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ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพชางมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ ส าขาอาชี พ ช า งมุ ง หลั ง คากระเบื้ อ งคอนกรี ต หมายถึ ง ผู ที่ มี
ความสามารถและทักษะในงานหลังคากระเบื้องคอนกรีต ตามมาตรฐานของผูผลิต ตลอดจนการใช
เครื่องมือและอุปกรณสําหรับงานมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ไดอยางถูกตองเหมาะสม ปลอดภัย
โดยงานหลังคากระเบื้อ งคอนกรีตมีความหมายครอบคลุมตั้งแต อานแบบกอสราง เขียนแบบราง
คํานวณถอดแบบประมาณราคา วางแผนการทํางาน ตรวจสอบความถูกตอง อาทิเชน ความลาดชัน ระยะ
ระดับ และความไดฉากของโครงหลังคา เปน ตน ติดตั้งแป ติดตั้งวัสดุกัน ความรอน มุงกระเบื้อง
ตั ด กระเบื้ อ งตะเข สั น ตะเข ร าง ติ ด ตั้ ง รางน้ํ า ตะเข ติ ด ตั้ ง ครอบหลั ง คา ติ ด ตั้ ง แผ น ป ด รอยต อ
ควบคุมงานใหเปนไปตามแผนงาน วิเคราะหบงชี้ถึงสภาพปญหาหลังคา ตัดสินใจในการแกปญหา
ประสานงาน ทํารายงานสภาพปญหา ใหคําแนะนําแกผูรวมงาน และตรวจสอบคุณภาพงานมุงหลังคา
กอนสงมอบงาน
ขอ ๒ มาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ สาขาอาชีพ ช างมุ ง หลั ง คากระเบื้ องคอนกรี ต
แบงออกเปน ๓ ระดับ
๒.๑ ระดับ ๑ หมายถึง ผูที่ทําหนาที่เปนผูชวยชางมุงหลังคา ตองมีความรูความเขาใจ
ในมาตรฐานงานมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตขั้นพื้นฐาน มีความสามารถและทักษะในการใชเครื่องมือ
และอุปกรณสําหรับงานมุงหลังคาไดอยางถูกตอง สามารถขนยาย ลําเลียงวัสดุมุงหลังคา เครื่องมือ
และอุปกรณตาง ๆ ขึ้นลงหลังคาไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย สามารถผสมปูนทรายเพื่อใชใ นการ
ติดตั้งครอบหลังคา ทั้งนี้การทํางานตองอยูภายใตการกํากับดูแลของชางมุงหลังคา
๒.๒ ระดับ ๒ หมายถึง ผูที่ทําหนาที่เปนชางมุงหลังคา ซึ่งมีความรู ความสามารถ
และทักษะที่สูงกวาชางระดับ ๑ สามารถอานแบบกอสราง เขียนแบบราง ตรวจสอบความถูกตอง
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อาทิเชน ความลาดชัน ระยะ ระดับ และความไดฉากของโครงหลังคา เปนตน ติดตั้งแป ติดตั้งวัสดุ
กันความรอน มุงกระเบื้อง ตัดกระเบื้อง ตะเขสัน ตะเขราง ติดตั้งรางน้ําตะเข ติดตั้งครอบหลังคา
ติดตั้งแผนปดรอยตอ ใหคําแนะนําการใชเครื่องมือและอุปกรณ ทั้งนี้ในการทํางานนั้นชางมุงหลังคา
สามารถตัดสินใจแกปญหาไดในระดับปานกลาง แตยังตองอยูภายใตการกํากับดูแลของหัวหนาชาง
ในเรื่องสําคัญ
๒.๓ ระดับ ๓ หมายถึง ผูที่ทําหนาที่เปนหัวหนาในการทํางานมุงหลังคา ซึ่งมี
ความรู ความสามารถ และทักษะสูงกวาระดับ ๒ สามารถอานแบบกอสราง เขียนแบบราง ปรับแก
แบบหลั ง คาให ถู ก ต อ งกั บ หน า งาน คํ า นวณถอดแบบ ประมาณการวั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละค า แรง
ใหคําแนะนําและรวมวางแผนการทํางาน ควบคุมงาน วิเคราะหบงชี้ถึงสภาพปญหาหลังคาและกําหนด
แนวทางแกไข ประสานงาน ทํารายงานสงผูวาจาง และตรวจสอบคุณภาพงานมุงหลังคาใหถูกตอง
ตามมาตรฐานการติดตั้งกอนสงมอบงาน
ขอ ๓ ขอ กํา หนดทางวิช าการที่ใ ชเ ป น เกณฑ วั ด ความรู ความสามารถและทั ศ นคติ
ในการทํางานของผูประกอบอาชีพในสาขาอาชีพชางมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ใหเปนดังนี้
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๑ ไดแก
๓.๑ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๑.๑ การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด ตัด เจาะ
๓.๑.๒ การเลือกใชวัสดุและอุปกรณสําหรับการมุงหลังคา
๓.๑.๓ วิธีการยก ขนยายวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณที่ถูกตองและปลอดภัย
๓.๑.๔ มาตรฐานการลําเลียงและโยกยายวัสดุมุงตาง ๆ กอนขึ้นหลังคา
๓.๑.๕ มาตรฐานการกองกระเบื้องบนหลังคา วัสดุมุงประเภทตาง ๆ
๓.๑.๖ การมุงหลังคาและติดตั้งอุปกรณเบื้องตน
๓.๑.๗ การผสมปูนทรายเพื่อใชในการติดตั้งครอบหลังคา
๓.๑.๘ การทาสี ปูนทรายใตครอบ รอยตัดกระเบื้อง หัวตะปูและแผนปดรอยตอ
๓.๑.๙ ความปลอดภัยในการทํางาน
(๑) มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในที่สูง
(๒) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน
(๓) การปฐมพยาบาลเบื้องตน
(๔) การใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล
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๓.๒ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด ตัด เจาะ ไดอยางถูกตอง
๓.๒.๒ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลไดอยางถูกตอง
๓.๒.๓ ใชเครื่องมือ และอุปกรณในการมุงหลังคาตลอดจนการขนยายไดอยางถูกตอง
๓.๒.๔ ลําเลียงวัสดุมุงตาง ๆ ขึ้น ลงจากหลังคาไดอยางถูกตองเหมาะสม
ปลอดภัยทั้งตอตัวสินคาและผูปฏิบัติงาน
๓.๒.๕ วัด ตัด มุงกระเบื้องและติดตั้งอุปกรณเบื้องตน
๓.๒.๖ ผสมปูนทรายเพื่อใชในการติดตั้งครอบไดอยางถูกตอง
๓.๒.๗ ทาสี ปู น ทรายใต ครอบ รอยตัด กระเบื้ อง หัว ตะปู แ ละแผน ป ด
รอยตอไดอยางถูกตองเรียบรอยสวยงาม
๓.๓ ทัศนคติ ประกอบดวย การทํางานที่ปลอดภัย ความสะอาดและเรียบรอย
ของพื้นที่ปฏิบัติงาน ความอดทน การตรงตอเวลา การรักษาระเบียบวินัย ความซื่อสัตย และการใช
วัสดุอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๒ ไดแก
๓.๔ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
๓.๔.๑ การอ า นแบบและรายการประกอบแบบที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หลั ง คา
ตลอดจนพื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบของหลังคา
๓.๔.๒ ขอกําหนดเกี่ยวกับน้ําหนักหลังคาแตละประเภท
๓.๔.๓ ขอกําหนดการใชงานผลิตภัณฑกระเบื้อง และแป
๓.๔.๔ เทคนิคการวัดมุมยกหลังคา
๓.๔.๕ เทคนิคการจัดระยะ และติดตั้งแปของกระเบื้องแตละประเภท
๓.๔.๖ มาตรฐานการติดตั้งไมเชิงชาย และไมปนลมสําหรับกระเบื้องแตละประเภท
๓.๔.๗ มาตรฐานการใชและเทคนิคการติดตั้งรางน้ําตะเข
๓.๔.๘ มาตรฐานของปกคอนกรีตเสริมเหล็ก
๓.๔.๙ ขอกําหนดการใชงาน และมาตรฐานการติดตั้งของผลิตภัณฑกันความรอน
๓.๔.๑๐ มาตรฐานการมุงหลังคาของกระเบื้องคอนกรีตแตละประเภท
๓.๔.๑๑ การใชเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการมุงหลังคา
๓.๔.๑๒ มาตรฐานการยึดกระเบื้องสําหรับกระเบื้องแตละประเภท
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๓.๔.๑๓ มาตรฐานการติดตั้งครอบสันหลังคาและตะเขสันทั้งระบบแหงและ
ระบบปูนทราย
๓.๔.๑๔ มาตรฐานการติดตั้งครอบขาง ครอบปนลมของกระเบื้องแตละประเภท
๓.๔.๑๕ มาตรฐานการติดตั้งแผนปดรอยตอ
๓.๔.๑๖ วิธีการพิจารณาบริเวณที่เหมาะสม ในการลําเลียงกระเบื้องขึ้นหลังคา
๓.๔.๑๗ พื้นฐานทางคณิตศาสตร
๓.๕ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๕.๑ อานแบบกอสราง และเขียนแบบรางหลังคาได
๓.๕.๒ ตรวจสอบความพรอมของหลังคากอนเริ่มงาน
(๑) ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงหลังคาโดยเฉพาะจุดเชื่อมตอตาง ๆ
(๒) ตรวจสอบมุมยกหลังคาต่ําสุด (Minimum Pitch) ของหลังคาที่จะทํา
การมุงไดอยางถูกตอง
(๓) ตรวจสอบความถูกตองของการจัดระยะแป และรอยตอแป
ตลอดจนการใหคําแนะนําในการแกไขได
(๔) ตรวจสอบความถูกตองของการติดตั้งไมเชิงชาย และไมปนลม
ตลอดจนการใหคําแนะนําในการแกไขได
(๕) ตรวจสอบความถูกตองของการติดตั้งรางน้ําตะเข และการให
คําแนะนําในการแกไขได
(๖) ตรวจสอบความถูกตองของการทําปกคอนกรีตเสริมเหล็กและ
การใหคําแนะนําในการแกไขได
๓.๕.๓ ติดตั้งกระเบื้องและครอบไดอยางถูกตองตามมาตรฐานผูผลิต
๓.๕.๔ ติดตั้งวัสดุ และอุปกรณหลังคาไดอยางถูกตองตามมาตรฐานผูผลิต
๓.๖ ทัศนคติ ประกอบดวย แนวความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาความรูความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ระดับ ๓ ไดแก
๓.๗ ความรู ประกอบดวย ขอบเขตความรู ความเขาใจในเรื่องดังตอไปนี้
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๓.๗.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ และขอกําหนดการใชงาน
๓.๗.๒ พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร และเรขาคณิต
๓.๗.๓ การเขียนแบบรางแปลนหลังคา
๓.๗.๔ การประมาณการคาวัสดุ อุปกรณหลังคา และคาแรง
๓.๗.๕ การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๗.๖ การวางแผนงาน และการจัดทํา (Control Chart)
๓.๗.๗ จิตวิทยาในการบังคับบัญชา และการเปนหัวหนางาน
๓.๗.๘ มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพงานมุงหลังคา
๓.๘ ความสามารถ ประกอบดวย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
๓.๘.๑ ตรวจสอบแบบใหสอดคลองกับขอกําหนดของวัสดุมุงแตละประเภท
และเขียนแบบรางโครงสรางหลังคา
๓.๘.๒ ตรวจสอบความพรอมและการจัดการความปลอดภัยในการทํางานได
๓.๘.๓ จัดเตรียมสถานที่ ที่เหมาะสมสําหรับจัดวางกองเก็บวัสดุอุปกรณที่หนางาน
๓.๘.๔ ตรวจสอบชนิด และจํานวนวัสดุอุปกรณที่จัดสงเขาถึงหนางานได
อยางถูกตองครบถวน
๓.๘.๕ วางแผนงาน และควบคุมงานใหเปนไปตามแผนงาน
๓.๘.๖ ประสานงานและทํารายงานสงผูวาจาง
๓.๘.๗ ใหคําแนะนําในการแกไขงานที่บกพรองใหไดตามมาตรฐาน
๓.๘.๘ ตรวจสอบผลงานมุงหลังคาสุดทายกอนสงมอบงานใหกับลูกคา
๓.๙ ทั ศ นคติ ประกอบด ว ย แนวความคิ ด ในการวิ เ คราะห ก ารวางแผน
และการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สมชาย ชุมรัตน
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน

