ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 13/๒๕๖๒
ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ครั้งที่ 13/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 9 กันยายน
๒๕๖๒ เวลา 9.0๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ชั้น 3 ศาลฎีกา ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. รับรองผลการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตาแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ประจาปี พ.ศ. 2562 เฉพาะผู้ สมัครตามความในมาตรา 28 (2) (ก) (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จานวน 42 คน
2. เห็ นชอบให้ มี การสอบคั ดเลื อก การทดสอบความรู้ เพื่ อบรรจุ เป็ นข้ าราชการตุ ลาการ
ในต าแหน่ งผู้ช่ วยผู้พิ พากษา ประจ าปี พ.ศ. 2562 - 2563 และแต่งตั้งประธานกรรมการสอบคั ดเลือก ฯ
และประธานกรรมการทดสอบความรู้ ฯ
4. เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการตุลาการ ชั้น 2 และเลื่อนชั้นเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่งข้าราชการตุลาการ ดังนี้
4.1 ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 67) จานวน 162 คน ตั้งแต่วันที่
12 กันยายน ๒๕62 เป็นต้นไป
4.2 ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 62) จานวน 15 คน ตั้งแต่วันที่
23 กันยายน ๒๕62 เป็นต้นไป
4.3 ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 61) จานวน 96 คน ตั้งแต่วันที่
24 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
5. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง (รุ่นที่ 13)
6. เห็นชอบรายงานผลการดาเนินการของคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อกลั่นกรอง
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดารงตาแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จานวน 6
ศาล ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา, ชุมพร, ระนอง, สิงห์บุรี, นครพนม และศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง

๒
7. เห็นชอบในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ วาระ 1 ตุลาคม 2562 ดังนี้
บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ (บัญชี 4)
ชั้น ๔ สับเปลี่ยนตาแหน่ง
๑. นางดณยา วีรฤทธิ์

ผช.ฎีกา

- พ.อุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
(แรงงาน)

เลื่อนชั้น 3 เป็นชัน้ 4 และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
๖๐. นายไพฑูรย์ วรสถิตย์
หน.แพ่ง
- ผช.ฎีกา
๖๑. นายนรพัฒน์ สุจิวรกุล
หน.อาญาพระโขนง
- ผช.ฎีกา
๖๒. นายสันติ ชูกิจทรัพย์ไพศาล
หน.เยาวชน ฯ กลาง
- ผช.ฎีกา
๖๓. นาง วันเพ็ญ กลั่นประชา
ผช.อุทธรณ์
- ผช.ฎีกา
๖๔. นายณภมงคล จันทร์แก้ว
หน.อาญา
- ผช.ฎีกา
๖๕. นาง วชิราภรณ์ อังศุพาณิชย์
หน.ทรัพย์สินทางปัญญา ฯ กลาง - รอง อธภ. 9
๖๖. นายสุรพงศ์ กลั่นประชา
ผช.อุทธรณ์
- ผช.ฎีกา
๖๗. นาง พวงผกา วงศ์กระพันธุ์
หน.แรงงานกลาง
- รอง อธ.แพ่งธนบุรี
๖๘. นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์
หน.แพ่งธนบุรี
- ผช.ฎีกา
๖๙. นายอภิชาติ เทพหนู
หน.แพ่งมีนบุรี
- รอง อธ.แพ่งมีนบุรี
๗๐. นายเฉลิม เบ็ญมาศ
ผช.อุทธรณ์ภาค 5
- พ.อุทธรณ์ประจากอง ผช.
อุทธรณ์ภาค 5
๗๑. นายภากร กลันทกพันธ์
หน.อาญาธนบุรี
- รอง อธ. แพ่งพระโขนง
๗๒. น.ส.ศนิวันท์ เกื้อสุวรรณ
หน.เยาวชน ฯ กลาง
- ผช.ฎีกา
๗๓. นายสมศักดิ์ เลิศนิมิตกิจ
หน.แพ่งธนบุรี
- ผช.ฎีกา
๗๔. นายเนติพันธ์ บุญมา
หน.อาญา
- ผช.ฎีกา
๗๕. น.ส.เจิดจันทร์ จันทร์เจริญ
ผช.อุทธรณ์
- พ.อุทธรณ์ประจากอง ผช.
อุทธรณ์ภาค 6
๗๖. นายอาคม นิตยากรณ์
หน.อาญาธนบุรี
- หัวหน้าแผนกคดี
สิ่งแวดล้อม ฯ แพ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 เป็นต้นไป
8. เห็ น ชอบให้ ท บทวนมติ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง นายชี พ จุ ล มนต์ ประธานศาลฎี ก า ให้ ด ารงต าแหน่ ง
พ.อาวุ โ สในศาลฎี ก า ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ต.ค. 2562 และให้ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ ในวั น ที่ 30 ก.ย. 2562
เพื่อรับบานาญเหตุรับราชการนานตามที่ประสงค์
นัดประชุม ก.ต. ครั้งต่อไป ครั้งที่ 14/๒๕๖2 วันที่ 16 กันยายน ๒๕๖2 เวลา 13.00
น.ณ ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ชั้น 3 ศาลฎีกา

