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งานบล็อกปูพนื ้ ,บล็อกสนามหญ้ าและขอบคันหิน
Concrete Paving Block, Turf Block and Concrete Curb
1.

ความต้ องการทั่วไป
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุม
คุณภาพที่ดี ในการติดตังงานบล็
้
อกปูพื ้น,บล็อกสนามหญ้ าและงานขอบคันหิน ตามระบุในแบบ และ
รายการประกอบแบบ พร้ อมมีวสั ดุป้องกันความเสียหาย
1.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างบล็อกปูพืน้ ,บล็อกสนามหญ้ าและขอบคันหิ น ตามชนิด สี และลายที่
กํ าหนด ขนาดเท่ากับ วัสดุที่ จะใช้ จริ ง ไม่น้ อยกว่า 2 ตัวอย่ าง ให้ ผ้ ูออกแบบอนุมัติก่อนการสั่งซื อ้
ตัวอย่างดังกล่าวให้ รวมถึงตัวอย่างการติดตัง้ และอุปกรณ์ ประกอบที่จําเป็ น เช่น การเข้ ามุม การบาก
เป็ นต้ น
1.3 ผู้รับจ้ างต้ องจัดทํา Shop Drawing เพื่อให้ ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนการติดตัง้ ดังนี ้
1.3.1 แบบแปลน, รู ปด้ าน, รู ปตัด ของงานบล็อกปูพื ้น,บล็อกสนามหญ้ าและขอบคันหิน ลาย
หรื อรอยต่อของบล็อกปูพื ้น และเศษของบล็อกปูพื ้นทุกส่วน แต่ละสีแต่ละชนิดให้ ชดั เจน
แบบขยายอื่นที่เกี่ยวข้ องหรื อจําเป็ น เช่น ตําแหน่งติดตังอุ
้ ปกรณ์ งานระบบที่เกี่ยวข้ อง
1.3.2
บริ เวณบ่อพักที่ระบายนํ ้าต่างๆ เพื่อแสดงการระบายนํ ้า และป้องกันทรายไหล เป็ นต้ น

2.

ผลิตภัณฑ์
2.1 วัสดุที่นํามาใช้ ต้องเป็ นวัสดุใหม่ท่ีได้ มาตรฐานของผู้ผลิต และคัดพิเศษ ปราศจากรอยร้ าว หรื อตําหนิ
ใดๆ ขนาดเท่ากันทุกชิ ้น
2.2 บล็อกปูพื ้นทางเท้ า สําหรับปูพื ้นภายนอก ให้ ใช้ คอนกรี ตบล็อก ชนิดความหนาชันผิ
้ วหน้ าไม่น้อยกว่า 4
มม. ขนาด 22.5x11.25x6 ซม. (รู ปคดกริ ช) มีความต้ านแรงอัดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 MPa. (ประมาณ
350 กก./ตร.ซม.) สี ตามระบุในแบบ ตามมาตรฐานมอก.827-2531 ให้ ใช้ ของ ตราช้ าง บริ ษัท เอสซีจี
แลนด์สเคป จํากัด หรื อ บริ ษัท สระบุรีรัชต์ จํากัด หรื อ บริ ษัท ภูเก็ตค้ าซิเมนต์ จํากัด หรื อเทียบเท่า
2.3 บล็อกปูพื ้น สําหรั บปูพื ้นภายนอก ให้ ใช้ คอนกรี ตบล็อก ชนิดความหนาชันผิ
้ วหน้ าไม่น้อยกว่า 4 มม.
ขนาด 30x30x6 ซม. (ศิลาเหลี่ยม) มีความต้ านแรงอัดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 MPa. (ประมาณ 350 กก./
ตร.ซม.) สี ตามระบุในแบบ ตามมาตรฐานมอก.827-ให้ ใช้ ของ ตราช้ าง บริ ษัท เอสซีจีแลนด์สเคป
จํากัด หรื อ บริ ษัท สระบุรีรัชต์ จํากัด หรื อ บริ ษัท ภูเก็ตค้ าซิเมนต์ จํากัด หรื อเทียบเท่า
2.4 บล็อกปูพื ้น สําหรั บปูพื ้นภายนอก ให้ ใช้ คอนกรี ตบล็อก ชนิดความหนาชันผิ
้ วหน้ าไม่น้อยกว่า 4 มม.
ขนาด 11.25x11.25x6 ซม. (รู ปครึ่ งคดกริ ช) มีความต้ านแรงอัดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 MPa. (ประมาณ
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350 กก./ตร.ซม.) สี ตามระบุในแบบ ตามมาตรฐานมอก.827-2531 ให้ ใช้ ของ ตราช้ าง บริ ษัท เอสซีจี
แลนด์สเคป จํากัด หรื อ บริ ษัท สระบุรีรัชต์ จํากัด หรื อ บริ ษัท ภูเก็ตค้ าซิเมนต์ จํากัด หรื อเทียบเท่า
2.5 บล็อกปูพื ้น สําหรั บปูพื ้นภายนอก ให้ ใช้ คอนกรี ตบล็อก ชนิดความหนาชันผิ
้ วหน้ าไม่น้อยกว่า 4 มม.
ขนาด 20x33.6x6 ซม. (สี่ เหลี่ย มข้ าวหลามตัด ) มีความต้ านแรงอัด เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 35 MPa.
(ประมาณ 350 กก./ตร.ซม.) สี ตามระบุในแบบ ให้ ใช้ ของ ตราช้ าง บริ ษัท เอสซีจีแลนด์สเคป จํากัด
หรื อ บริ ษัท สระบุรีรัชต์ จํากัด หรื อ บริ ษัท ภูเก็ตค้ าซิเมนต์ จํากัด หรื อเทียบเท่า
2.6 บล็อกสนามหญ้ า ให้ ใช้ คอนกรี ตบล็อกสนามหญ้ า ขนาด 40x25x8 ซม. สี ตามระบุในแบบ ให้ ใช้ ของ
ตราช้ าง บริ ษัท เอสซีจีแลนด์สเคป จํากัด หรื อ บริ ษัท สระบุรีรัชต์ จํากัด หรื อ บริ ษัท ภูเก็ตค้ าซิเมนต์
จํากัด หรื อเทียบเท่า
2.7 ขอบคันหิน ให้ ใช้ ขอบคอนกรี ตหินเล็กขนาด 11x20x50 ซม. ทรงเหลี่ยม สี ตามระบุในแบบ ให้ ใช้ ของ
ตราช้ าง บริ ษัท เอสซีจีแลนด์สเคป จํากัด หรื อ บริ ษัท สระบุรีรัชต์ จํากัด หรื อ บริ ษัท ภูเก็ตค้ าซิเมนต์
จํากัด หรื อเทียบเท่า
2.8 ปูนทรายเทพื ้นปรับระดับ ให้ ใช้ ปูนเทปรับระดับสําเร็ จรู ปของ ตราเสือมอร์ ต้าร์ หรื อ SWCC หรื อ ตรา
นกอินทรี ย์ หรื อเทียบเท่า
2.9 วัสดุอื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได้ รับอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
3.

การดําเนินการ
3.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการวัด และตรวจสอบสถานที่จริ งบริ เวณที่จะปูบล็อกปูพืน้ ,บล็อกสนามหญ้ าและ
ขอบคันหินก่อน เพื่อความถูกต้ องของขนาด และระยะตามความเป็ นจริ ง
3.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้คํานวณ ออกแบบ ชนิดการใช้ บล็อกปูพืน้ ตามลวดลาย,บล็อกสนามหญ้ าและ
ขอบคันหินในรู ปแบบที่เกี่ยวข้ องเช่น ขอบเข้ ามุมต่างๆ ตําแหน่ง และจํานวนของบล็อกปูพืน้ ,บล็อก
สนามหญ้ าและขอบคันหิ น สําหรั บการยึด ติดที่ ต้ องการบาก เจาะรู และอื่น ๆ ที่ จํ าเป็ น พร้ อมการ
ตรวจสอบรอบบริ เวณให้ แข็งแรงพอสําหรับการปูพื ้นให้ มนั่ คงแข็งแรง และปลอดภัย
3.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการปรับระดับพื ้นดินเดิมให้ เรี ยบ ก่อนการเทพื ้นปูนทรายปรับระดับ แล้ วจึงทําการปู
พื ้นบล็อกปูพื ้นและขอบคันหิน
3.4 หากไม่มีระบุในแบบ การปูบล็อกปูพื ้น,ปูบล็อกสนามหญ้ าและขอบคันหินใช้ ตามข้ อกําหนดของผู้ผลิต
หรื อตาม Shop Drawing ที่ได้ รับอนุมตั ิ
3.5 การเตรี ยมผิวและขันตอนการทํ
้
าโครงสร้ างพื ้นทาง งานบล็อกปูถนน
3.5.1
หมด

เตรี ยมพืน้ ดินเดิม โดยขุดเปิ ดหน้ าดินลึกประมาณ 10-15 ซม. กําจัดหญ้ า วัชพื ช ออกให้

3.5.2

เกลี่ย ปาด ปรับระดับให้ เรี ยบสมํ่าเสมอ ตบอัดให้ แน่น
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3.5.3 วางขอบโดยรอบพืน้ ที่ วางขอบคันหิน หรื อ ขอบตกแต่งบริ เวณขอบของพืน้ ที่เพื่อกํ าหนด
ขอบเขตและป้องกันการแยกตัวของแนวบล็อก
3.5.4

ใส่ทรายหยาบปรับระดับ โดยมีความหนาหลังจากบดอัดแล้ ว 3-5 ซม.

3.5.5 วิธีการติดตังบล็
้ อก โดยเริ่ มจากตรวจสอบระดับและแนวในการปู ทําการปูบล็อกที่มมุ ใดมุม
หนึง่ หรื อจุดกึง่ กลาง(กรณีเป็ นวงกลม) ปูเป็ นเส้ นทแยงมุมหรื อหน้ ากระดานเรี ยงแถว ซึง่ ต้ องมีการคัด
แนวเป็ นระยะทุก ๆ 10 – 15 ตร.ม. เมื่อปูเต็มพื ้นที่ให้ ตดั เศษบล็อกใส่ช่องว่าง หลังจากนันโรยทราย
้
ละเอียดลงในช่องว่างระหว่างก้ อนบล็อกให้ เต็มโดยเผื่อให้ ทรายละเอียดท่วมอยู่บนผิวหน้ าบล็อกให้ ทวั่
ทังบริ
้ เวณ แล้ วใช้ เครื่ องตบอัดแบบสัน่ สะเทือนบดอัด 2-3 เที่ยว ทําการกวาดทรายส่วนที่อยู่บนผิวหน้ า
บล็อกให้ สะอาดรวมทังทรายในร่
้
องบล็อกให้ กวาดจนเสมอขอบล่างของมุมเอียงลาด (CHAMFER) ทิ ้ง
ให้ ผิวหน้ าบล็อกแห้ งสนิทก่อนลงนํา้ ยา เพื่อป้องกันการเกิดคราบขาว จากนัน้ นํานํา้ ยาประสานร่ อง
ทรายผสมกับนํ ้าสะอาด ในอัตราส่วน 1:2 คนให้ เข้ ากันแล้ วบรรจุลงในเครื่ องฉีดหัวพ่นสเปรย์ แล้ วลง
นํ ้ายาให้ ทวั่ โดยพยายามให้ นํ ้ายาลงไปในร่ องทรายระหว่างก้ อนทิ ้งไว้ อย่างน้ อย 3 ชม. ผิวหน้ าบล็อก
และร่ องทรายที่เคลือบนํ ้ายาแล้ วจะแห้ งสนิทภายใน 12 – 24 ชม. ทังนี
้ ้ไม่ควรให้ ถูกนํ ้าก่อน 24 ชม.
สําหรับพื ้นที่โล่งที่สามารถรับแสงแดดได้ ดี และ 1-3 วัน สําหรับพื ้นที่แสงแดดส่องได้ ไม่ทวั่ ถึง และเพื่อ
เพิ่มความสดใสให้ กบั ผิวหน้ าบล็อกให้ ทาทับด้ วยนํ ้ายาเคลือบเงาผิวคอนกรี ต โดยก่อนทานํ ้ายาเคลือบ
บล็อกต้ องแห้ ง สนิ ทก่อน เพื่ อป้องกันการเกิ ดคราบขาว หรื อควรปฏิ บัติตามข้ อปฏิ บัติของนํ า้ ยาให้
เคร่ งครัดทุกครัง้
3.6 ผู้รับจ้ างจะต้ องป้องกันไม่ให้ งานบล็อกปูพื ้น,บล็อกสนามหญ้ าและขอบคันหิน สกปรก หรื อเสียหาย
ตลอดระยะเวลาก่อสร้ าง
3.7 พื ้นที่ปบู ล็อกปูพืน้ ,บล็อกสนามหญ้ าและขอบคันหินแล้ วเสร็ จ ห้ ามมีการเดินผ่าน หรื อบรรทุกนํ ้าหนัก
หากจําเป็ นจะต้ องมีการสัญจร จะต้ องมีการป้องกันผิวมิให้ เป็ นรอย หรื อเสียหาย ในกรณีที่ผิวหน้ าเกิด
ริ ว้ รอยขู ด ขี ด ปรากฏให้ เ ห็ น หรื อ การปูบ ล็อ กปู พื น้ ,บล็อ กสนามหญ้ า และขอบคัน หิ น ไม่ เ รี ย บ ไม่
สมํ่าเสมอ ผู้รับจ้ างจะต้ องทําการแก้ ไขตามกรรมวิธีการปูบล็อกปูพื ้น,บล็อกสนามหญ้ าและขอบคันหิน
หรื อเปลี่ยนให้ ใหม่ และให้ ได้ สีของปูบล็อกปูพื ้น,บล็อกสนามหญ้ าและขอบคันหินที่สมํ่าเสมอกันทัว่ ทัง้
บริ เวณ โดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ าง

จบหมวด 32 13 13

