เด็กหญิงชนชนก โดยนางสาวทัศณีย์ มารดาผู้แทนโดยชอบธรรม นายจรูญหรือจรุญ

ละเมิด เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.454/60

13.30

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายจักริน

ละเมิด ประกันภัย รับช่วงสิทธิ

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.457/60

13.30

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นางสาวนฤมล ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ละเมิด ประกันภัย รับช่วงสิทธิ เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2881/60

13.30

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายสุเชษฐ์หรือภาณุพัฒน์

ผิดสัญญากู้เงิน จํานอง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2883/60

13.30

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายธีรวัฒน์

ผิดสัญญากู้เงิน จํานอง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2888/60

13.30

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

นายวิชิต

ผิดสัญญา (สินเชื่อบุคคล) เรียกให้ชําระหนี้ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2889/60

13.30

บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จํากัด

นางวิไลพิตย์

ผิดสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เรียกให้ชําระหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2890/60

13.30

ธนาคารซิตี้แบงก์

นางสาวกฤติยา

สินเชื่อเรดดี้เครดิต

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2891/60

13.30

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จํากัด

นางสิริรัชต์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2892/60

13.30

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จํากัด

นายบุดดี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2894/60

13.30

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

นายสาคร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2895/60

13.30

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)

นางสาวสมพร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2896/60

13.30

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)

นายเกษม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2906/60

13.30

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวรัตนา

ผิดสัญญาใช้บัตรเครดิต ผิดสัญญาสินเชื่อบุคคล

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2907/60

13.30

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายปัทพงษ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาใช้บัตรเครดิต

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.811/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายทองแดง

ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พรบ.จราจรทางบก

นัดสอบถาม

อ.812/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายทองแดง

ทําให้เสียทรัพย์ บุกรุก

นัดสอบถาม

อ.1242/60

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายพิชัย

ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อ พรบ.อาวุธปืนฯ

นัดพร้อม/ฟังผลชําระ

อ.1777/60

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายพรชัย

ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พรบ.จราจรทางบก พรบ.รถยนต์ ลหุโทษ

สอบคําให้การ

