บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 4 มิถุนายน 2561
หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก์

จําเลย

ข้อหา

นัดมาทําไม

พ.336/59

09.00

นางสมพิศ

นางสมิท ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน

กรรมสิทธิ์รวม ขอแบ่งแยกที่ดิน

นัดพร้อม

ผบ.3731/60

09.00

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

นายณัฐวัฒน์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาเช่าซื้อ , ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณาใหม่

พ.199/61

09.00

นายสุบิน (ร้องเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมของนางไข ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.216/61

09.00

นางธิดารัตน์

นายพิเชษฐ

ขับไล่

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.217/61

09.00

นางธิดารัตน์

นายประจักษ์

ขับไล่

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.222/61

09.00

นางยี่สุ่น

นายสุนันท์

ผิดสัญญารับสภาพหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.240/61

09.00

นางเลื่อน

นางอ่ํา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ที่ดิน บุกรุก ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง นัดชี้/สืบโจทก์

พ.249/61

09.00

นางสาวสวร (ร้องเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมของนายสุรินทร์ ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.250/61

09.00

นางนาง (ร้องเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมของนายจูม ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.252/61

09.00

นางใส (ร้องเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมของนางเหลา ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.253/61

09.00

นางทํา (ร้องเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมของนางบัวคํา ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.257/61

09.00

นางสังวาร (ร้องเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมของนายประเสริฐ ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.258/61

09.00

นางสาวอสุนี (ร้องเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมของนายพลอย ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.265/61

09.00

นางโสภา (ร้องเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมของนายยา ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

พ.272/61

09.00

นางเยือง (ร้องเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมของนายโพธิ์ชัย ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก

ไต่สวนคําร้อง

ผบ.548/61

09.00

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) นายจรัส หรือ นายจะรัด

ผิดสัญญากู้ยืมเงิน และเรียกให้ชําระเงิน ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.549/61

09.00

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

ผิดสัญญาเช่าซื้อ , ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.550/61

09.00

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

ผิดสัญญาเช่าซื้อ , ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.551/61

09.00

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

ผิดสัญญาเช่าซื้อ , ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.552/61

09.00

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

ผิดสัญญาเช่าซื้อ , ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.553/61

09.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) นางสาวมาลี

ผิดสัญญากู้ยืม,บัตรเครดิต และเรียกให้ชําระเงิน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ปพ.1/61

09.00

ธนาคารทหารไทย จํากัด(มหาชน)

นายเวนิช ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ล้มละลาย

ไต่ส่วน

ร.3/61

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นางสาวอังคณา

ความผิดต่อ พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ไต่สวนคําร้อง

ร.4/61

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นางสาวเหล็ง

ความผิดต่อ พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ไต่สวนคําร้อง

อ.421/61

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

พลทหารคมสันต์หรือคม

ความผิดต่อชีวิต พยายาม พรบ.อาวุธปืนฯ ลหุโทษ

นัดพร้อม/กําหนดนัดสืบฯ

อ.474/61

09.00

นายสุขสําราญ

นางสาวสิญาดา

ยักยอก

ไต่สวนมูลฟ้อง

อ.575/61

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายนพดลหรือนภดล

ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ นัดพร้อม/สมานฉันท์

อ.797/61

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายสมศักดิ์

ความผิดต่อ พรบ.อาวุธปืนฯ ลหุโทษ นัดพร้อม/สมานฉันท์

อ.2082/60

09.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายยุรนันท์หรือป๋องแป๋งหรือกระป๋องหรือกระแป๋ง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พรบ.อาวุธปืนฯ

ฟังคําพิพากษา

อ.261/60

10.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายสายฝน

ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พรบ.จราจรทางบก

นัดพร้อมเพื่อสอบถามฯ

อ.859/60

10.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายอนุสิทธิ์

ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พรบ.อาวุธปืนฯ

นัดพร้อมเพื่อสอบถามฯ

อ.1370/60

10.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายชลธี

ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พรบ.จราจรทางบก

นัดพร้อมเพื่อสอบถามฯ

ผบ.64/56

13.30

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นายสมศักดิ์

ผิดสัญญากู้เงิน , บังคับจํานอง

ไต่สวนคําร้อง

พ.103/61

13.30

นางธิดารัตน์

นางสาวปัทมาวรรณ

บังคับจํานอง กู้ยืม

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.173/61

13.30

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ(นายสมศักดิ์ เป็นคนสาบสูญ)

-

เป็นคนสาบสูญ

ไต่สวนคําร้อง

พ.218/61

13.30

นางธิดารัตน์

นางสาวไพจิตร

ขับไล่

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

พ.230/61

13.30

นางชนัดดา (ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน)

-

ครอบครองปรปักษ์

ไต่สวนคําร้อง

ผบ.388/61

13.30

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) นายสุวัฒน์

ผิดสัญญากู้ยืมเงิน , บังคับจํานอง ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.389/61

13.30

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด(มหาชน)

นายเทียบ หรือเทียม ในฐานะทายาทโดยธรรมฯของนางสาวฐาณิญาหรือนางสาวศรุตยา ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญากู้ยืมเงิน , บังคับจํานอง,มรดก ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.620/61

13.30

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

นางสาวณิชา

ผิดสัญญากู้ยืมเงิน,บังคับจํานอง

ผบ.675/61

13.30

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายเอกมงคล

ผิดสัญญากู้เงิน สินเชื่อส่วนบุคคล ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.676/61

13.30

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

นายหรือจ่าเอกเชิญ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญากู้เงิน สินเชื่ออเนกประสงค์สําหรับข้าราชการ

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.695/61

13.30

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นางจิตติมา

กู้ยืม,ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย

ผบ.739/61

13.30

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด

นายบุญเกิด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเช่าซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกให้ชําระหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.772/61

13.30

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นายสมบัติ

ผู้ค้ําประกันฟ้องไล่เบี้ยผู้กู้ ประกันภัย รับช่วงสิทธิ

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.815/61

13.30

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นายคมสันต์

ผิดสัญญาเรียกให้ชําระหนี้(กู้ยืม)

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.856/61

13.30

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายธงทอง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเช่าซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

