
 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
เร่ือง  มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางมงุหลังคากระเบื้องคอนกรีต 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  จึงกําหนดมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้สาขาอาชีพชางมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต   หมายถึง   ผูที่มี
ความสามารถและทักษะในงานหลังคากระเบื้องคอนกรีต  ตามมาตรฐานของผูผลิต  ตลอดจนการใช
เคร่ืองมือและอุปกรณสําหรับงานมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต  ไดอยางถูกตองเหมาะสม  ปลอดภัย  
โดยงานหลังคากระเบื้องคอนกรีตมีความหมายครอบคลุมต้ังแต  อานแบบกอสราง  เขียนแบบราง  
คํานวณถอดแบบประมาณราคา  วางแผนการทํางาน  ตรวจสอบความถูกตอง  อาทิเชน  ความลาดชัน  ระยะ 
ระดับ  และความไดฉากของโครงหลังคา  เปนตน  ติดต้ังแป  ติดต้ังวัสดุกันความรอน  มุงกระเบื้อง 
ตัดกระเบื้องตะเขสัน  ตะเขราง  ติดต้ังรางน้ําตะเข  ติดต้ังครอบหลังคา  ติดต้ังแผนปดรอยตอ   
ควบคุมงานใหเปนไปตามแผนงาน  วิเคราะหบงชี้ถึงสภาพปญหาหลังคา  ตัดสินใจในการแกปญหา   
ประสานงาน  ทํารายงานสภาพปญหา  ใหคําแนะนําแกผูรวมงาน  และตรวจสอบคุณภาพงานมุงหลังคา
กอนสงมอบงาน 

ขอ ๒ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ  สาขาอาชีพชางมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต   
แบงออกเปน  ๓  ระดับ 

  ๒.๑ ระดับ  ๑  หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่เปนผูชวยชางมุงหลังคา  ตองมีความรูความเขาใจ 
ในมาตรฐานงานมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตข้ันพื้นฐาน  มีความสามารถและทักษะในการใชเคร่ืองมือ
และอุปกรณสําหรับงานมุงหลังคาไดอยางถูกตอง  สามารถขนยาย  ลําเลียงวัสดุมุงหลังคา  เคร่ืองมือ
และอุปกรณตาง ๆ  ข้ึนลงหลังคาไดอยางเหมาะสม  ปลอดภัย  สามารถผสมปูนทรายเพื่อใชในการ
ติดต้ังครอบหลังคา  ทั้งนี้การทํางานตองอยูภายใตการกํากับดูแลของชางมุงหลังคา 

  ๒.๒ ระดับ  ๒  หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่เปนชางมุงหลังคา  ซ่ึงมีความรู  ความสามารถ 
และทักษะที่สูงกวาชางระดับ  ๑  สามารถอานแบบกอสราง  เขียนแบบราง  ตรวจสอบความถูกตอง  
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อาทิเชน  ความลาดชัน  ระยะ  ระดับ  และความไดฉากของโครงหลังคา  เปนตน  ติดต้ังแป  ติดต้ังวัสดุ
กันความรอน  มุงกระเบื้อง  ตัดกระเบื้อง  ตะเขสัน  ตะเขราง  ติดต้ังรางน้ําตะเข  ติดต้ังครอบหลังคา  
ติดต้ังแผนปดรอยตอ  ใหคําแนะนําการใชเคร่ืองมือและอุปกรณ  ทั้งนี้ในการทํางานนั้นชางมุงหลังคา
สามารถตัดสินใจแกปญหาไดในระดับปานกลาง  แตยังตองอยูภายใตการกํากับดูแลของหัวหนาชาง 
ในเรื่องสําคัญ 

  ๒.๓ ระดับ  ๓  หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่เปนหัวหนาในการทํางานมุงหลังคา  ซ่ึงมี
ความรู  ความสามารถ  และทักษะสูงกวาระดับ  ๒  สามารถอานแบบกอสราง  เขียนแบบราง  ปรับแก
แบบหลังคาใหถูกตองกับหนางาน   คํานวณถอดแบบ   ประมาณการวัสดุ   อุปกรณและคาแรง   
ใหคําแนะนําและรวมวางแผนการทํางาน  ควบคุมงาน  วิเคราะหบงชี้ถึงสภาพปญหาหลังคาและกําหนด 
แนวทางแกไข  ประสานงาน  ทํารายงานสงผูวาจาง  และตรวจสอบคุณภาพงานมุงหลังคาใหถูกตอง
ตามมาตรฐานการติดต้ังกอนสงมอบงาน 

ขอ ๓ ขอกําหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัด  ความรู  ความสามารถและทัศนคติ 
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  เคร่ืองมือและอุปกรณที่ถูกตองและปลอดภัย 
   ๓.๑.๔ มาตรฐานการลําเลียงและโยกยายวัสดุมุงตาง ๆ  กอนข้ึนหลังคา 
   ๓.๑.๕ มาตรฐานการกองกระเบื้องบนหลังคา  วัสดุมุงประเภทตาง ๆ   
   ๓.๑.๖ การมุงหลังคาและติดต้ังอุปกรณเบื้องตน 
   ๓.๑.๗ การผสมปูนทรายเพื่อใชในการติดต้ังครอบหลังคา 
   ๓.๑.๘ การทาสี  ปูนทรายใตครอบ  รอยตัดกระเบื้อง  หัวตะปูและแผนปดรอยตอ 
   ๓.๑.๙ ความปลอดภัยในการทํางาน 
    (๑) มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในที่สูง 
    (๒) ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาเบื้องตน 
    (๓) การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
    (๔) การใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

  ๓.๒ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 
   ๓.๒.๑ ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัด  ตัด  เจาะ  ไดอยางถูกตอง 
   ๓.๒.๒ ใชและบํารุงรักษาอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลไดอยางถูกตอง 
   ๓.๒.๓ ใชเคร่ืองมือ  และอุปกรณในการมุงหลังคาตลอดจนการขนยายไดอยางถูกตอง 
   ๓.๒.๔ ลําเลียงวัสดุมุงตาง ๆ  ข้ึนลงจากหลังคาไดอยางถูกตองเหมาะสม  

ปลอดภัยทั้งตอตัวสินคาและผูปฏิบัติงาน   
   ๓.๒.๕ วัด  ตัด  มุงกระเบื้องและติดต้ังอุปกรณเบื้องตน   
   ๓.๒.๖ ผสมปูนทรายเพื่อใชในการติดต้ังครอบไดอยางถูกตอง   
   ๓.๒.๗ ทาสี  ปูนทรายใตครอบ  รอยตัดกระเบื้อง  หัวตะปูและแผนปด

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 การอานแบบและรายการประกอบแบบที่ เกี่ยวของกับหลังคา

ตลอดจนพื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบของหลังคา 
   ๓.๔.๒ ขอกําหนดเกี่ยวกับน้ําหนักหลังคาแตละประเภท 
   ๓.๔.๓ ขอกําหนดการใชงานผลิตภัณฑกระเบื้อง  และแป 
   ๓.๔.๔ เทคนิคการวัดมุมยกหลังคา 
   ๓.๔.๕ เทคนิคการจัดระยะ  และติดต้ังแปของกระเบื้องแตละประเภท 
   ๓.๔.๖ มาตรฐานการติดต้ังไมเชิงชาย  และไมปนลมสําหรับกระเบื้องแตละประเภท 
   ๓.๔.๗ มาตรฐานการใชและเทคนิคการติดต้ังรางน้ําตะเข 
   ๓.๔.๘ มาตรฐานของปกคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   ๓.๔.๙ ขอกําหนดการใชงาน  และมาตรฐานการติดต้ังของผลิตภัณฑกันความรอน 
   ๓.๔.๑๐ มาตรฐานการมุงหลังคาของกระเบื้องคอนกรีตแตละประเภท 
   ๓.๔.๑๑ การใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  และอุปกรณในการมุงหลังคา 
   ๓.๔.๑๒ มาตรฐานการยึดกระเบื้องสําหรับกระเบื้องแตละประเภท 
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   ๓.๔.๑๓ มาตรฐานการติดต้ังครอบสันหลังคาและตะเขสันทั้งระบบแหงและ

ระบบปูนทราย 

   ๓.๔.๑๔ มาตรฐานการติดต้ังครอบขาง  ครอบปนลมของกระเบื้องแตละประเภท 

   ๓.๔.๑๕ มาตรฐานการติดต้ังแผนปดรอยตอ 

   ๓.๔.๑๖ วิธีการพิจารณาบริเวณที่เหมาะสม  ในการลําเลียงกระเบื้องข้ึนหลังคา 

   ๓.๔.๑๗ พื้นฐานทางคณิตศาสตร 

  ๓.๕ ความสามารถ  ประกอบดวย  ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 

   ๓.๕.๑ อานแบบกอสราง  และเขียนแบบรางหลังคาได 

   ๓.๕.๒ ตรวจสอบความพรอมของหลังคากอนเร่ิมงาน 

    (๑) ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงหลังคาโดยเฉพาะจุดเชื่อมตอตาง ๆ    

    (๒) ตรวจสอบมุมยกหลังคาตํ่าสุด  (Minimum  Pitch)  ของหลังคาที่จะทํา 

การมุงไดอยางถูกตอง 

    (๓) ตรวจสอบความถูกตองของการจัดระยะแป  และรอยตอแป  

ตลอดจนการใหคําแนะนําในการแกไขได 

    (๔) ตรวจสอบความถูกตองของการติดต้ังไมเชิงชาย  และไมปนลม  

ตลอดจนการใหคําแนะนําในการแกไขได 

    (๕) ตรวจสอบความถูกตองของการติดต้ังรางน้ําตะเข  และการให

คําแนะนําในการแกไขได 

    (๖) ตรวจสอบความถูกตองของการทําปกคอนกรีตเสริมเหล็กและ

การใหคําแนะนําในการแกไขได 

   ๓.๕.๓ ติดต้ังกระเบื้องและครอบไดอยางถูกตองตามมาตรฐานผูผลิต 

   ๓.๕.๔ ติดต้ังวัสดุ  และอุปกรณหลังคาไดอยางถูกตองตามมาตรฐานผูผลิต 
  ๓.๖ ทัศนคติ  ประกอบดวย  แนวความคิดเห็นในเร่ืองการพัฒนาความรูความสามารถ 

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 ทัศนคติ   ประกอบดวย   แนวความคิดในการวิ เคราะหการวางแผน   

และการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สมชาย  ชุมรัตน 
ปลัดกระทรวงแรงงาน 

ประธานกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 


