บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 29 มกราคม 2561
หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก

จําเลย

ขอหา

นัดมาทําไม

ขบ.6/60

09.00

ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน)

นายจันดี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน (ชั้นขอรับชําระหนี้บุริมสิทธิ์)

ไตสวนคํารอง

พ.84/60

09.00

นายปอม

นายเล็ก

ขับไล แสดงสิทธิครอบครอง

นัดสืบพยานโจทก

พ.635/60

09.00

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายสารัตถ

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.636/60

09.00

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายประดิษฐ

ละเมิด ประกันภัย รับชวงสิทธิ

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.641/60

09.00

นายบัวภา (รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

-

รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ไตสวนคํารอง

พ.648/60

09.00

นางสาวจิรยุดา (นายนครชัย ผูตาย)

-

รองขอเปนผูจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.657/60

09.00

นางลําออง

-

รองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเปนผูครอบครองและทําประโยชนที่ดินฯ

ไตสวนคํารอง

พ.658/60

09.00

นายรังสรรค

-

รองขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเปนผูครอบครองและทําประโยชนที่ดินฯ

ไตสวนคํารอง

พ.669/60

09.00

นางหนูกาญจน (นายคําสิงห ผูตาย)

-

ขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.670/60

09.00

นายวันศรี (นายพิมพ ผูตาย)

-

ขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.683/60

09.00

นายอํานาจ (นางทองสีหรือทองศรี ผูตาย)

-

ขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.684/60

09.00

นางศรีนวล (นายสัมพันธ ผูตาย)

-

ขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.690/60

09.00

นางพัว (นายวันชาติหรือนายชํา ผูตาย)

-

ขอใหจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.691/60

09.00

นางเจอะ สุนันท (นายภู บัวจันทร ผูตาย)

-

ขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.695/60

09.00

นางหนูเพิน

นายเสฎฐวุฒิ

ขับไล แสดงสิทธิครอบครอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2858/60

09.00

บริษัท จอหน เดียร ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นายประยูร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย สืบพยานโจทก/จําเลย

ผบ.3322/60

09.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

นายสมพร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3457/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

หางหุนสวนจํากัด ลี คอนชูเมอร โปรดักท โดยนายธรรศกฤช ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผิดสัญญาบัญชีเดินสะพัด กูเบิกเงินเกินบัญชี ยืม จํานอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3476/60

09.00

นายวินัย

นายทองพัฒน

ผิดสัญญาซื้อขาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3477/60

09.00

นายวินัย

นายปรีชา

ผิดสัญญาซื้อขาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3478/60

09.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห

นางทองใบ ในฐานะทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกของนายพิทยา ผูตาย

ยืม จํานอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3479/60

09.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห

นางสาวลลิตาหรือนางสาวธัญชนก

ยืม จํานอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3633/60

09.00

นายฉลาด

นายสุรัตน

ซื้อขาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3634/60

09.00

นายฉลาด

นายสุติชัย

ซื้อขาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3654/60

09.00

นายจิระพล

นางรัตติยากรหรือรติมาพร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3655/60

09.00

นางสมปอง

นางวันดี

กูยืม เรียกดอกเบี้ย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3656/60

09.00

นางสมปอง

นายมวน

กูยืม เรียกดอกเบี้ย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3720/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายประยูร

ผิดสัญญากูยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3745/60

09.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห

นายวิทยา

ผิดสัญญากูยืมเงิน,บังคับจํานอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3766/60

09.00

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

นายอํานวย

ผิดสัญญาเชาซื้อ , เรียกทรัพยคืน,เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3770/60

09.00

บริษัท กิจตรงซุปเปอรไบค จํากัด

นางปภาวดี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3771/60

09.00

บริษัท กิจตรงยามาฮาอุบลราชธานี จํากัด

นายศักดิ์สิทธิ์

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกคาเสียหาย และเรียกเอาทรัพยคืน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1229/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายอุทัย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พรบ.จราจราทางบก

นัดพรอมเพื่อสอบถาม

อ.1690/59

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายพรศักดิ์

ความผิดตอ พรบ.จราจรทางบก

นัดพรอมเพื่อสอบถาม

อ.627/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายสุธรรม

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ นัดพรอมเพื่อสอบถาม

อ.1079/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

หางหุนสวนจํากัด ธนาประสงค ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

สืบพยานจําเลย

อ.1261/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายประยุทธ

ยักยอก

ฟงคําพิพากษา/ฟงผลชําระหนี

อ.1506/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายสมเกียรติ

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พรบ.จราจรทางบก พรบ.รถยนต

นัดพรอมเพื่อสอบถาม

อ.1991/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายบุญจันทร

ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดตอเสรีภาพ นัดตรวจพยาน/กําหนดนัดสืบ

พ.664/60

10.30

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ นายพันศักดิ์ (ผูตาย) -

ขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.665/60

10.30

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ นายรุง (ผูตาย) -

ขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

ผบ.1765/57

13.30

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ผิดสัญญาสินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี เงินกู จํานอง

ไตสวนคํารอง

นายวสันต ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

พ.659/60

13.30

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายคําผาย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ละเมิด ประกันภัย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.668/60

13.30

นายเดชาวัจน โดยนายชัยวัฒน ผูรับมอบอํานาจ

นายสวโรจน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาซื้อขาย เรียกเงินคืน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.688/60

13.30

นางสุพี (นายสมศักดิ์ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.689/60

13.30

นางทองสุข

นายจันทร ในฐานะทายาทโดยธรรมของนายสุข จดทะเบียนสิทธิครอบครอง

ไกลเกลี่ย/ชี้/สืบโจทก

ผบ.2984/60

13.30

กองทุนหมูบานหินกอง โดยนายสงา และนางสาวบังอร ผูรับมอบอํานาจ

นายเปลื้อง

ยืม รับสภาพหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3275/60

13.30

ธนาคารออมสิน

นางสาวราตรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

กูยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3426/60

13.30

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวณภัทรารัตน

ผิดสัญญาบัตรเครดิต เรียกใหชําระหนี้ ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3427/60

13.30

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายไพฑูรย

ผิดสัญญาบัตรเครดิต สินเชื่อหมุนเวียน เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3505/60

13.30

บริษัท ซิตี้คอรป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นายสมคิด

ยืม (ปรับปรุงโครงสรางหนี)้ เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3506/60

13.30

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

นายสิทธิไกร

ผิดสัญญา (สินเชื่อบุคคลเพอรซันนัลแคช) เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3507/60

13.30

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

นางสาวพิชชานันท

ยืม เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3764/60

13.30

บริษัท อะมานะฮ ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)

นายศิริ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , สัญญาค้ําประกัน ,เรียกคาเสียหาย,เรียกทรัพยคืน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3765/60

13.30

ธนาคารซิตี้แบงก

นางนวณชนก

ผิดสัญญากูยืม (สินเชื่อเรดดี้เครดิต), เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.655/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายสุรพล

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ นัดพรอมเพื่อสอบถาม

