บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 13 มีนาคม 2560
หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก

จําเลย

ขอหา

พ.613/59

09.00

นายเดนชัย

นายประยูร

แสดงสิทธิครอบครอง, ขับไล

ไกลเกลี่ย/ตรวจแผนที่

พ.701/59

09.00

นางเพียร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

นายสุทธินันท ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ละเมิด เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.732/59

09.00

นางสาวนิช (นางมี ดอกดวง และนางสงค ดอกดวง ผูตาย) -

รองขอจัดการมรดก(ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.733/59

09.00

นางสาวศิริพร (นางมา อินทรีย ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก(ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.736/59

09.00

นางสุดใจ (รองครอบครองปรปกษ)

-

รองครอบครองปรปกษ

พ.742/59

09.00

นางสาวสุธิดา (นายไพรัตน ตองเนตร ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก(ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.744/59

09.00

นางวันวิภา (นายบุญธรรม เสนาะทรัพย ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก(ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

ผบ.3964/59

09.00

บริษัท ดีพรอมธุรกิจ จํากัด

นางสุภาพร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาซื้อขาย ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

ผบ.3965/59

09.00

บริษัท ดีพรอมธุรกิจ จํากัด

นางสุภาพร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

ผบ.4002/59

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางสาวรักกระวี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4004/59

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นายธนิกหรือนายพรอนันต ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4024/59

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นายพิทักษ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ ค้ําประกัน และเรียกคาเสียหาย

นัดมาทําไม

ไตสวนคํารอง

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4221/59

09.00

บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นายนิพล ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4222/59

09.00

บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นายอมรเทพ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4223/59

09.00

บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นางสมหมาย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกใหชําระหนี้

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4224/59

09.00

บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นายสนม

ผิดสัญญาเชาซื้อ คาเสียหาย สงมอบรถคืน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4228/59

09.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) นายวรัญู

ผิดสัญญาบัตรเครดิต และเรียกใหชําระหนี้ ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4229/59

09.00

นายพั้ว

นางดี

ผิดสัญญากูยืม

ผบ.1/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ดาบตํารวจหรือนายวิทยากร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน กูยืม ค้ําประกัน สัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.1/60

09.00

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายพรมลี

ละเมิด ประกันภัย เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายประชัน

กูยืม ค้ําประกัน

พ.2/60

09.00

นายนพรัตน (นางนิ่มหรือนิม ไพรบึง ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก (ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

ผบ.3/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

พันตรีชวนันท ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

กูยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.3/60

09.00

นายแสง

นางสาววันดี

ใหรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ขับไล เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4/60

09.00

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางปชชา

กูยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.5/60

09.00

นางวันนา (นางสมปอง พันธสวาง ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก(ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

ผบ.5/60

09.00

บริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นายชาญณรงค ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ ค้ําประกัน สงมอบรถคืน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.7/60

09.00

นางนิภา (นายวรวิทย คงเพชร ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก(ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.8/60

09.00

นางทองลิตร (นางสรอย พลขันหรือพิมพศร ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

ผบ.10/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายฤทธา

สินเชื่อพรอมใช กูยืมเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.11/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายสนอง

ผิดสัญญาบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.12/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายสุวัฒน

ผิดสัญญาบัตรเครดิต กูยืมเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.13/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวณิชชา

ผิดสัญญาบัตรเครดิต กูยืมเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.14/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายฤทธิรงค

ผิดสัญญาบัตรเครดิต กูยืมเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.15/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายเมธี

ผิดสัญญาบัตรเครดิต กูยืมเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.16/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายมีสุข

ผิดสัญญาบัตรเครดิต กูยืมเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.17/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายภูริศ

ผิดสัญญาบัตรเครดิต กูยืมเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.18/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวสุวรรณา

ผิดสัญญาบัตรเครดิต กูยืมเงิน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.20/60

09.00

นางสาวณฐอร

นางสาวขวัญจิต

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.24/60

09.00

นางสวาท

นางนิยมภรณ

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.25/60

09.00

นางสวาท

นางนุสรินทร

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.26/60

09.00

นางสวาท

นางนุสรินทร

ยืม

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.60/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางสาวฐิตาพรรณ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.61/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางสาวณัฐยาธหรือบังอร

ผิดสัญญาบัตรเครดิต เรียกใหชําระหนี้ ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.61/60

09.00

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ละเมิด ประกันภัย ไลเบี้ย เรียกคาเสียหาย

ผบ.62/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางสาวสุดารัตน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.63/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางนาตยา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย

ผบ.64/60

09.00

บริษัท บริหารสินทรัพย เจ จํากัด

นางสาวกรองการจน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกคาเสียหาย ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.69/60

09.00

นายประจักษ (นายมิตร บริบูรณ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

พ.70/60

09.00

นายแปว (นางทองสีหรือทองสี่ เนื้อมี ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

ผบ.249/60

09.00

สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด นางสุวารี ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.250/60

09.00

สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด นายฉัตรชัย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1767/58

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายสุวิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ฉอโกง

ฟงคําพิพากษา

อ.1917/58

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นางสุจิรา

ความผิดตอ พรบ.จัดหางานและคุมครองคนหางาน

ฟงผลชําระหนี้/คําพิพากษา

อ.236/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายสุรเดชหรือเตย

ความผิดตอชีวิต พยายาม ลหุโทษ สืบพยานโจทกประกอบ

อ.241/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายพีระพัฒนหรือพี

ความผิดตอชีวิต พยายาม ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ

ผบ.48/60

13.00

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

นายกิตติชัย

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด) ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

นายสมศักดิ์

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

สืบพยานโจทกประกอบ

พ.734/59

13.30

นางอุ (นายพา ศรีกะชา และ นางเดีย ศรีกะชา ผูตาย) -

รองขอจัดการมรดก(ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.735/59

13.30

นางพันธ (นายบุญทัน ประทุมหรือประถม ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก(ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

ผบ.4209/59

13.30

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

นายตะวันเมธา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อรถยนต ค้ําประกัน ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4216/59

13.30

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นางสาวอาภาพร

ผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน ผิดสัญญาสินเชื่อบุคคล

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4217/59

13.30

บริษัท เทสโก คารด เซอรวิสเซส จํากัด

นายโสภณ

ผิดสัญญาใชบัตรเครดิต

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.4227/59

13.30

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

นางสาวรสสุคนธ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาเชาซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกทรัพยคืน

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.6/60

13.30

นายเริณใจ (นางสี สายตั้งหรือสายตัง ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก(ไมมีพินัยกรรม) ไตสวนคํารอง

พ.13/60

13.30

นางสุนันทา (นายประมวล จันทมาศ ผูตาย)

-

รองขอจัดการมรดก

ไตสวนคํารอง

ผบ.185/60

13.30

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

นางสาวสุพัตรา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เชาซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพยคืน เรียกคาเสียหาย

ไกลเกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1542/58

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายอภิชาติหรือตั้ม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ ฟงอุทธรณ

อ.2066/59

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายธวัชชัย

ความผิดตอ พรบ.ยาเสพติดใหโทษ พรบ.จราจรทางบก

ฟงคําพิพากษา

อ.137/60

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ

นายบุญตาหรือเตี้ย

ความผิดเกี่ยวกับเพศ

นัดสอบคําใหการ

