บัญชีนัดความคดีจัดการพิเศษ ประจําวันที่ 27 สิงหาคม 2561
หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก์

จําเลย

พ.338/61

09.00

นางคุณัญญา

พ.399/61

09.00

นางสาวภาวิณี (ร้องขอจัดการมรดกของนายทองมา ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก(ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.402/61

09.00

นางสาวประณีต ในฐานะผู้จัดการมรดกโดยไม่มีพินัยกรรมของนางซุน นายนาม ในฐานะทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนางมีหรือคํามี

แบ่งทรัพย์

พ.405/61

09.00

นายยัง (นางแหล้ ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก(ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.419/61

09.00

นางสํารอง (ร้องขอจัดการมรดกของนายโสม ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก(ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.423/61

09.00

นางกนกวรรณ

นายไสว

ละเมิด เรียกค่าเสียหาย

พ.425/61

09.00

นายศักดิ์สยาม (ร้องขอจัดการมรดกของนายอํานวย ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.426/61

09.00

นางสาวกัลยา (ร้องขอจัดการมรดกของนายพร ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

ผบ.693/61

09.00

บริษัท ฉัตรชัย ลีสซิ่ง จํากัด

นางสาวสลิลรัตน์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

กู้ยืม ค้ําประกัน

ผบ.982/61

09.00

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

นายสาคร

ผิดสัญญาบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสด ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา/ยอม

ผบ.1119/61

09.00

ธนาคารออมสิน

นางสาวศศิธร

ผิดสัญญาบัตรเครดิต

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1120/61

09.00

ธนาคารออมสิน

นายภัทรพงศ์

ผิดสัญญาบัตรเครดิต

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

นางเฉลียว ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ข้อหา
เพิกถอนการโอนที่ดิน และติดตามเอาทรัพย์คืน

นัดมาทําไม
ชี้สองสถาน

ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบ

นัดชี้/สืบโจทก์

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก์

จําเลย

ข้อหา

นัดมาทําไม

ผบ.1121/61

09.00

ธนาคารออมสิน

นางสาวเจนจิรา

ผิดสัญญาบัตรเครดิต

ผบ.1124/61

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวปิยาภรณ์

ผิดสัญญาใช้บัตรเครดิต ผิดสัญญากู้ยืม ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1125/61

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นายสมคิด

ผิดสัญญากู้ยืม สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1126/61

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นายสุริยา

ผิดสัญญาใช้บัตรเครดิต ผิดสัญญากู้ยืม สินเชื่อ

ผบ.1127/61

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวดวงเดือน

ผิดสัญญากู้ยืม สินเชื่อเฟิร์สช้อยส์ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1157/61

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นางสาวสมาพร

ผิดสัญญาเงินกู้ และบังคับจํานอง ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1158/61

09.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นางขนิษฐา

ผิดสัญญาเงินกู้ และบังคับจํานอง ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1178/61

09.00

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นายชาญชัย ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญากู้เงิน, ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1460/61

09.00

บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จํากัด

นายอดิศักดิ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเช่าซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกทรัพย์คืน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1461/61

09.00

บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จํากัด

นายบุรินทร์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเช่าซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกทรัพย์คืน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1462/61

09.00

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จํากัด

นายสูน ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน

ผิดสัญญาเช่าซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1463/61

09.00

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จํากัด

นายโกวิท ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ผิดสัญญาเช่าซื้อ , ค้ําประกัน ,เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1464/61

09.00

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด

นายนิเวศน์

ผิดสัญญาใช้บัตรเครดิต, โอนสิทธิเรียกร้อง ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1465/61

09.00

บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวเกณิกา

ผิดสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก์

จําเลย

ข้อหา

นัดมาทําไม

ผบ.1466/61

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นางสาวพัชรินทร์

ผิดสัญญากู้ยืม สินเชื่อเงินสดเฟิร์สช้อยส์ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1467/61

09.00

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด

นายอัษฎายุทธ

ผิดสัญญากู้เงิน, สินเชื่อเงินสดเฟิร์สช้อยส์ ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1468/61

09.00

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

นางสาวจันทร์จิรา

ผิดสัญญาใช้บัตรเครดิต, ผิดสัญญาสินเชื่อบุคคล

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1469/61

09.00

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

นางสาวรัตติมา

ผิดสัญญาใช้บัตรเครดิตและสินเชื่อวงเงินยูโอบี

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1745/61

09.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) นางสาวกาญจนา

ผิดสัญญา เรียกให้ชําระหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1746/61

09.00

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) นายทวี

ผิดสัญญา เรียกให้ชําระหนี้

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.999/61

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายไสว

ความผิดต่อชีวิต ประมาท พรบ.จราจรทางบก

ฟังคําพิพากษา (ส)

อ.1008/61

09.00

นายนคร โดยนายปัญญา (ผู้รับมอบอํานาจ)

นางบุษบา ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

ฉ้อโกง

ไต่สวนมูลฟ้อง

อ.1040/61

09.00

นางศศิวิภา ที่ 1 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ โดยนางศศิวิภา ผู้แทนโดยชอบธรรม ที่ 2

นางสาวเจียระไน

ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

ไต่สวนมูลฟ้อง

อ.1249/61

09.00

นางนภัสกร

นายสมเสียน

ยักยอก

ไต่สวนมูลฟ้อง

อ.1385/61

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายธีรวัฒน์หรือแบงค์

ความผิดต่อชีวิต พยายาม ความผิดต่อร่างกาย บุกรุก

นัดพร้อม / คุ้มครองสิทธิฯ

อ.1395/61

09.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายคมสันต์

ความผิดต่อ พรบ.จราจรทางบก พรบ.รถยนต์

นัดพร้อม / คุ้มครองสิทธิฯ

พ.230/61

09.30

นางชนัดดา (ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน)

-

ครอบครองปรปักษ์

นัดตรวจแผนที่

อ.934/61

09.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายเมทีหรือป้อ

ความผิดต่อร่างกาย ทําให้เสียทรัพย์ ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ

ฟังคําพิพากษา/สืบส่วนแพ่ง

หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก์

จําเลย

ข้อหา

นัดมาทําไม

อ.2083/60

10.00

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นางสาวแก้วมณี

ฉ้อโกง ความผิดต่อ พรบ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ผบ.293/59

13.30

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวพัชมณ

ผิดสัญญาใช้บัตรเครดิต เรียกให้ชําระหนี้ ไต่สวนคําร้อง

ผบ.569/60

13.30

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นายบุญมี

ผิดสัญญา (สินเชื่อส่วนบุคคล) เรียกให้ชําระหนี้

ไต่สวนคําร้อง

ผบ.2648/60

13.30

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวมณีญาดา

ผิดสัญญา (สินเชื่อส่วนบุคคล) เรียกให้ชําระหนี้

ไต่สวนคําร้อง

พ.406/61

13.30

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ (นายปัน ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก(ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.407/61

13.30

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ (นางสมปอง ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก(ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.408/61

13.30

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ (นายบุญกอง ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก(ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.411/61

13.30

นางประยง (ร้องขอจัดการมรดกของนางสอน ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก(ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.412/61

13.30

นายติ (ร้องขอจัดการมรดกของนายเรือง ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก(ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.413/61

13.30

นายตี (ร้องขอจัดการมรดกของนางแดดหรือแกด ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก(ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนมูลฟ้อง

พ.415/61

13.30

นายสมพงษ์ (ที่ดินโฉนดเลขที่ 1758 เลขที่ดิน 65)

-

ขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ไต่สวนคําร้อง

พ.418/61

13.30

นางยุพิน (ครอบครองปรปักษ์)

-

ขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ไต่สวนคําร้อง

พ.420/61

13.30

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ (นายบุญเสริม ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก(ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.427/61

13.30

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ (นายอ้วย ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

ฟังคําพิพากษา

หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก์

จําเลย

ข้อหา

นัดมาทําไม

พ.428/61

13.30

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ (นางแสวง ผู้ตาย) -

ร้องขอจัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.429/61

13.30

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ (นายณรงค์ ผู้ตาย)

-

ร้องขอจัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ไต่สวนคําร้อง

พ.433/61

13.30

นายเผย (โฉนดที่ดินเลขที่ 6524 เลขที่ดิน 33 และโฉนดที่ดินเลขที่ 6523 เลขที่ 34)

-

ขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ผบ.941/61

13.30

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นายการัณยภาสหรือวรภาส ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผิดสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี เงินกู้ ปรับโครงสร้างหนี้ บังคับจํานอง ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1116/61

13.30

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด

จ่าเอกหรือนายวรวุฒิหรืออรุณเดช ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน กู้ยืม, ค้ําประกัน

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1159/61

13.30

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวพิมพ์ชนา

ผิดสัญญาเงินกู้,บังคับจํานองและเรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1175/61

13.30

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายเสรี

ผิดสัญญาเช่าซื้อ , เรียกทรัพย์คืน ,เรียกค่าเสียหาย

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

ผบ.1787/61

13.30

ธนาคารออมสิน

นายที

ผิดสัญญากู้ยืม บังคับจํานอง

ไกล่เกลี่ย/นัดพิจารณา

อ.1289/55

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายปัฐวีหรือเชน

ความผิดต่อ พรบ.ป่าไม้ พรบ.การขนส่งทางบก

ไต่สวนลูกหนี้

อ.1251/60

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายรัตนศิริ

ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พรบ.จราจรทางบก

นัดพร้อมเพื่อสอบถามฯ

อ.1303/60

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นางสาวอุษณีย์

ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร

นัดพร้อมเพื่อฟังผลตรวจ

อ.1330/60

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายรัตนศิริ

ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ นัดพร้อมเพื่อสอบถามฯ

อ.1129/61

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นางสาวพรรณทิพา

ความผิดต่อร่างกาย ทําให้เสียทรัพย์ ฟังคําพิพากษา (สืบเสาะ)

อ.1134/61

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายเยี่ยม

ความผิดต่อชีวิต ประมาท พรบ.จราจรทางบก ฟังคําพิพากษา (สืบเสาะ)

ไต่สวนคําร้อง

หมายเลขดําที่/พ.ศ.

เวลา

โจทก์

จําเลย

ข้อหา

นัดมาทําไม

อ.1397/61

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายจรัสพัฒน์หรือเหลิม

ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พบทนาย / คุ้มครองสิทธิฯ

อ.1401/61

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายสุริยา

ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ นัดพร้อม / คุ้มครองสิทธิฯ

อ.1405/61

13.30

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์

นายฐิติพงศ์หรือฮอต

ความผิดต่อ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ นัดพร้อม / คุ้มครองสิทธิฯ

