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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ

1 นางจิตลัดดา เสียงใส 2,560,000 2,560,000 ธอส. 10-พ.ย.-57 เพือ่ปลูกสร้างอาคาร

นักวิชการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ ปรับแล้ว 15465

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เคยใช้สิทธิ กท. 3/2549 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท าสัญญา (2006/11/16) 440,000

2 นายนิติพล ภูหงษ์ 650,000 630,200 ธอส. 21-พ.ย.-57 ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ปรับแล้ว 02 141 2944

ส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1 089 769 7829

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

3 นางสาววาริสา สุวรรณโชติ 502,000 422,300 ธอส. 23-ธ.ค.-57 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ปรับแล้ว 02-141-3676
ส านักงานเลขานุการกรม

ส านักกิจการยุติธรรม

4 นางสมพร พสุนธาวิโรจน์ 500,000 500,000 ธอส. 8-ม.ค.-58 เพือ่ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมบ้านขาดเอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เคยใช้สิทธิ กท. 2/2552 (22เม.ย.52) 600,000 02-141-2777 รูปถ่ายส่วนทีจ่ะซ่อมแซม(ทีช่ัดกว่า)

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้
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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
5 นายยศพล ลัภกิตโร 1,070,000 ตามใบเสร็จ ธอส. 9-ก.พ.-58 ปรับลดอัตราดอกเบีย้ เคยใช้สิทธิ กท 1,450,000

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เคยใช้สิทธิ กท 1,450,000 148 081-909-0720 2/2552 (22 เม.ย. 52)

สถาบันพัฒนาบุคลากรกระบวนการยุติธรรม 2/2552 (22 เม.ย. 52) 02-141-3748

ส านักกิจการยุติธรรม

6 นายชลธี วิชัยแสง 1,500,000 กท. 25-ก.พ.-58 เพือ่ซ้ือทีดิ่นและอาคาร ช่วยราชการ จ.เชียงใหม่

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 230 สาขาศูนย์ราชการ อาคารเอ

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 053 217 105

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 094 102 3098

7 นางสาวฬชตวรร คลังกลาง 1,034,617 ธอส. 3-ม.ีค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 247 042-249-143

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

8 นางสาวนลินี สาคุณ 834,246 ธอส. 13-ม.ีค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 286 02-141-2810
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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

ส านักงานเลขานุการกรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

9 นางสาวอสุนี แก่นวงศา 1,284,279 ธอส. 25-ม.ีค.-58 เพือ่ปรับลดอัคราดอกเบีย้

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 333 02-141-2811

ส านักงานเลขานุการกรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

10 นางสาวกฤษรา ถาวรแก้ว 2,546,046 ธอส. 25-ม.ีค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักวิชาการยุติธรรมช านาญาการ 334 02-141-2914

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

11 นางสาวจันทร์ทิวา ทาดีวงค์ 958,000 ธอส. 27-ม.ีค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 348 02-141-5338

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

12 นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ 3,000,000 ธอส. 31-ม.ีค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดใบเสร็จรับเงินเดือนล่าสุด
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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ เคยใช้สิทธิ กท. 1,724,600 7/2550 (29 พ.ย. 50) 351 02-141-5390 เปล่ียนชื่อ จากนางนิลุบล เปน็ นางอรเกษมศิลป์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตรวจสอบจากฝ่ายข้อมูลฯ

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

13 นางสาวอุทัยกร กิ่งแก้ว 800,000 กท. 10-เม.ย.-58 เพือ่ซ้ือห้องชุด ไม่แจ้งสาขาทีป่ระสงค์ใช้สิทธิ

นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 394 สาขา.......

สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ปฏิบัติราชการส านักงานเลขานุการกรม 13786

ส านักงานกิจการยุติธรรม

14 นางสาวกรรชรส วันดี 4,500,000 กท. 10-เม.ย.-58 เพือ่ซ้ือทีดิ่นพร้อมบ้าน

นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 395 สาขาศูนย์ราชการ อาคารบี

ส านักงานเลขานุการกรม 13744

ส านักงานกิจการยุติธรรม

15 นายชูชาติ ศิริปัญจนะ 1,510,000 ธอส. 10-เม.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 396 02 141 2689

ส านักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

 ธ.อนุมัติ 1,720,000



5

ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

16 นางสาวฐิตาภา สวนคล้าย 2,600,000 ธอส. 22-เม.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 440 02 142 3500

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

17 นายรูดีมาน มามะ 1,555,000 ธอส. 1-พ.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดใบเสร็จรับเงิน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 483 02 141 2804

ส านักงานเลขานุการกรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

18 นางสาวน้ าทิพย์ ฉิมสุด 767,505 767,505 ธอส. 12-พ.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 502 02-141-5475

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

19 นางสาวน้ าฝน เกตุสิงห์สร้อย 2,000,000 กท. 26-พ.ค.-58 เพือ่ซ้ือทีดิ่นพร้อมบ้าน ขาดสลิปเงินเดือน

นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 568 สาขา... ไม่แจ้งสาขาธนาคาร

ส านักงานเลขานุการกรม 02-141-3706

เคยใช้สิทธิ ธอส. 259,000 3/2547 (ก.ค.)
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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

ส านักงานกิจการยุติธรรม

20 นางสาวจันทร์จิรา สรงชล 2,732,498  กท. 8-ม.ิย.-58 เพือ่ไถ่ถอนจ านอง ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 620 สาขา ศูนย์ราชการอาคารเอ

ส านักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 02 141 5371

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

21 นางสาวณัฐธยาน์ เสริมศิลป์ 1,800,000 ธอส. 12-ม.ิย.-58 เพือ่ซ้ือทีดิ่น-ปลูกสร้างอาคารเปล่ียนแปลงข้อมูล 18 ม.ค. 59

นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ 639 02 141 5314 ขาดหนังสืออนุญาตก่อสร้าง

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

22 นางสาวญาณิศา แสวงหา 1,361,000 ใบเสร็จ ธอส. 30-ม.ิย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 02 141 2846

ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา  

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

23 นางสาววริตฐภรณ์ (ส าราญ) อนุหนายนน์ 1,497,861 ใบเสร็จ ธอส. 2-ก.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดสลิปเงินเดือน

ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เคยใช้สิทธิ กท. 730,000 6/2550(30 ต.ค. 50) 719 02 141 3676 เปล่ียนชื่อ ขอใบเปล่ียนชื่อ
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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ธ.อนุมัติ 535,000 ยื่นเอกสารมาเป็นเพือ่ซ้ือห้องชุด

ส านักงานกิจการยุติธรรม

24 นายอธิวัฒน์ ธัมมารัตน์นนท์ 1,915,000 ใบเสร็จ ธอส. 7-ก.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 749

กองการเจ้าหน้าที่

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

25 นางสาวอภิญญา ยาสมุทร(แพงผา) 1,900,000 ใบเสร็จ กท. 17-ส.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ยื่นกู้โดยใช้หลักทรัพย์เดียวกับสามี 

นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เคยใช้สิทธิ กรุงไทย 630,000 1/2551 (30 ม.ค. 51) 906 สาขาศูนย์ราชการฯ นายนิรันดร์ ยาสมุทร

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ อาคารบี

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 02 142 3499

26 นายธีระพล สันติส าราญวิไล 1,750,000 1,156,800 กท. 19-ส.ค.-58 เพือ่ซ้ือห้องชุด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 924 สาขาศูนย์ราชการฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อาคารเอ

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 15075

27 นางสาวปริมล เบ็ดเสร็จ 2,030,000 ใบเสร็จ ธอส. 3-ก.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 992 02-142-3499

กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ 091-0044656

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

28 นางสาวศุภกานดา สุขศรีวงษ์ 1,200,000 ใบเสร็จ กท. 4-ก.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ 1001 สาขาศูนย์ราชการฯ

ส านักนโยบายและประสานแผนในกระบวนการยุติธรรม อาคารบี

ส านักงานกิจการยุติธรรม 083-540-6556,02 141 3711

29 นางสุจิตรา แก้วไกร 3,000,000 2,333,800 กท. 14-ก.ย.-58 เพือ่ปลูกสร้างอาคาร

เลขานุการกรม เคยใช้สิทธิ กท. 500,000 3/2549 (ส.ค. 49) 1037 สาขายะลา

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 02 141 2804

30 นายพิสุทธิ เกื้อฉิม 2,400,000 1,115,600 ธอส. 14-ก.ย.-58 เพือ่ซ้ือทีดิ่นพร้อมทาวน์เฮ้าส์

นิติกรช านาญการพิเศษ เคยใช้สิทธิ กท. 700,000 2/2553 (19ม.ีค. 53) 1047 02 141 5166 - 7 

กองการเจ้าหน้าที่

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

31 นางสาวสุจิตรา สนธิภักดี 1,000,000 ใบเสร็จ ธอส. 18-ก.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ใบเสร็จรับเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 1061 02 141 5212
กองคลัง

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

32 นางสาวอนิลดา เนตตกุล 1,940,000 ใบเสร็จ ธอส. 25-ก.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดสลิปเงินเดือน
นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1088 0 2142 3499
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา 084 613 1367
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

33 นางสาวสาธนา ขณะรัตน์ 3,245,000 ใบเสร็จ ธอส. 9-ต.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดสัญญากู้เงิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพทิกัษสิ์ทธแิละเสรีภาพ เคยใช้สิทธ ิธอส. เพื่อซ้ือหอ้งชุด 349,000 7 มี.ค. 45 1142 0 2141 2804 ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ข้อมูลจากธนาคาร

กระทรวงยุติธรรม

34 นางสาวจิตตโศภิษฐ์ วิทยาศิริกุล 1,990,000 ใบเสร็จ กท. 19-ต.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดสลิปเงินเดือน
นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ 1158 สาขา ศูนย์ราชการ อาคารเอ
กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 02 141 2892
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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

35 นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ 2,500,000 ใบเสร็จ กท. 26-ต.ค.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เคยใช้สิทธิ กท. 566,207 2/2551 (7 ม.ีค. 51) 1182 สาขาศูนย์ราชการ อาคารเอ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 02 141 2710
กระทรวงยุติธรรม

36 นางสาวธันย์นิชา วรัณไชยรัตน์ 950,000 ใบเสร็จ ธอส. 24-พ.ย.-58 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดสัญญากู้เงิน

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1309 02 141 3707 สลิปเงินเดือน

กองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

ส านักงานกิจการยุติธรรม

37 นางสาววิลาวัณย์ ยี่ทอง 1,300,000 1,300,000 กท. 27-พ.ย.-58 เพือ่ซ้ือห้องชุด

นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพเิศษ 1324 สาขาศูนย์ราชการ อาคารเอ

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 02 141 5340

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

38 นายนิรัต นิรัติศัยโสภิญ 3,000,000 2,338,800 กท. 25-ธ.ค.-58 เพือ่ซ้ืออาคารพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 1427 สาขาศูนย์ราชการ อาคารเอ
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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

กองการเจ้าหน้าที่ 02 141 5186

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

39 นางวิราวรรณ นิรัติศัยโสภิญ 3,000,000 672,800 กท. 25-ธ.ค.-58 เพื่อซ้ืออาคารพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ใช้หลักทรัพย์ในการยื่นกู้เดียวกับสามี

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เคยใช้สิทธิ กท. 400,000 5/2550(29 ก.ย. 50) 1428 สาขาศูนย์ราชการ อาคารเอ (นายนิรัต นิรัติศัยโสภญิ)

กองการเจ้าหน้าที่ ธ.อนุมัติ 360,000 02 141 5186

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

40 นายธนายุทธ เชียงถิรเมธ 1,440,000 ธอส. 7-ม.ค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นิติกรช านาญการ เคยใช้สิทธิ กท. 360,000 4/2549 (พ.ย.49) 02 141 5418

ส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

41 นายวิศรุต ถนอมทรัพย์ 2,000,000 ธอส.  8 ม.ค. 59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักนิติวิทยาศาสตร์ช านาญการ 02 142 3500

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

42 นายโกมล พรมเพ็ง 1,800,000 ธอส.  19 ม.ค. 59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดสัญญากู้เงิน

ยกเลิก กรุงไทย 1,413,300  4/2558 (21 ต.ค. 58)
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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

43 นางสาวณัชสรณ์ วงศ์อุรา 1,132,200 ธอส. 25-ม.ค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 105 15185

กองการเจ้าหน้าที่

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
44 นางสาวนวรัตน์ สุขถนอม 1,500,000 กท. 27-ม.ค.-59 เพือ่ซ้ือทีดิ่น-อาคาร ขาดประมาณการค่าใช้จ่าย

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 116 สาขา เพลินนาร่ีมอลล์ แบบแปลน
กองการเจ้าหน้าที่ 02 141 5185
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

45 นางขนิษฐา รัตนประทุม 2,334,000 ธอส. 8-ก.พ.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
นิติกรช านาญการ 142 02 141 2804
ส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เคยใช้สิทธิ กท. 1,200,000 5/2549 (ม.ค. 50)
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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

46 นายสุวิทย์ พันแอ 1,053,000 ธอส. 3-ม.ีค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 222 02 141 5210

กองคลัง

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

47 นางสาวสมรักษ์ เจริญสุข 2,557,000 ธอส. 28-ม.ีค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักนิติวิทยาศาสตร์ช านาญการ 319 02 142 3500

กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

48 นางสาวชนินาถ วิจิตรไพฑูรย์ 4,355,000 ธอส. 5-เม.ย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 361 12110

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

49 นางพรทิพย์ วงศ์ชู 1,856,000 ธอส. 5-เม.ย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดโฉนด ,สลิปเงินเดือน

นักวิชาการยุติธรรมช านาญการ เคยใช้สิทธิ กรุงไทย 450,000 362 02 141 2804

กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 3/2551 (10 เม.ย. 51)
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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
50 นายสุรัตน์ อินทร์ศิริ 2,314,000 ธอส. 12-เม.ย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดสลิปเงินเดือน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 381 02 141 2804 ขาดสัญญากู้เงิน

ส านักงานเลขานุการกรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

51 นายไตรรัตน์ ภูมิแสนโคตร 1,500,000 ธอส. 21-เม.ย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ 403 056 882 037

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

52 นางสาวจิตติมา สุขกิจ 1,629,000 ธอส. 13-พ.ค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 462 02 141 3764
ส านักงานเลขานุการกรม

ส านักงานกิจการยุติธรรม

53 นางสาวจินตนา นุชเทียน 816,900 กท. 18-พ.ค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 475 สาขา ศูนย์ราชการ อาคารเอ
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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

กองการเจ้าหน้าที่

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

54 นางสาวอรวรรณ ปานคง 3,200,000 กท. 23-ม.ิย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ขาดหนังสือรับรองเงินเดือน

นักวิชาการยุติธรรมช านาญการพิเศษ เคยใช้สิทธิ กท. 1,419,200 6/2553 (30 ก.ย. 53) 589 สาขา ศูนย์ราชการ อาคารบี สลิปเงินเดือน

ส านักงานกิจการยุติธรรม 02 141 3751 ใบเสร็จรับเงิน

55 นางสาวขวัญชนก เทพวงศ์ 1,600,000 ธอส 5-ก.ค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นิติกรช านาญการ 637 สาขา ส านักงานใหญ่

ส านักกฎหมาย 02 141 5294

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
56 นางสาวเมศรา หนูแก้ว 2,000,000 ธอส. 22-ส.ค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นิติกรช านาญการ ช่วยราชการศูนย์สันติวิธี กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าสาขา เมืองทองธานี
ส านักกฎหมาย 02 141 2698
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

57 นางสาวณัชชา อนันตวิเชียร 2,430,000 กท. 26-ส.ค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ ม2ี สัญญา
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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 791 สาขา ท่าอากาศยานกรุงเทพ1. สัญญาซ้ือห้องชุด - 2,210,000 บาท
กองการเจ้าหน้าที่ 02 141 5190 - 93 2. สัญญา home for cash - 220,000 บาท

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สัญญา home for cash ไม่เข้าเกณฑ์
58 นายสราวุธ โกมลภิส 1,150,000 ธอส. 31-ส.ค.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 805 02 141 2691
ส านักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

59 นางสาวปภัสรา ทิจิ่น 387,000 ธอส. 20-ก.ย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 859 02 141 5220
กองคลัง

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

60 นางสาวธวัลรัตน์ จันทร์เป็งผัด 1,261,000 ธอส. 20-ก.ย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 860 02 141 5227
กองคลัง

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

61 นายกิจจา ไตรภูวนารถ 2,400,000 กท. 2-พ.ย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้
นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 988 สาขาศูนย์ราชการ อาคารบี
ส านักนิติวิทยาศาสตร์บริการ 02 142 3498
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

62 นางสาวสายสุนี ถาปนา 2,524,000 ธอส. อันดับ 1 2-พ.ย.-59 เพือ่ซ้ือห้องชุด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กท. อันดับ 2 989 กท. สาขาศูนย์ราชการ อาคารเอ

ส านักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 02 141 5367

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

63 นางสาวนภาพร กัวตระกูล 3,000,000 กท. 4-พ.ย.-59 เพือ่ซ้ือห้องชุด
นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 993 สาขาศูนย์ราชการ อาคารบี
ส านักนิติวิทยาศาสตร์บริการ 02 142 3541
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 081 622 6515

64 นายน าโชค พงศ์จันทรเสถียร 2,200,000 กท. 7-พ.ย.-59 เพือ่ซ้ือห้องชุด

นิติกรช านาญการพิเศษ 1008 สาขาส านักงานใหญ่

ส านักกฎหมาย 02 141 5298
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ขอ้มูล ณ วันที ่30 ธ.ค. 59
วงเงินที่เสนอธนาคารทีป่ระสงค์

อนุมัติ จะใช้สิทธิ
วันรับเรื่อง วัตถุประสงค์/หมายเหตุล าดับที่ ชือ่/ต าแหน่ง

บญัชรีายชื่อขา้ราชการทีข่อใชส้ิทธิกู้เงินเพ่ือทีอ่ยู่อาศัยส าหรับขา้ราชการกระทรวงยตุธิรรม
ส่วนที ่1 (ส านักงานปลัดกระทรวงยตุธิรรม ,ส านักงานกิจการยตุธิรรม,สถาบนันิตฯิ,กรมคุ้มครองสิทธิฯ และส านักงานรัฐมนตร)ี

เอกสารประกอบ
จ านวนเงิน

ขอกู้

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

65 ว่าทีร้่อยโท ชีวีวัฒน์ หวานอารมย์ 1,000,000 กท. 18-พ.ย.-59 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

นิติกรช านาญการ 1039 สาขา บ้านผือ

ส านักงานกองทุนยุติธรรม 02 502 6318

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
66 นางสาวหอมหวล การะยศ 308,100 กท. อันดับ 1 9-ธ.ค.-59 เพือ่ไถ่ถอนจ านอง ขาดโฉนดทีดิ่น สัญญาจ านอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ธอส. อันดับ 2 1104 เพือ่ปรับลดอัตราดอกเบีย้

กองกลาง สาขา ศูนย์ราชการ อาคารเอ

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 02 141 5130

67 นายก่อเกียรติ แก้วสองดวง 1,300,000 กท. 27-ธ.ค.-59 เพือ่สร้างทีดิ่นพร้อมบ้าน

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 1148 สาขา ศูนย์ราชการ อาคารเอ

กองกลาง 02 141 4983

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม


