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พระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบขาราชการครูกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดตําแหนงขาราชการครู

กรุงเทพมหานคร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  กับมาตรา  ๗  (๒)  และมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  
ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีการะเบียบขาราชการครูกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดตําแหนงขาราชการครูกรุงเทพมหานคร   
พ.ศ.  ๒๕๒๙ 

มาตรา ๔ ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับ
แกขาราชการครูกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม  เวนแตพระราชกฤษฎีกานี้จะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาใชบังคับ   
ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของ  ก.ค.ศ.  และ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาเปนอํานาจหนาที่ของ  ก.ก. 

มาตรา ๕ ตําแหนงขาราชการครูกรุงเทพมหานครมี  ๓  ประเภท ดังตอไปนี้ 
ก. ตําแหนงซ่ึงมีหนาที่เปนผูสอนประจําในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครไดแกตําแหนง

ดังตอไปนี้ 
 (๑) ครูผูชวย 
 (๒) ครู 
 (๓) อาจารย 
 (๔) ผูชวยศาสตราจารย 
 (๕) รองศาสตราจารย 
 (๖) ศาสตราจารย 
ตําแหนงใน  (๑)  และ  (๒)  จะมีในสถานศึกษาใดก็ได  สวนตําแหนงใน  (๓)  ถึง  (๖)  ใหมใีน

สถานศึกษาที่สอนระดับปริญญา 
ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร  ไดแกตําแหนงดังตอไปนี้ 
 (๑) รองผูอํานวยการ 
 (๒) ผูอํานวยการ 
 (๓) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่  ก.ก.  กําหนด 
ค. ตําแหนงซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวกับการใหการศึกษาซึ่งไมสังกัดสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร  

ไดแกตําแหนงดังตอไปนี้ 
 (๑) ศึกษานิเทศก 
 (๒) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ก. กําหนด 
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มาตรา ๖ ใหตําแหนงขาราชการครูกรุงเทพมหานครดังตอไปนี้ เปนตําแหนงที่มีวิทยฐานะ  
ไดแก 

ก. ตําแหนงครู  มีวิทยฐานะดังตอไปนี้ 
 (๑) ครูชํานาญการ 
 (๒) ครูชํานาญการพิเศษ 
 (๓) ครูเชี่ยวชาญ 
 (๔) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 
ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา  มีวิทยฐานะดังตอไปนี้ 
 (๑) รองผูอํานวยการชํานาญการ 
 (๒) รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 (๓) รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
 (๔) ผูอํานวยการชํานาญการ 
 (๕) ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 (๖) ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
 (๗) ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 
ค. ตําแหนงศึกษานิเทศก  มีวิทยฐานะดังตอไปนี้ 
 (๑) ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
 (๒) ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
 (๓) ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
 (๔) ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ 
ง. ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่  ก.ก.  กําหนดใหมีวิทยฐานะ 
มาตรา ๗ ใหตําแหนงขาราชการครูกรุงเทพมหานครดังตอไปนี้ เปนตําแหนงทางวิชาการ 
(ก) อาจารย 
(ข) ผูชวยศาสตราจารย 
(ค) รองศาสตราจารย 
(ง) ศาสตราจารย 
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การกําหนดระดับตําแหนง  และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามที่ กําหนดในกฎ   ก.ก.  โดยใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘ การบรรจุและแตงต้ังขาราชการครูกรุงเทพมหานคร  ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผู
มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(๑) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย  และตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ  เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก  ก.ก.  แลว  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจ
ส่ังบรรจุและใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 

(๒) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  และตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ  ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังโดยความเห็นชอบจาก 
ก.ก. 

(๓) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงซ่ึงมีหนาที่เปนผูสอนประจําในสถานศึกษาของ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕  ก.  (๑)  ถึง  (๔)  ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ตามมาตรา  ๕  ข. ตําแหนงซ่ึงมีหนาที่ เกี่ยวกับการใหการศึกษาซึ่งไมสังกัดสถานศึกษาของ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕  ค.  ตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะชํานาญการและตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ  ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง  โดยความเห็นชอบจาก  
ก.ก. 

มาตรา ๙ การใดที่ไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกากําหนดตําแหนงขาราชการครู
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๙  กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ถาการนั้น
ไดกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย  ใหถือวาการนั้นไดดําเนินการไปแลวตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

ให  ก.ก.  เทียบตําแหนงสําหรับขาราชการครูกรุงเทพมหานครเปนตําแหนงหรือตําแหนง 
ที่มีวิทยฐานะ  หรือตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง  รวมทั้งการไดรับเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  หรือ 
เงินประจําตําแหนง  ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
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มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  บัญญัติใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูมาใช
บังคับแกขาราชการครูกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม  แตเนื่องจากในปจจุบันพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการครู  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ทําใหโครงสรางการบริหารและระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูกรุงเทพมหานคร 
ไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สมควร
ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากําหนดตําแหนงขาราชการครูกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๙  ใหสอดคลองและ
เหมาะสม  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


