บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 22 มกราคม 2561
หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก

จําเลย

ขอหา

นัดมาทําไม

พ.642/60

08.30

นายอาคม

นางทองอินทร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3468/60

08.30

นางสาวรัตนาภรณ

นายสัญญา

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3469/60

08.30

นางสาวรัตนาภรณ

นางสด

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1441/57

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายศักดา

ผิดสัญญาใชบัตรเครดิตและผิดสัญญาสินเชื่อเงินสด

ไตสวนคํารอง

พ.691/59

09.00

กองทัพบก

จาสิบเอกวสันต

ติดตามเอาคืนในฐานะเจาของกรรมสิทธิ์ ไตสวนคํารอง

พ.462/60

09.00

นางสุทธิกานต (รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

-

รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

พ.506/60

09.00

นางสาวสัมฤทธิ์ โดยนายคําสอน ผูรับมอบอํานาจโจทก นางอําคา ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน

ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดนิ ทางสาธารณะ ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.613/60

09.00

นางจันทรเพ็ญ

นายพิศาล

ขับไล เรียกคาเสียหาย

พ.619/60

09.00

นายสวิง (นางสุวี ผูตาย)

-

รองขอเปนผูจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.621/60

09.00

สหกรณการเกษตรหวยทับทัน จํากัด

นายประยูร

ซื้อขาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.623/60

09.00

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายวิสิทธิ์สรรค

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.624/60

09.00

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายชินกฤช

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไตสวนคํารอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.629/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ (นายฉวี ผูตาย) -

รองขอเปนผูจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.630/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ (นายมนตทอง ผูตาย)

-

รองขอเปนผูจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.631/60

09.00

สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จํากัด นายปรวีร

พ.632/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ (นายบัวกัน ผูตาย)

-

รองขอเปนผูจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.633/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ (นายเสาร ผูตาย) -

รองขอเปนผูจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.634/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ (นายประวิทย ผูตาย)

-

รองขอเปนผูจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.639/60

09.00

นายวิชิต (รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

-

รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

พ.654/60

09.00

นางทองสา (นายจันทรทา ผูตาย)

-

รองขอเปนผูจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.663/60

09.00

นางสาวจันทรจิรา (นางทองดี ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ผบ.3069/60

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นางสาววนิดา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3079/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายปญญา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม ค้ําประกัน

ผบ.3139/60

09.00

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นายพงศศกั ดิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3140/60

09.00

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นางสังวาล ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3355/60

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาววิสาหรือปุญญารัตน

ผิดสัญญาบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3362/60

09.00

บริษัท ไทยเซอรวิสพลัส จํากัด

นางสาววรจิตร

ผิดสัญญากูยืมและสินเชื่อ

เรียกทรัพยสินคืน

ไกลเกลี่ย/ชี้/สืบโจทก

ไตสวนคํารอง

ไตสวนคํารอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3363/60

09.00

บริษัท ไทยเซอรวิสพลัส จํากัด

นางสาวชุฒิมณฑนหรือทนี

ผิดสัญญากูยืมและสินเชื่อ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3364/60

09.00

บริษัท ไทยเซอรวิสพลัส จํากัด

นายกัณทพิชสิษฐหรือเอกชัย

ผิดสัญญากูยืมและสินเชื่อ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3365/60

09.00

บริษัท ไทยเซอรวิสพลัส จํากัด

นายมานพ

ผิดสัญญากูยืมและสินเชื่อ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3366/60

09.00

บริษัท ไทยเซอรวิสพลัส จํากัด

นางสาวสุวภัทรหรือสมภาร

ผิดสัญญากูยืมและสินเชื่อ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3367/60

09.00

บริษัท ไทยเซอรวิสพลัส จํากัด

นายภัทรกิจ

ผิดสัญญากูยืมและสินเชื่อ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3368/60

09.00

บริษัท ไทยเซอรวิสพลัส จํากัด

นายพลภัชรหรือนายเสฎฐกานต

ผิดสัญญากูยืมและสินเชื่อ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3369/60

09.00

บริษัท ไทยเซอรวิสพลัส จํากัด

นางคําดี

ผิดสัญญากูยืมและสินเชื่อ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3370/60

09.00

บริษัท ไทยเซอรวิสพลัส จํากัด

นางณัชกานต

ผิดสัญญากูยืมและสินเชื่อ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3371/60

09.00

บริษัท ไทยเซอรวิสพลัส จํากัด

นายสมัค

ผิดสัญญากูยืมและสินเชื่อ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3372/60

09.00

บริษัท สยามคูโบตา ลีสซิ่ง จํากัด

นายถาวร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3373/60

09.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

นายนาธาร

เชาซื้อ เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3404/60

09.00

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นายทองพูล

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3416/60

09.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) นายแสงทอง

ผิดสัญญากูยืมเงิน เรียกใหชําระเงิน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3417/60

09.00

บริษัท สยามคูโบตา ลีสซิ่ง จํากัด

นายพิทักษ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกสวนขาดทุน เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3418/60

09.00

บริษัท สยามคูโบตา ลีสซิ่ง จํากัด

นางสาวอรทัย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3420/60

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวสุวิญชาหรือคําศิลป

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3421/60

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวบุญมี

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3422/60

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวหนูคาร

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3423/60

09.00

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จํากัด

นายค้ําฟา

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3424/60

09.00

นางประเสริฐ มวงประเสริฐ

นางสําอางค

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3425/60

09.00

นางประเสริฐ มวงประเสริฐ

นางนฤมล

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3436/60

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นางสาวนราทิพย

ผิดสัญญาเรียกใหชําระหนี้สินเชื่อหมุนเวียน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ปพ.4/60

09.00

กรมสรรพากร โดย นายถนอมศักดิ์ สรรพากรภาค 1 ปฏิบัติราชแทนอธิบดีกรรมสรรพากร บริษัท อักษร เซอรวิส จํากัด โดยนายวิชาญ, นางอักษร, นางอรวรรณ และนายบัณฑิต ผูชําระบัญชี

ลมละลาย

ไตสวนแทน

อ.1797/59

09.00

นางสาวสุดารัตน

นางสาวศริญญา

ความผิดตอ พรบ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค

ฟงผลชําระหนี้/คําพิพากษา

อ.2070/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายอนุชิตหรือหนึ่ง ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน

ความผิดเกี่ยวกับเพศ, ความผิดตอเสรีภาพ ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ

นัดพรอม

พ.615/60

13.30

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)

เด็กหญิงกัญญารัตน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2972/60

13.30

บริษัท อุบลเมืองทอง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด โนนคูณกอสราง

เชาซื้อ เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/ทํายอม

ผบ.3443/60

13.30

บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นางคนิตถา

เชาซื้อ สงมอบรถยนต คาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3444/60

13.30

บริษัท บริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด นางสาวรัชณีย

ผิดสัญญาสินชื่อเอนกประสงค ค้ําประกัน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3445/60

13.30

บริษัท บริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด นายใหม ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาสินชื่อเอนกประสงค ค้ําประกัน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3446/60

13.30

บริษัท บริหารสินทรัพย ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย จํากัด นายเมธวัจน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาสินชื่อเอนกประสงค ค้ําประกัน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3448/60

13.30

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นางสาวพรทิพย

ผิดสัญญาสินเชื่อเงินสดเฟรสชอยส ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3449/60

13.30

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นายทนงศักดิ์

ผิดสัญญาบัตรเครดิต ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3450/60

13.30

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด

นางสาวนิตามน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3451/60

13.30

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายชาญชัย

ผิดสัญญาบัตรเครดิต กูเบิกเงินเกินบัญชี (สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย)

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1828/60

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายเสรี

ความผิดตอชีวิต ประมาท ความผิดตอ พรบ.จราจรทางบก

นัดสืบพยานแพง

อ.2052/60

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายปวริศว

ความผิดตอ พรบ.ปาไม ลักทรัพย นัดแจงสิทธิตรวจพยาน

