
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ระเบียบขาราชการครูกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดตําแหนง

ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ กับมาตรา ๗ (๒) และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราช
กฤษฎีกาข้ึนไวดังตอไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีการะเบียบขาราชการครู

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๔๗ เปนตนไป 
 
มาตรา  ๓  ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกา กําหนดตํ าแหน งข าราชการครู

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 
มาตรา ๔  ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาใชบังคับแกขาราชการครูกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม เวนแตพระราชกฤษฎีกานี้จะไดกําหนด
ไวเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีที่นํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามา
ใชบังคับใหบรรดาอํานาจหนาที่ของ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาเปนอํานาจหนาที่
ของ ก.ก. 

 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๒ ก/หนา ๑๖/๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕  ตําแหนงขาราชการครูกรุงเทพมหานครมี ๓ ประเภท ดังตอไปนี ้
ก. ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนประจําในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ไดแกตําแหนงดังตอไปนี้ 
(๑) ครูผูชวย 
(๒) ครู 
(๓) อาจารย 
(๔) ผูชวยศาสตราจารย 
(๕) รองศาสตราจารย 
(๖) ศาสตราจารย 

ตําแหนงใน (๑) และ (๒) จะมีในสถานศึกษาใดก็ได สวนตําแหนงใน (๓) ถึง 
(๖) ใหมีในสถานศึกษาที่สอนระดับปริญญา 

ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร ไดแกตําแหนงดังตอไปนี ้
(๑) รองผูอํานวยการ 
(๒) ผูอํานวยการ 
(๓) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ก. กําหนด 

ค. ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการใหการศึกษาซ่ึงไมสังกัดสถานศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ไดแกตําแหนงดังตอไปนี ้

(๑) ศึกษานิเทศก 
(๒) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ก. กําหนด 

 
มาตรา ๖  ใหตําแหนงขาราชการครูกรุงเทพมหานครดังตอไปนี้ เปนตําแหนงที่มี

วิทยฐานะ ไดแก 
ก. ตําแหนงครู มีวิทยฐานะดังตอไปนี ้

(๑) ครูชํานาญการ 
(๒) ครูชํานาญการพิเศษ 
(๓) ครูเช่ียวชาญ 
(๔) ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะดังตอไปนี ้
(๑) รองผูอํานวยการชํานาญการ 
(๒) รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
(๓) รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
(๔) ผูอํานวยการชํานาญการ 
(๕) ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ 
(๖) ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
(๗) ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ค. ตําแหนงศึกษานิเทศก มีวิทยฐานะดังตอไปนี ้
(๑) ศึกษานิเทศกชํานาญการ 
(๒) ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
(๓) ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญ 
(๔) ศึกษานิเทศกเช่ียวชาญพิเศษ 

ง. ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามที่ ก.ก. กําหนดใหมีวิทยฐานะ 
 
มาตรา ๗  ใหตําแหนงขาราชการครูกรุงเทพมหานครดังตอไปนี้ เปนตําแหนง

ทางวิชาการ 
(ก) อาจารย 
(ข) ผูชวยศาสตราจารย 
(ค) รองศาสตราจารย 
(ง) ศาสตราจารย 
การกําหนดระดับตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตาม

วรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ก. โดยใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘  การบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูกรุงเทพมหานคร ใหผูมีอํานาจ

ดังตอไปนี้เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารย และตําแหนงซึ่งมีวิทย

ฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก ก.ก. แลว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปน
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือนําความ
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย และตําแหนงซึ่งมี
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งโดยความ
เห็นชอบจาก ก.ก. 

(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนประจําใน
สถานศึกษาของกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕ ก. (๑) ถึง (๔) ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาของ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕ ข. ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการใหการศึกษาซึ่งไมสังกัด
สถานศึกษาของกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕ ค. ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการและ
ตําแหนงซึ่งมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ใหปลัดกรุงเทพมหานครเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ
แตงตั้ง โดยความเห็นชอบจาก ก.ก. 

 
มาตรา ๙  การใดที่ไดดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกากําหนดตําแหนง

ขาราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ประกาศในราชกิจจา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นุเบกษา ถาการนั้นไดกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย ใหถือวาการนั้นไดดําเนินการไปแลวตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 

ให ก.ก. เทียบตําแหนงสําหรับขาราชการครูกรุงเทพมหานครเปนตําแหนงหรือ
ตําแหนงที่มีวิทยฐานะ หรือตําแหนงที่ไดรับเงินประจําตําแหนง รวมทั้งการไดรับเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ หรือเงินประจําตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติใหนํากฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูมาใชบังคับแกขาราชการครูกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม แตเนื่องจากใน
ปจจุบันพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ทําใหโครงสรางการบริหารและ
ระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูกรุงเทพมหานครไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา
กําหนดตําแหนงขาราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ ใหสอดคลองและเหมาะสม จึง
จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๑ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 


