บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 25 กันยายน 2560
หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก์

จําเลย

ข้อหา

นัดมาทําไม

พ.236/60

09.00

นางสัมฤทธิ์ (ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

-

ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นัดพร้อม

พ.401/60

09.00

นายสุข

นางเลียน

ขับไล่

ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบโจทก์

พ.402/60

09.00

นายหรือดาบตํารวจพนมเทียน

นายหรือดาบตํารวจสุทิศ

ชําระหนี้ตามสัญญาค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.404/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ(นายธวัชชัย ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.405/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ(นายสมัครเกียรติ ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.406/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ(นายวิชัย ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.407/60

09.00

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ(นายทัน ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.408/60

09.00

นางวาสนา (นายบัวพันธ์ ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.412/60

09.00

นายสวน (ร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญ)

-

ร้องขอให้เป็นบุคคลสาบสูญ

ไต่สวนคําร้อง

พ.413/60

09.00

นางสาวจุมทอง (นางคํา ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.414/60

09.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงสีรวมชัยขุขันธ์

นายพิชิต ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาซื้อขาย หุ้นส่วน ตัวแทน นัดไกล่เกลี่ย/ชี้สืบโจทก์

พ.418/60

09.00

นางสุทิด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน(ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน) -

ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ไต่สวนคําร้อง

พ.419/60

09.00

นางสาวพินนา (นางสุม ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.420/60

09.00

นางทองจันทร์ (นางนี ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

ผบ.423/60

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายเสมียน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเงินกู้ จํานอง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.470/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางสาวอรทัย

ยืม เรียกให้ชําระหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.474/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นายนาริน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.475/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นางสาวสุทธิลักษณ์

ผิดสัญญาบัตรเครดิต เรียกให้ชําระเงิน ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1163/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นายวินัย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1792/60

09.00

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จํากัด

นางศิริจรรยา ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1793/60

09.00

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จํากัด

นายพัน ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1794/60

09.00

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จํากัด

นายกด ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1795/60

09.00

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จํากัด

นายวิชญ์ภาส ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย

ผบ.1796/60

09.00

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จํากัด

นายจิตร ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1797/60

09.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวปทุมมา

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1798/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นายประดิษฐ์

ผิดสัญญากู้ยืม สินเชื่อเงินสดเฟิร์สช้อยส์ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1799/60

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวเพ็ญพักตร์

ผิดสัญญากู้ยืม สินเชื่อเงินสดเฟิร์สช้อยส์ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2342/60

09.00

ธนาคารออมสิน

นางสาวจริณี ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ยืม ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2343/60

09.00

ธนาคารออมสิน

นางสาวสังวาลย์

ยืม ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2344/60

09.00

ธนาคารออมสิน

นายวันชัย

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2345/60

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายธนวัฒน์

ผิดสัญญา (สินเชื่อหมุนเวียน สปีดี้ แคช) ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2346/60

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายแก้วไพทูล

ผิดสัญญา (บัตรเครดิต)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2519/60

09.00

บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จํากัด

นายสําราญ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ลูกหนี้ร่วม เรียกทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2526/60

09.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นางสาวปิยะพร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม จํานอง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2527/60

09.00

บริษัท โตทรัพย์ จํากัด

นายธนชัย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2528/60

09.00

บริษัท โตทรัพย์ จํากัด

นางสอน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ยืม

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2531/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายประสิทธิ์

ผิดสัญญาสินเชื่อพร้อมใช้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2532/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายเกื้อกมล

ผิดสัญญาสินเชื่อพร้อมใช้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2533/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายอุทัย

ผิดสัญญาสินเชื่อพร้อมใช้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2534/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวกาญจนา

ผิดสัญญาสินเชื่อพร้อมใช้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2535/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายสมชาย

ผิดสัญญาสินเชื่อพร้อมใช้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2536/60

09.00

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวกัลยาณี

ผิดสัญญาสินเชื่อบัตรเครดิต

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2541/60

09.00

นางอุบล

นางทัศณีย์

ผิดสัญญากู้ยืมเงิน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2544/60

09.00

นางสาวณัฐวรัตถ์

นายประเทือง

จ้างทําของ

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2545/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นายคมสรรค์

เช่าซื้อ เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2546/60

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นายนครินทร์

เช่าซื้อ เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.825/60

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายธีรศักดิ์

ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

สืบพยานโจทก์-จําเลย

อ.179/59

10.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายจักรพันธ์

ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ นัดพร้อมเพื่อสอบถาม

พ.274/60

13.30

นางติน

นายหาย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ให้แบ่งแยกที่ดินกรรมสิทธิ์รวม

พ.403/60

13.30

นางกฤษณา

นางสกิจ

ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย บังคับโอน ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.417/60

13.30

นายบน (นางลุน ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

ผบ.1030/60

13.30

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นางสาวฐิติยา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1082/60

13.30

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จํากัด

สิบตํารวจตรีสกัดหรือนายสกัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/สืบ

ผบ.1180/60

13.30

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายประพันธ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผบ.2542/60

13.30

บริษัท คิงส์คอนกรีต อินดัสทรี จํากัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน นายสุติชัย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาซื้อขาย ผิดสัญญารับสภาพหนี้ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.2543/60

13.30

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นายวิศรุต ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

เช่าซื้อรถยนต์ ค้ําประกัน เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1504/60

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายศิริชัยหรือเพชร

ความผิดต่อ พรบ.ป่าไม้

นัดพร้อม/สมานฉันท์

เช่าซื้อ ค้ําประกัน เรียกทรัพย์คืน เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

