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งานบล็อกปูพืน้,บล็อกสนามหญ้าและขอบคันหนิ 

Concrete Paving Block, Turf Block and Concrete Curb  
 

1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุและอปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคมุ

คณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานบล็อกปูพืน้,บล็อกสนามหญ้าและงานขอบคนัหิน ตามระบุในแบบ และ

รายการประกอบแบบ พร้อมมีวสัดปุ้องกนัความเสียหาย 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดส่งตวัอย่างบล็อกปูพืน้,บล็อกสนามหญ้าและขอบคนัหิน ตามชนิด สี และลายท่ี

กําหนด ขนาดเท่ากับวัสดุท่ีจะใช้จริงไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง ให้ผู้ ออกแบบอนุมัติก่อนการสั่งซือ้ 

ตวัอย่างดงักล่าวให้รวมถึงตวัอย่างการติดตัง้ และอปุกรณ์ประกอบท่ีจําเป็น เช่น การเข้ามมุ การบาก 

เป็นต้น 

1.3 ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้

1.3.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของงานบล็อกปูพืน้,บล็อกสนามหญ้าและขอบคนัหิน ลาย 

หรือรอยตอ่ของบลอ็กปพืูน้ และเศษของบลอ็กปพืูน้ทกุสว่น แตล่ะสีแตล่ะชนิดให้ชดัเจน 

1.3.2        แบบขยายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้อปุกรณ์งานระบบท่ีเก่ียวข้อง 

บริเวณบ่อพกัท่ีระบายนํา้ตา่งๆ เพ่ือแสดงการระบายนํา้ และป้องกนัทรายไหล เป็นต้น 

2. ผลิตภัณฑ์ 

2.1 วสัดท่ีุนํามาใช้ต้องเป็นวสัดใุหม่ท่ีได้มาตรฐานของผู้ผลิต และคดัพิเศษ ปราศจากรอยร้าว หรือตําหนิ

ใดๆ ขนาดเท่ากนัทกุชิน้ 

2.2 บลอ็กปพืูน้ทางเท้า สําหรับปพืูน้ภายนอก ให้ใช้คอนกรีตบลอ็ก ชนิดความหนาชัน้ผิวหน้าไมน้่อยกว่า 4 

มม. ขนาด 22.5x11.25x6 ซม. (รูปคดกริช) มีความต้านแรงอดัเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 MPa. (ประมาณ 

350 กก./ตร.ซม.) สี ตามระบุในแบบ ตามมาตรฐานมอก.827-2531 ให้ใช้ของ ตราช้าง บริษัท เอสซีจี

แลนด์สเคป จํากดั หรือ บริษัท สระบรีุรัชต์ จํากดั หรือ บริษัท ภเูก็ตค้าซิเมนต์ จํากดั หรือเทียบเท่า   

2.3 บล็อกปูพืน้ สําหรับปูพืน้ภายนอก ให้ใช้คอนกรีตบล็อก ชนิดความหนาชัน้ผิวหน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. 

ขนาด 30x30x6 ซม. (ศิลาเหลี่ยม) มีความต้านแรงอดัเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 MPa. (ประมาณ 350 กก./

ตร.ซม.) สี ตามระบุในแบบ ตามมาตรฐานมอก.827-ให้ใช้ของ ตราช้าง บริษัท เอสซีจีแลนด์สเคป 

จํากดั หรือ บริษัท สระบรีุรัชต์ จํากดั หรือ บริษัท ภเูก็ตค้าซิเมนต์ จํากดั หรือเทียบเท่า     

2.4 บล็อกปูพืน้ สําหรับปูพืน้ภายนอก ให้ใช้คอนกรีตบลอ็ก ชนิดความหนาชัน้ผิวหน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. 

ขนาด 11.25x11.25x6 ซม. (รูปคร่ึงคดกริช) มีความต้านแรงอดัเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 MPa. (ประมาณ 
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350 กก./ตร.ซม.) สี ตามระบุในแบบ ตามมาตรฐานมอก.827-2531 ให้ใช้ของ ตราช้าง บริษัท เอสซีจี

แลนด์สเคป จํากดั หรือ บริษัท สระบรีุรัชต์ จํากดั หรือ บริษัท ภเูก็ตค้าซิเมนต์ จํากดั หรือเทียบเท่า   

2.5 บล็อกปูพืน้ สําหรับปูพืน้ภายนอก ให้ใช้คอนกรีตบล็อก ชนิดความหนาชัน้ผิวหน้าไมน้่อยกว่า 4 มม. 

ขนาด 20x33.6x6 ซม. (สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด) มีความต้านแรงอัดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 MPa. 

(ประมาณ 350 กก./ตร.ซม.) สี ตามระบุในแบบ ให้ใช้ของ ตราช้าง บริษัท เอสซีจีแลนด์สเคป จํากัด 

หรือ บริษัท สระบรีุรัชต์ จํากดั หรือ บริษัท ภเูก็ตค้าซิเมนต์ จํากดั หรือเทียบเท่า   

2.6 บล็อกสนามหญ้า ให้ใช้คอนกรีตบล็อกสนามหญ้า ขนาด 40x25x8 ซม. สี ตามระบุในแบบ ให้ใช้ของ 

ตราช้าง บริษัท เอสซีจีแลนด์สเคป จํากดั หรือ บริษัท สระบุรีรัชต์ จํากัด หรือ บริษัท ภูเก็ตค้าซิเมนต์ 

จํากดั หรือเทียบเท่า   

2.7 ขอบคนัหิน ให้ใช้ขอบคอนกรีตหินเล็กขนาด 11x20x50 ซม. ทรงเหลี่ยม สี ตามระบุในแบบ ให้ใช้ของ 

ตราช้าง บริษัท เอสซีจีแลนด์สเคป จํากดั หรือ บริษัท สระบุรีรัชต์ จํากัด หรือ บริษัท ภูเก็ตค้าซิเมนต์ 

จํากดั หรือเทียบเท่า   

2.8 ปูนทรายเทพืน้ปรับระดบั ให้ใช้ปูนเทปรับระดบัสําเร็จรูปของ ตราเสือมอร์ต้าร์ หรือ SWCC หรือ ตรา

นกอินทรีย์ หรือเทียบเท่า 

2.9 วสัดอ่ืุนๆ ตามระบใุนแบบ โดยได้รับอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน และตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการวดั และตรวจสอบสถานท่ีจริงบริเวณท่ีจะปูบล็อกปูพืน้,บล็อกสนามหญ้าและ

ขอบคนัหินก่อน เพ่ือความถกูต้องของขนาด และระยะตามความเป็นจริง 

3.2 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ คํานวณ ออกแบบ ชนิดการใช้บล็อกปูพืน้ตามลวดลาย,บล็อกสนามหญ้าและ

ขอบคนัหินในรูปแบบท่ีเก่ียวข้องเช่น ขอบเข้ามุมต่างๆ ตําแหน่ง และจํานวนของบล็อกปูพืน้,บล็อก

สนามหญ้าและขอบคันหิน สําหรับการยึดติดท่ีต้องการบาก เจาะรู และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น พร้อมการ

ตรวจสอบรอบบริเวณให้แข็งแรงพอสําหรับการปพืูน้ให้มัน่คงแข็งแรง และปลอดภยั 

3.3 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการปรับระดบัพืน้ดินเดิมให้เรียบ ก่อนการเทพืน้ปูนทรายปรับระดบั แล้วจึงทําการปู

พืน้บลอ็กปพืูน้และขอบคนัหิน  

3.4 หากไมมี่ระบใุนแบบ การปบูลอ็กปพืูน้,ปบูลอ็กสนามหญ้าและขอบคนัหินใช้ตามข้อกําหนดของผู้ผลิต 

หรือตาม Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั 

3.5 การเตรียมผิวและขัน้ตอนการทําโครงสร้างพืน้ทาง งานบลอ็กปถูนน 

3.5.1 เตรียมพืน้ดินเดิม โดยขุดเปิดหน้าดินลึกประมาณ 10-15 ซม. กําจัดหญ้า วชัพืช ออกให้

หมด 

3.5.2 เกลี่ย ปาด ปรับระดบัให้เรียบสม่ําเสมอ ตบอดัให้แน่น 
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3.5.3 วางขอบโดยรอบพืน้ท่ี วางขอบคนัหิน หรือ ขอบตกแต่งบริเวณขอบของพืน้ท่ีเพ่ือกําหนด

ขอบเขตและป้องกนัการแยกตวัของแนวบลอ็ก 

3.5.4 ใสท่รายหยาบปรับระดบั โดยมีความหนาหลงัจากบดอดัแล้ว 3-5 ซม. 

3.5.5 วิธีการติดตัง้บลอ็ก โดยเร่ิมจากตรวจสอบระดบัและแนวในการป ู ทําการปบูลอ็กท่ีมมุใดมมุ

หนึง่หรือจดุกึง่กลาง(กรณีเป็นวงกลม)  ปูเป็นเส้นทแยงมมุหรือหน้ากระดานเรียงแถว ซึง่ต้องมีการคดั

แนวเป็นระยะทุก ๆ 10 – 15  ตร.ม. เม่ือปูเต็มพืน้ท่ีให้ตดัเศษบล็อกใส่ช่องว่าง  หลงัจากนัน้โรยทราย

ละเอียดลงในช่องวา่งระหวา่งก้อนบลอ็กให้เตม็โดยเผ่ือให้ทรายละเอียดท่วมอยู่บนผิวหน้าบล็อกให้ทัว่

ทัง้บริเวณ แล้วใช้เคร่ืองตบอดัแบบสัน่สะเทือนบดอดั 2-3 เท่ียว  ทําการกวาดทรายสว่นท่ีอยู่บนผิวหน้า

บลอ็กให้สะอาดรวมทัง้ทรายในร่องบลอ็กให้กวาดจนเสมอขอบลา่งของมมุเอียงลาด (CHAMFER)  ทิง้

ให้ผิวหน้าบล็อกแห้งสนิทก่อนลงนํา้ยา เพ่ือป้องกันการเกิดคราบขาว  จากนัน้นํานํา้ยาประสานร่อง

ทรายผสมกบันํา้สะอาด ในอตัราส่วน 1:2 คนให้เข้ากนัแล้วบรรจุลงในเคร่ืองฉีดหวัพ่นสเปรย์ แล้วลง

นํา้ยาให้ทัว่โดยพยายามให้นํา้ยาลงไปในร่องทรายระหว่างก้อนทิง้ไว้อย่างน้อย 3 ชม.   ผิวหน้าบลอ็ก

และร่องทรายท่ีเคลือบนํา้ยาแล้วจะแห้งสนิทภายใน    12 – 24  ชม. ทัง้นีไ้ม่ควรให้ถูกนํา้ก่อน 24 ชม. 

สําหรับพืน้ท่ีโลง่ท่ีสามารถรับแสงแดดได้ดี และ 1-3 วนั สําหรับพืน้ท่ีแสงแดดส่องได้ไม่ทัว่ถึง และเพ่ือ

เพ่ิมความสดใสให้กบัผิวหน้าบลอ็กให้ทาทบัด้วยนํา้ยาเคลือบเงาผิวคอนกรีต โดยก่อนทานํา้ยาเคลือบ

บล็อกต้องแห้งสนิทก่อน เพ่ือป้องกันการเกิดคราบขาว หรือควรปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของนํา้ยาให้

เคร่งครัดทกุครัง้ 

3.6 ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไม่ให้งานบล็อกปูพืน้,บล็อกสนามหญ้าและขอบคนัหิน สกปรก หรือเสียหาย

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

3.7 พืน้ท่ีปบูล็อกปูพืน้,บล็อกสนามหญ้าและขอบคนัหินแล้วเสร็จ ห้ามมีการเดินผ่าน หรือบรรทุกนํา้หนัก 

หากจําเป็นจะต้องมีการสญัจร จะต้องมีการป้องกนัผิวมิให้เป็นรอย หรือเสียหาย ในกรณีท่ีผิวหน้าเกิด

ริว้รอยขูดขีดปรากฏให้เห็น หรือการปูบล็อกปูพืน้,บล็อกสนามหญ้าและขอบคันหินไม่เรียบ ไม่

สม่ําเสมอ ผู้ รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขตามกรรมวิธีการปบูลอ็กปพืูน้,บลอ็กสนามหญ้าและขอบคนัหิน

หรือเปลี่ยนให้ใหม ่และให้ได้สีของปบูลอ็กปพืูน้,บลอ็กสนามหญ้าและขอบคนัหินท่ีสม่ําเสมอกนัทัว่ทัง้

บริเวณ โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 
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	1.3.2        แบบขยายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น เช่น ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์งานระบบที่เกี่ยวข้อง บริเวณบ่อพักที่ระบายน้ำต่างๆ เพื่อแสดงการระบายน้ำ และป้องกันทรายไหล เป็นต้น
	2. ผลิตภัณฑ์
	2.1 วัสดุที่นำมาใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต และคัดพิเศษ ปราศจากรอยร้าว หรือตำหนิใดๆ ขนาดเท่ากันทุกชิ้น
	2.2 บล็อกปูพื้นทางเท้า สำหรับปูพื้นภายนอก ให้ใช้คอนกรีตบล็อก ชนิดความหนาชั้นผิวหน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. ขนาด 22.5x11.25x6 ซม. (รูปคดกริช) มีความต้านแรงอัดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 MPa. (ประมาณ 350 กก./ตร.ซม.) สี ตามระบุในแบบ ตามมาตรฐานมอก.827-2531 ให้ใช้ของ ต...
	2.3 บล็อกปูพื้น สำหรับปูพื้นภายนอก ให้ใช้คอนกรีตบล็อก ชนิดความหนาชั้นผิวหน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. ขนาด 30x30x6 ซม. (ศิลาเหลี่ยม) มีความต้านแรงอัดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 MPa. (ประมาณ 350 กก./ตร.ซม.) สี ตามระบุในแบบ ตามมาตรฐานมอก.827-ให้ใช้ของ ตราช้าง บริษัท เ...
	2.4 บล็อกปูพื้น สำหรับปูพื้นภายนอก ให้ใช้คอนกรีตบล็อก ชนิดความหนาชั้นผิวหน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. ขนาด 11.25x11.25x6 ซม. (รูปครึ่งคดกริช) มีความต้านแรงอัดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 MPa. (ประมาณ 350 กก./ตร.ซม.) สี ตามระบุในแบบ ตามมาตรฐานมอก.827-2531 ให้ใช้ของ ตร...
	2.5 บล็อกปูพื้น สำหรับปูพื้นภายนอก ให้ใช้คอนกรีตบล็อก ชนิดความหนาชั้นผิวหน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. ขนาด 20x33.6x6 ซม. (สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด) มีความต้านแรงอัดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 35 MPa. (ประมาณ 350 กก./ตร.ซม.) สี ตามระบุในแบบ ให้ใช้ของ ตราช้าง บริษัท เอสซีจี...
	2.6 บล็อกสนามหญ้า ให้ใช้คอนกรีตบล็อกสนามหญ้า ขนาด 40x25x8 ซม. สี ตามระบุในแบบ ให้ใช้ของ ตราช้าง บริษัท เอสซีจีแลนด์สเคป จำกัด หรือ บริษัท สระบุรีรัชต์ จำกัด หรือ บริษัท ภูเก็ตค้าซิเมนต์ จำกัด หรือเทียบเท่า
	2.7 ขอบคันหิน ให้ใช้ขอบคอนกรีตหินเล็กขนาด 11x20x50 ซม. ทรงเหลี่ยม สี ตามระบุในแบบ ให้ใช้ของ ตราช้าง บริษัท เอสซีจีแลนด์สเคป จำกัด หรือ บริษัท สระบุรีรัชต์ จำกัด หรือ บริษัท ภูเก็ตค้าซิเมนต์ จำกัด หรือเทียบเท่า
	2.8 ปูนทรายเทพื้นปรับระดับ ให้ใช้ปูนเทปรับระดับสำเร็จรูปของ ตราเสือมอร์ต้าร์ หรือ SWCC หรือ ตรานกอินทรีย์ หรือเทียบเท่า
	2.9 วัสดุอื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
	3. การดำเนินการ
	3.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการวัด และตรวจสอบสถานที่จริงบริเวณที่จะปูบล็อกปูพื้น,บล็อกสนามหญ้าและขอบคันหินก่อน เพื่อความถูกต้องของขนาด และระยะตามความเป็นจริง
	3.2 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้คำนวณ ออกแบบ ชนิดการใช้บล็อกปูพื้นตามลวดลาย,บล็อกสนามหญ้าและขอบคันหินในรูปแบบที่เกี่ยวข้องเช่น ขอบเข้ามุมต่างๆ ตำแหน่ง และจำนวนของบล็อกปูพื้น,บล็อกสนามหญ้าและขอบคันหิน สำหรับการยึดติดที่ต้องการบาก เจาะรู และอื่นๆ ที่จำเป็น พ...
	3.3 ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับระดับพื้นดินเดิมให้เรียบ ก่อนการเทพื้นปูนทรายปรับระดับ แล้วจึงทำการปูพื้นบล็อกปูพื้นและขอบคันหิน
	3.4 หากไม่มีระบุในแบบ การปูบล็อกปูพื้น,ปูบล็อกสนามหญ้าและขอบคันหินใช้ตามข้อกำหนดของผู้ผลิต หรือตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ
	3.5 การเตรียมผิวและขั้นตอนการทำโครงสร้างพื้นทาง งานบล็อกปูถนน
	3.5.1 เตรียมพื้นดินเดิม โดยขุดเปิดหน้าดินลึกประมาณ 10-15 ซม. กำจัดหญ้า วัชพืช ออกให้หมด
	3.5.2 เกลี่ย ปาด ปรับระดับให้เรียบสม่ำเสมอ ตบอัดให้แน่น
	3.5.3 วางขอบโดยรอบพื้นที่ วางขอบคันหิน หรือ ขอบตกแต่งบริเวณขอบของพื้นที่เพื่อกำหนดขอบเขตและป้องกันการแยกตัวของแนวบล็อก
	3.5.4 ใส่ทรายหยาบปรับระดับ โดยมีความหนาหลังจากบดอัดแล้ว 3-5 ซม.
	3.5.5 วิธีการติดตั้งบล็อก โดยเริ่มจากตรวจสอบระดับและแนวในการปู  ทำการปูบล็อกที่มุมใดมุมหนึ่งหรือจุดกึ่งกลาง(กรณีเป็นวงกลม)  ปูเป็นเส้นทแยงมุมหรือหน้ากระดานเรียงแถว ซึ่งต้องมีการคัดแนวเป็นระยะทุก ๆ 10 – 15  ตร.ม. เมื่อปูเต็มพื้นที่ให้ตัดเศษบล็อกใส่ช่อง...
	3.6 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานบล็อกปูพื้น,บล็อกสนามหญ้าและขอบคันหิน สกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
	3.7 พื้นที่ปูบล็อกปูพื้น,บล็อกสนามหญ้าและขอบคันหินแล้วเสร็จ ห้ามมีการเดินผ่าน หรือบรรทุกน้ำหนัก หากจำเป็นจะต้องมีการสัญจร จะต้องมีการป้องกันผิวมิให้เป็นรอย หรือเสียหาย ในกรณีที่ผิวหน้าเกิดริ้วรอยขูดขีดปรากฏให้เห็น หรือการปูบล็อกปูพื้น,บล็อกสนามหญ้าและ...

