บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 5 มีนาคม 2561
หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก

จําเลย

ขอหา

นัดมาทําไม

ผบ.963/52

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายทองพูน

ผิดสัญญาใชจายบัตรเครดิต เรียกคาเสียหาย

ไตสวนคํารอง

พ.714/60

09.00

นายประสิทธิ์ศักดิ์

นางพจนีย

ผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ,โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ไกลเกลี่ย/ชี้/สืบโจทก

พ.732/60

09.00

นายพรศรี (รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปกษ)

-

ขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปกษ

ไกลเกลี่ย

พ.733/60

09.00

นายพรชัย (รองขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปกษ)

-

ขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปกษ

ไกลเกลี่ย

ผบ.3349/60

09.00

ธนาคารออมสิน

นายศักดิ์ชาย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ยืม ค้ําประกัน เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3478/60

09.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห

นางทองใบ ในฐานะทายาทโดยธรรมผูมีสิทธิรับมรดกของนายพิทยา ผูตาย

ยืม จํานอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3760/60

09.00

ธนาคารออมสิน

นางสาวพรพิมล

ผิดสัญญาบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3761/60

09.00

ธนาคารออมสิน

นางสาวชุติมา

ผิดสัญญาบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3762/60

09.00

ธนาคารออมสิน

นางสาวเทียนทอง

ผิดสัญญาบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3763/60

09.00

ธนาคารออมสิน

นางสาววันเพ็ญ

ผิดสัญญาบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.16/61

09.00

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

นายณัฐวรรธน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อรถยนต ,ค้ําประกัน, เรียกทรัพยคืน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.17/61

09.00

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นางสาวศิริกรณ

ละเมิด, ประกันภัย, รับชวงสิทธิ์

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.18/61

09.00

บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายวุฒิเกรียงไกร

ละเมิด, ประกันภัย, รับชวงสิทธิ์

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.18/61

09.00

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นายยุทธภูมิ

ผิดสัญญากูยืม (ทีเอ็มบีแคชทูโก) , เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.19/61

09.00

นายสวัสดิ์

อธิบดีกรมที่ดิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

นัดพรอม

ผบ.19/61

09.00

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวลดาวรรณ

ผิดสัญญาเรียกใหชําระหนี้ (กูยืม) ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.20/61

09.00

นางบัวคํา

อธิบดีกรมที่ดิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

ผบ.20/61

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นางสาวอรพรรณ

ผิดสัญญาเรียกใหชําระหนี้ (กูยืม) ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.21/61

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นายระพิน

ผิดสัญญาเรียกใหชําระหนี้ (กูยืม) ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.21/61

09.00

นายจอก

อธิบดีกรมที่ดิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

นัดพรอม

พ.22/61

09.00

นางนกนอย

อธิบดีกรมที่ดิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

ไตสวนคํารอง

ผบ.22/61

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปตอล เซอรวิสเซส จํากัด

นางสาวน้ําทิพย

ผิดสัญญาเรียกใหชําระหนี้ (กูยืม) ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.23/61

09.00

ธนาคารซิตี้แบงก

นายนิพนธหรือนพกร

ผิดสัญญาเรียกใหชําระหนี้ (กูยืม) ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.23/61

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีฯ (สาขากันทรลักษ) (นายสายสิทธิ์ โนนชัย)

-

รองขอเปนผูจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.24/61

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีฯ (สาขากันทรลักษ) (นายสุพิศ สิทธิพันธ)

-

รองขอเปนผูจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

นัดพรอม

ผบ.24/61

09.00

ธนาคารซิตี้แบงก

นางสาวสุภาวัฒน

ผิดสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ,กูยืม ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.25/61

09.00

บริษัท โตทรัพย จํากัด

นางสาวหรือนางจงรักษ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ผิดสัญญากูยืมเงิน

พ.25/61

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ (สาขากันทรลักษ) (นายสมร)

-

รองขอเปนผูจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.26/61

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ (สาขากันทรลักษ) (นายมานิต)

-

รองขอเปนผูจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.27/61

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ (สาขากันทรลักษ) (นางหฤทัยหรือคึ้ม)

-

รองขอเปนผูจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.37/61

09.00

นางทองมี (นางปาน ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก(ไมมีพินยั กกรม) ไตสวนคํารอง

พ.38/61

09.00

นางสาวปุน (นายสอน ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก(ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.39/61

09.00

นางสาวปุน (นางสาวเยี่ยม ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก(ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.43/61

09.00

นางสําอางค

อธิบดีกรมที่ดิน

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

นัดพรอม

พ.44/61

09.00

นางบุญมี

อธิบดีกรมที่ดิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

นัดพรอม

พ.50/61

09.00

นางสาวสมพักตร

นางพรพิษ หรือ นางพรพิศ หรือนางสุนันท

ผิดสัญญากูยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.76/61

09.00

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) นายกฤษกร

ผิดสัญญากูยืมเงิน,บังคับจํานอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.172/61

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายฉลอง

ผิดสัญญาบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.173/61

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวพรกมล

ผิดสัญญาบัตรเครดิต,ผิดสัญญากูยืมเงิน(สินเชื่อทันใจ)

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.177/61

09.00

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวทองใบ

อ.1079/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

หางหุนสวนจํากัด ธนาประสงค ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

สืบพยานจําเลยที่1-2

อ.2091/60

09.00

นางสุภาพ

นายวีระชัย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ฉอโกง

ฟงคําสั่ง/คําพิพากษา

อ.187/61

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายเขียน

ความผิดตอชีวิต ประมาท พรบ.จราจรทางบก

นัดพรอม/สมานฉันทฯ

อ.220/61

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายกรกฎ

ความผิดตอชีวิต พยายาม พรบ.อาวุธปนฯ ลหุโทษ

สืบประกอบ

อ.2092/60

10.00

นางปุม

นายวีระชัย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ฉอโกง

ฟงคําสั่ง/ฟงคําพิพากษา

ผบ.3702/60

13.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายไมตรี ในฐานะทายาทโดยธรรมของนายสวัสดิ์ ผูตาย ผิดสัญญาสินเชื่อบุคคล

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.737/60

13.30

นางแฉลม

นายปรีชา

ขับไล

ไกลเกลี่ย/ชี้/สืบโจทก

ผบ.3570/60

13.30

บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวธัญญรัตน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.3703/60

13.30

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นายไพบูลย

ผิดสัญญาบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.29/61

13.30

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวปภัสรา

ผิดสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อพรอมใช

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.30/61

13.30

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวนุชจิรา

ผิดสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.31/61

13.30

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายวีระเพ็ญ

ผิดสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.33/61

13.30

นายสวน (นายบุญ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก(ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

ผิดสัญญาเงินกูสินเชื่อบุคคล และบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.64/61

13.30

นางบุญทัน

นางพิน ในฐานะทายาทผูรับมรดกของนายทองอินทร แยงการครอบครอง

ไกลเกลี่ย/ชี้/สืบ

ผบ.74/61

13.30

บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาววารุณีย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ,ค้ําประกัน,เรียกใหชําระหนี้,คาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.75/61

13.30

บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นายสุพล

ผิดสัญญาเชาซื้อ,เรียกใหชําระหนี้,คาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.82/61

13.30

นางบัวเลือน (นางสาวสิน ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก(ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

ผบ.160/61

13.30

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

นายธานุวัช ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญากูยืมเงิน ,จํานอง และเรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1664/60

13.30

นางสาวพรรณี ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

นายชลวิทย ที่ 1 กับพวกรวม 10 คน

หมิ่นประมาท

ไตสวนมูลฟอง

อ.147/61

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นางวรารัตน

ความผิดตอ พรบ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค

นัดแจงสิทธิและตรวจพยาน

อ.188/61

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายเสาร

ความผิดเกี่ยวกับเพศ

พบทนาย/สมานฉันท

อ.218/61

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายสมบัติ

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พรบ.จราจรทางบก

พบทนาย/สมานฉันท

อ.229/61

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายชาญณรงคหรือแจบหรือเจี๊ยบหรือเอก

ความผิดตอ พรบ.ปาไม

พบทนาย/สมานฉันท

อ.248/61

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายเอกชัยหรือนุย

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ ตอรางกาย

พบทนาย/สมานฉันท

