
ค านิยามและประเภทสิ่งปลูกสร้าง  

ปี พ.ศ.2566 มี 6 ประเภท 69 แบบ 

รหัส 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 
(ผ่านความเห็นชอบ) 

ค านิยามตามบัญชีฯ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

  
  

บ้านเด่ียว หมายถึง อาคาร
ที่สร้างโดยไม่มีส่วนใดส่วน
หน่ึงไปติดกับอาคาร
ข้างเคียง มีบริเวณบ้านและ 
อาณาเขต  
- ไม่ใช่บ้านหลังเดียว 
หมายถึง บ้านหลาย ๆ 
รูปแบบมารวมกัน 
- บ้านเด่ียว ปกติไม่เกินสาม
ชั้น 
- บ้านกึ่งส าเร็จรูป มี
โครงสร้างแข็งแรง มีฐาน 
อยู่อาศัยได้ เช่น บ้าน
ส าเร็จรูป บ้านน็อคดาวน์ 
- บ้านที่สร้างแบบ เช่น ตู้
คอนเทนเน่อร์ ต้องก่อสร้าง 
และยกตู้มาประกอบ 
- ศาลาแบบทรงไทย   

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่กอสรางเพ่ือ  
การอยูอาศัยเปนหลังเด่ียว โดยไมมี     
โครงสรางหลักติดตอกับอาคารอื่น 

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างไม้ มีพ้ืน 
หลังคา ฝ้า เพดาน ผนัง รวมถึง บาน

พักอาศัยไมชั้นเดียว บานพักอาศัยไม
สองชั้น      บานพักอาศัยไม้ชั้นเดียวใต
ถุนสูง บานทรงไทยไมชั้นเดียวใตถุนสูง 
บ้านพักอาศัยครึ่งตึก ครึ่งไมสองชั้น บ

านทรงไทยครึ่งตึกครึ่งไมสองชั้น บาน
พักอาศัยตึกชั้นเดียว บ้านพักอาศัยตึก
สองชั้น  บานพักอาศัยตึกสามชั้น 

บ้านพักอาศัยแฝดตึกชั้นเดียว บานพัก
อาศัยแฝดตึกสองชั้น และบานพักอาศัย
แฝดตึกสามชั้น 

1.บ้านส าเร็จรูป บ้านประกอบส าเร็จ บ้านน๊อคดาวน์ 
บ้านเรือนแพ บ้านเรือบนพื้นดิน บ้านบนต้นไม้ 

2.ตู้คอนเทนเนอร์ น ามาดัดแปลงก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นที่
อยู่อาศัย พาณิชยกรรม 
3.ศาลาแบบบ้านทรงไทย 
4.เกสต์เฮ้าส์ 
5.รีสอร์ท 

101 บ้านพักอาศัยไม้ชั้น
เดียว 

 บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียว 

 
102 บ้านพักอาศัยไม้ชั้น

เดียวใต้ถุนสูง 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

บ้านแพ บ้านพักอาศัยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 

 



รหัส 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 
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103 
 

บ้านพักอาศัยตึกชั้น
เดียว 

 บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว 

 
104 

 
บ้านพักอาศัยไม้สองชั้น 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

บ้านพักอาศัยไม้สองชั้น 

 

105 
 

บ้านพักอาศัยตึกสอง
ชั้น 

 บ้านพักอาศัยตึกสองชั้น  

 
106 

 
บ้านพักอาศัยคร่ึงตึก
คร่ึงไม้สองชั้น 
 
 

 
 
 
 

 บ้านพักอาศัยคร่ึงตึกคร่ึงไม้สองชั้น 
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107 
 

บ้านพักอาศัยตึกสาม
ชั้น 

 บ้านพักอาศัยตึกสามช้ัน 

 
108 

 

บ้านพักอาศัยแฝดตึก

สองชั้น 

 บ้านพักอาศัยแฝดตึกสองชั้น 

 
109 บ้านพักอาศัยแฝดตึก

สามช้ัน 
 บ้านพักอาศัยแฝดตึกสามช้ัน 

 
110 

 
บ้านทรงไทยไม้ชั้นเดียว
ใต้ถุนสูง 
 
 
 

 
 
 
 

 บ้านทรงไทยไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 
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111 บ้านทรงไทยคร่ึงตึกคร่ึง
ไม้สองชั้น 

 

บ้านทรงไทยคร่ึงตึกคร่ึงไม้สองชั้น 

 
112 

 

บ้านพักอาศัยแฝดตึก

ชั้นเดียว 

บ้านนกนางแอ่น 

 

บ้านพักอาศัยแฝดตึกชั้นเดียว 

 

  
 

บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์)

หมายถึง ห้องแถวหรือ
ตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและ
ด้านหลังระหว่างรั้วหรือ

แนวเขตที่ดินกับตัวอาคาร
แต่ละคูหา 
- ปัจจุบันมีแค่สามชั้น  

- ตาม กม.จะมีระยะหน้า
บ้าน ถึงถนนหนทาง 4-5 
เมตร 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างเพ่ือ

ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ต่อเน่ืองกัน เป็นแถว
ยาวต้ังแต่สองคูหาข้ึนไป ซึ่งมีที่ว่าง
ด้านหน้าและด้านหลัง ระหว่างรั้วหรือ
แนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา   

- มีที่จอดรถ ไว้อยู่อาศัยเท่าน้ัน 
- ใช้วัสดุทนไฟ คงทน แข็งแรง 

1.ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม 
2.เกสต์เฮ้าส์ 
3.รีสอร์ท 
 

201 บ้านแถว (ทาวนเ์ฮาส์) 
ชั้นเดียว 
 

 

 

 
 
 
 

 บ้านแถว (ทาวนเ์ฮาส์) ช้ันเดียว 
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202 
 

บ้านแถว (ทาวนเ์ฮาส์) 
สองชั้น 

 บ้านแถว (ทาวนเ์ฮาส์) สองชั้น 

 
203 

 
บ้านแถว (ทาวนเ์ฮาส์) 
สามช้ัน 

 บ้านแถว (ทาวนเ์ฮาส์) สามชั้น 

 
204 

 
บ้านแถว (ทาวนเ์ฮาส์) 
สี่ชั้น 

 บ้านแถว (ทาวนเ์ฮาส์) สี่ชัน้ 

 
 ห้องแถว หมายถึง อาคารที่

ก่อสร้างต่อเน่ืองกันเป็นแถว
ยาวต้ังแต่สองคูหาข้ึนไป        
มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา
และประกอบด้วยวัสดุไม่ 

ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
- ไม่คงทนถาวร สร้างด้วย
ไม ้

 
 
 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้าง

ต่อเน่ืองกันเป็นแถวยาวต้ังแต่สองคูหา 
ข้ึนไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและ
ประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็น             
ส่วนใหญ่และให้หมายความรวมถึง 

ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไมส้องชั้น 
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301 ห้องแถวไม้ชั้นเดียว  ห้องแถวไม้ชั้นเดียว 

 
302 ห้องแถวไม้สองชั้น  ห้องแถวไม้สองชั้น 

 
303 ห้องแถวคร่ึงตึกคร่ึงไม้

สองชั้น 
 ห้องแถวคร่ึงตึกคร่ึงไม้สองชั้น 

 
 ตึกแถว หมายถึง อาคาร         

ที่ก่อสร้างต่อเน่ืองกันเป็น
แถวยาวต้ังแต่สองคูหาข้ึน

ไปมีผนังแบ่งอาคารเป็น
คูหาและประกอบด้วยวัสดุ
ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีที่
จอดรถ 

- ไม่เหมือนทาวน์เฮ้าส์           
ไม่เหมือนทาวน์โฮม  
- มี 1,2,3 ชั้น  

 
 

ส่ิงปลูกสรางหรืออาคารท่ีกอสราง              

ตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสอง
คูหา ขึ้นไป มีผนังแบงอาคารเปนคู
หาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเป
นสวนใหญ 
- ค้าขายอย่างเดียว 
- เป็นตึกเก่า คิดค่าเส่ือม 
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401 ตึกแถวชั้นเดียว  ตึกแถวชั้นเดียว 

 
402 ตึกแถวสองชั้น  ตึกแถวสองชั้น 

 
403 ตึกแถวสองชั้นคร่ึง  ตึกแถวสองชั้นคร่ึง 

 
404 ตึกแถวสามช้ัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ตึกแถวสามช้ัน 
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405 ตึกแถวสามช้ันคร่ึง  ตึกแถวสามช้ันคร่ึง 

 
406 ตึกแถวสี่ชั้น  ตึกแถวสี่ชั้น 

 
407 ตึกแถวสี่ชั้นคร่ึง  ตึกแถวสี่ชั้นคร่ึง 

 
408 ตึกแถวห้าชั้น 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ตึกแถวห้าชั้น 
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409 ตึกแถวหกชั้น  ตึกแถวหกชั้น 

 
501 คลังสินคา พื้นที่ไมเกิน   

300 ตารางเมตร 

- เก็บของ ไม่ใช้อยู่อาศัย  
- พื้น คาน เสา ผนัง 
มิดชิด เก็บสินค้า ต้อง
ควบคุมอุณหภูมิ  
- ค่อนข้าง อับ ทึบ 

ส่ิงปลูกสรางหรืออาคารท่ีใชเปน          
ท่ีส าหรับเก็บสินคาหรือส่ิงของเพื่อ           

ประโยชนทางการค้าหรือ
อุตสาหกรรม 
1) อาคารเก็บพัสดุ 
2) ศูนย์กระจายสินค้า 
3) โกดังเก็บของ 

4) ห้องเย็นท่ีเก็บสินค้า 
5) โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
6) ไซโล 
7) ร้านรับซื้อของเก่า เช่น รีไซเคิล
วงษ์พาณิชย์ 

คลังสินค้าพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร 

 

502 คลังสินค้าพื้นที่เกินกว่า 
300 ตารางเมตรขึ้นไป 

อาคารอเนกประสงค์แบบปิด 

 

คลังสินค้าพื้นที่เกินกว่า 300 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
503 เรือนคนใช้ / ครัว 

 
 
 

 
 
 
 

 เรือนคนใช้ / ครัว 
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504 โรงจอดรถ 
สิ่งปลูกสร้างที่มี
ลักษณะโครงสร้าง เสา
และหลังคาคลุม ใช้

ส าหรบัจอดรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ 
รถจักรยาน 

ส่ิงปลูกสร้างท่ีใช้ส าหรับจอด
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
รถจักรยาน 

 

ศูนย์บริการล้าง อัด ฉีด 

 

505 สถานศึกษา 

สิ่งปลูกสร้างภายใน
สถานศึกษา 
- หอประชุม 

- ห้องสมุด 
- อาคารหรือศาลา
อเนกประสงค ์
- โรงยิมออกก าลังกาย 

- โรงแรม หอพัก 
- อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์
การศึกษา 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็น

สถานที่พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน 
ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาของ

รัฐหรือของเอกชนที่มีอ านาจหน้าท่ี 
หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน 
ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัย สถาบัน 

มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาของ
รัฐหรือของเอกชน 

สถานศึกษา 

 

506/1 โรงแรม ความสูงไมเกิน            
5 ชั้น 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชเป็น
สถานที่พักที่จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุ      

ประสงค ในทางธุรกิจเพ่ือใหบริการ       
ทีพั่กชั่วคราว  ให้บริการผู้เดินทางใน
ด้านของที่พักอาศัย อาหาร และบริการ

อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพักอาศัยและ
เดินทาง โดยมีคาตอบแทน ท้ังน้ี ไม
รวมถึง 
 (๑) สถานที่พักที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือให

บริการที่พักชั่วคราว ซึ่งด าเนินการโดย 
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือ

เพ่ือการกุศล หรือการศึกษา ทั้งน้ีโดย
มิใชเปนการหาผลก าไรหรือน ารายได                 
มาแบงปนกัน  
(๒) สถานที่พักที่จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุ

ประสงคเพ่ือใหบริการที่พักอาศัย            
โดยคิดคาบริการเปนรายเดือนข้ึนไป            
เทาน้ัน 

 

โรงแรม ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น 
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506/2 โรงแรม ความสูงต้ังแต่           
5 ชั้นขึ้นไป 

 โรงแรม ความสูง ต้ังแต่ 5 ชั้นขึ้นไป 

 
507 โรงมหรสพ สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชเปน็

สถานที่ส าหรับฉายภาพยนตร แสดง

ละคร แสดงดนตรีหรือแสดงมหรสพอื่น
ใด ไมรวมถึงโรงมหรสพ ที่ต้ังอยูในหาง
สรรพสินคา และโรงมหรสพที่ต้ังอยูใน
อาคารพาณิชย กรรมประเภทคาปลีก 

คาสง เช่น โรงภาพยนตร์ โรงจัดแสดง
ละคร ดนตรี ห้องจัดประชุม (ที่อยู่
ภายนอกอาคาร) สนามมวย 

โรงภาพยนตร์ 

 
508 สถานพยาบาล 

- โรงพยาบาลสัตว์ 
- โรงพยาบาลฉายรังสี 

สิ่งปลูกสรา้งหรืออาคารทีจ่ัดไวเพ่ือการ
ประกอบโรคศลิปะตามกฎหมาย วาด
วยการประกอบโรคศิลปะ การ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม การ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การ
ผดุงครรภตามกฎหมายวาด้วยวิชาชีพ

การพยาบาล และการผดุง ครรภ หรือ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม
กฎหมาย          วาดวยวิชาชีพ ทันตก

รรม แตไมรวมถึงสถานที่ขายยาตาม
กฎหมายวาดวยยา        ซึ่งประกอบ
ธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ 

สถานพยาบาล 

 

509/1 ส านักงาน ความสูง ไม
เกิน 5 ชั้น 

 
 
 
 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชเปน      
ส านักงานหรือที่ท าการ ท้ังของภาครัฐ 
และเอกชน 

ส านักงาน ความสูงไม่เกิน 5 ชั้น 

 



รหัส 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 
ค านิยามตามบัญชีฯ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

509/2 ส านักงาน ความสูง  
ต้ังแต่5 ชั้นขึ้นไป 

 ส านักงาน ความสูง ต้ังแต่ 5 ชั้นขึ้นไป 

 
510 ภัตตาคาร 

- ร้านอาหารในปั๊ม 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชเปนที ่         
ขายอาหารหรือเครื่องด่ืม โดยมีพ้ืนที่ 

ส าหรับต้ังโตะอาหารไวบริการ 
1) สวนอาหาร/ร้านอาหาร (ส่วนที่เป็น
อาคาร) 

2) สถานบันเทิง เช่น โรงเบียร์เยอรมัน 
ตะวันแดง โรงเหล้าแสงจันทร์ ช็อคโก
แลตวิลล์ 
3) อาคารสนามไดร์ฟกอล์ฟ 

4) อาคารสโมสร 
5) ร้านกาแฟ/คาเฟ่ ท่ีเป็นอาคารเดียว 
เช่น Amazon Starbuck KFC 

MacDonale 

ภัตตาคาร 

 
 

 
511/1 หางสรรพสินคา 

 

 

 
 

 
 

 

อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคาร

ที่มีพ้ืนที่ส าหรับแสดงหรือขาย สินคา  
ตาง ๆ โดยมีการแบงสวนของอาคาร
ตามประเภทของสินคาหรือ ตาม          
เจาของพ้ืนที่ ไมวาการแบงสวนน้ันจะ

ท าในลักษณะของการกั้นเปนหอง  
หรือไมก็ตาม ศูนย์การค้า เช่น 
community mall, Avenue, The 

walk 

ห้างสรรพสินค้า 

 

511/2 อาคารพาณิชยกรรม 
ประเภทคาปลีกคาสง 
- เจ้าของเดียว 
- มินิท้ังหลาย อาคาร
เล็ก ๆ เช่น เทสโก้โลตัส 

มีท่ีว่าง 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชประโยชน
เพ่ือการพาณิชยกรรมในอาคาร               

หลังเดียวหรือหลายหลัง ท่ีมีพ้ืนที่         
ใชสอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบ 
กิจการขายปลีกขายสงสินคาอุปโภค

และบริโภคหลากหลายประเภทที่ใช้      
ในชีวิตประจ าวัน 
1) ร้านจ าหน่ายของฝาก 
2) ศูนย์จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง 

3) Outlet เช่น Palio เขาใหญ่ 

อาคารค้าปลีกค้าส่ง 

 



รหัส 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 
ค านิยามตามบัญชีฯ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

512 สถานีบริการน้ ามัน 
เชื้อเพลิง 

สถานท่ีท่ีใชในการเก็บและจ าหน
ายเช้ือเพลิง เพื่อใหบริการ
เช้ือเพลิงแก ยานพาหนะ และให
หมายความรวมถึงบริเวณท่ีเปนห

องเปล่ียนถาย น้ ามันเครื่อง 
ส านักงาน หองพักรอ และแนว
หลังคาคลุมพื้นท่ีบริเวณ          
แทนเครื่องจายเช้ือเพลิง 
สถานีบริการแก๊ส เช่น LPG, NGV 

พื้นที่อาคารและบริเวณหัวจ่าย 

 

513 โรงงาน 
1) โรงบ่มยาง โรงบ่มใบชา    
2) ครัวการบิน 

3) โรงเผาถ่าน โรงเผาขยะ 
โรงคัดแยกขยะ 
4) โรงน้ าแข็ง 
5) โรงฆ่าสัตว์ 

6) โรงผลิตขนมจีน 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชส าหรับ           
ท า ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอมบ ารุง 
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ล าเลียง 

เก็บรักษา หรือท าลายสิ่งใด ๆ โดยใช
เครื่องจักรหรือไมก็ตาม มีระบบน้ า 
ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค 
- โรงสีข้าว ถ้าน าเครื่องจักรออก จะ

เป็นสิ่งปลูกสร้างธรรมดา ไม่ใช่โรงงาน 

โรงงาน  

 

514 ตลาด พื้นที่ไมเกิน             

1,000 ตารางเมตร 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารทีจ่ัดไวให้        

ผู้คาใชเปนที่ชุมนุมเพ่ือจ าหนายสินคา 
ทั้งในรูปของวัตถุดิบและ                    
สินคาส าเร็จรูป 

1) ศูนย์อาหารในปั๊มน้ ามัน 
2) ร้านอาหารที่ไม่มีผนัง 
3) ตลาดนัด (มีหลังคาคลุม ไม่มีแผง
ขายสินค้า) เช่น ตลาดนัดสินค้าเกษตร 

ตลาดนัดสินค้ามือสอง ฯลฯ 

ตลาดสด พื้นที ่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม. (พื้นที่ของแต่ละ

อาคาร) 

 

515 ตลาด พื้นที่เกินกวา       

1,000 ตารางเมตร ข้ึน
ไป 
 
 
 

 
 
 
 

 ตลาดสด พื้นที ่เกินกว่า 1,000 ตร.ม.ขึน้ไป (พืน้ที่

ของแต่ละอาคาร) 

 



รหัส 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 
ค านิยามตามบัญชีฯ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

516 อาคารพาณิชย ประเภท           
โฮมออฟฟศ (ส านักงาน
บ้าน) 

- มาจากอาคารตึกแถว 
ตอบโจทย์ว่า อาคาร
พาณิชย์ประเภทไหนท างาน

ได้ อยู่ได้ด้วยสะดวก อาคาร
มีขนาดใหญ่ ห้องใหญ่ข้ึน มี
โซนสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่
ท างาน มีห้องประชุม มีทาน

ข้าวได้ มีท่ีอยู่ส่วนตัวของ
เจ้าของบ้าน มีท่ีจอดรถได้
มากกว่าทาวน์เฮ้าส์ จอดรถ

ได้มากกว่า 2 คันข้ึนไป 
ติดกันเหมือนตึกแถวทั่วไป 
วัสดุทนไฟ 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่กอสราง              
ตอเน่ืองกันเปนแถวยาวต้ังแตสองคูหา 
ข้ึนไป มีผนังแยกแตละคูหา หรือคูหา

เดียว ผนังอาคารประกอบดวยวัสดุ          
ทนไฟเปนสวนใหญ ใชเพ่ือประโยชนใน
การพาณิชยกรรม หรือบริการ ธุรกิจ         

ซึ่งอาจใชเปนอาคารเพ่ือประโยชนใน
เชิงพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยรวม
กันได มีพ้ืนที่จอดรถส่วนตัวและผู้มา
ติดต่อ มีพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

1. ส่วนสาธารณะ อันได้แก่ 
ส่วนประกอบธุรกิจ 
2. ส่วนประชุมพูดคุยหรือส่วน

ส านักงาน 
3. ส่วนพ้ืนที่ส่วนตัว 

โฮมออฟฟิศ 

 

517 โรงเลี้ยงสัตว์ 
- เปิดโล่ง มีหลังคาคลุม 
ผนังไม่มี 

- หลังคาปิด โรงเลี้ยงสัตว์
อุตสาหกรรม ต้องถอดแบบ 
เช่น CP จะไม่เกี่ยวตรงน้ี 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่มลีักษณะ
โครงสร้าง เสา หลังคา มีผนังเป็นบาง
ด้านหรือรอบด้าน ที่ใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ 

โดยไม่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ดัดแปลง
มาใช้เป็นโรงเลี้ยงสัตว์ เช่น ตึกแถว
เลี้ยงนกนางแอ่น 

- โรงเพาะช า 

โรงเลี้ยงสัตว์ 

 
518 โรงงานซอมรถยนต สิ่งปลูกสรางหรืออาคารประกอบ

กิจการเก่ียวกับการซอมแซมเครื่องยนต 

แกไข บ ารุงรักษา เคาะพนสี และพนสี
กันสนิม 
- ร้านซ่อมรถยนต์ มีเสา มีหลังคา เป็น

อาคารเปิด มีท่ีน่ังพักรอ จุดประสงค์
เพ่ือการซ่อมแซมรถยนต์  
- ตึกที่เราเจอตามท้องที่ ตรวจสภาพ
รถยนต์ ตรวจสอบเรื่องเบรก ควันเขม่า 

- คาร์แคร์ ศูนย์บริการล้างรถใหญ่ ๆ 
ไปฉีดล้าง ไม่ได้อยู่อาศัย 
- ร้านประดับยนต์ ห้องกระจกหน่ึงห้อง 

เป็นอาคารโล่ง ๆ ติดฟิล์ม 
- ศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ 
- เปลี่ยนยาง ฯลฯ 
 

อู่ซ่อมรถ 

 
 



รหัส 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 
ค านิยามตามบัญชีฯ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

519 อาคารจอดรถ สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชส าหรับ         
จอดรถ โดยมีทางว่ิง/ทางข้ึน-ลง และ          
ที่กลับรถในอาคาร จะมีความสูงแต่ละ

ชั้นไม่มาก จอดรถอย่างเดียว แตะพ้ืน
เพดานได้ อยู่อาศัยไม่ได้ 
- อาคารจอดรถแบบโครงเหล็ก ใช้

คอมพิวเตอร์ควบคุม ยกรถข้ึนไปเก็บ 
ใช้เครื่องจักร อาคารจอดเรือ ยังไม่เป็น
อาคารจอดรถ ขอแบบมา 

อาคารจอดรถ, ที่จอดรถ ในอาคาร 

 
520/1 อาคารอยอูาศัยรวม ความ

สูงไมเกิน 5 ช้ัน 
- มาจากอพาร์ทเม้นส์ เก็บ

เป็นรายห้อง 
- มีเจ้าของคนเดียว วัดสิ่ง
ปลูกสร้างทัง้หมด หักค่า

เสื่อมราคา แตกต่างจาก
คอนโด มีโฉนดทุกห้อง 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชเปนที่อยู
อาศัยส าหรับหลายครอบครัว โดยแบง 
ออกเปนหนวยแยกจากกันส าหรับ        

แตละครอบครัว ผู้อยู่อาศัยมีสิทธ์ิแค่
เพียงเช่าพักเท่าน้ันโดยกรรมสิทธ์ิทั้งผืน
ดินและทั้งอาคารน้ันยังเป็นของเจ้าของ

อาคาร 
 

อพาร์ทเม้นต์ความสูง ไม่เกิน 5 ชั้น 

 
520/2 อาคารอยอูาศัยรวม 

ความสูงเกินกวา 5 ชั้น 
ขึ้นไป 

 อพาร์ทเม้นต์ความสูงต้ังแต่ 5 ชั้นขึ้นไป 

 
521 ป้อมยาม  ป้อมยาม 

 
522 อาคารพาณิชย ประเภท          

โชวรูมรถยนต 
1) โชว์รูมแสดงสินค้า 

2) ศูนย์บริการรถยนต์ 
3) โชว์รูมรถจักรยานยนต์ 
4) โชว์ชุดแต่งงาน 

มีรูปแบบอาคารทีแ่ตกต่าง
กันไปขอแบบมาวัดยาก
มาก 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชเพ่ือ          
ประโยชนในเชิงพาณิชยกรรมหรือ 
บริการธุรกิจ ประเภทโชวรถยนตทั้งน้ี

อาจมีการใหบริการเก่ียวกับการ             
ซอมบ ารุงรักษารถยนตดวย และให
หมายความรวมถึงอาคารที่ใชแสดง 

หรือจ าหนายสินคาประเภทอื่น 

โชว์รูมรถยนต์ (พื้นที่ส านักงานและส่วนบริการ) 

 



รหัส 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 
ค านิยามตามบัญชีฯ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

523 หองน้ ารวม 
เป็นเฉพาะตัว มีราคาทุก
ช้ิน มีช้ันเดียว วัดพื้น
ท่ีมาได้เลย วัดง่าย 

ห้องน้ าเอกชน 

ส่ิงปลูกสรางหรืออาคารท่ีให
ประชาชนสามารถเขาไปใชบริการ
เพื่อช าระ ลางหรือขับถายของเสีย 
ซึ่งเปนการอ านวยความสะดวกแก

ประชาชน ผูใชบริการท่ีมีเป
นจ านวนมาก 
1) ห้องอาบน้ ารวม 
2) หอ้งอบซาวน่าท่ีแยกจากตัว
อาคาร 

ห้องน้ารวม 

 

601 ร้ัวคอนกรีต ส่ิงท่ีสร้างขึ้นเพื่อมาล้อมให้เป็น
ขอบเขตชัดเจน โดยใช้คอนกรีต
เป็นส่วนใหญ่ 
 

ร้ัวคอนกรีต (รวมประตู) 

 
602 ร้ัวลวดหนาม  ร้ัวลวดหนาม 

 
603 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

ร้ัวสังกะสี  ร้ัวสังกะสี 

 



รหัส 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 
ค านิยามตามบัญชีฯ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

604 ร้ัวลวดถัก ส่ิงท่ีสร้างขึ้นเพื่อมาล้อมให้เป็น
ขอบเขตชัดเจนโดยใช้ลวดเป็น
ส่วนใหญ่ 
 

ร้ัวลวดถัก (รวมประตู) 

 
605 ร้ัวไม้  ร้ัวไม้ 

 
606 ร้ัวเหล็กดัด  ร้ัวเหล็กดัด 

 
607 ร้ัวอัลลอยด์ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ร้ัวอัลลอยด์ 

 



รหัส 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 
ค านิยามตามบัญชีฯ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

608 สระวายน้ า 
- อยู่บนดิน สร้างลงไปใน
ดิน หรืออยู่บนพ้ืนดิน 

แข็งแรง สิ่งปลูกสร้างที่ผ่าน
การควบคุม รับน้ าหนักได้ 
วัดความชื้นได้ ทนแดด ทน

ฝน มีห้องน้ าแยกออกไป 
อยู่นอกตึก ยกเว้น สระว่าย
น้ าเล็ก ๆ วงกลม ในบ้าน 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใช
ส าหรับการวายน้ าหรือกิจกรรม
นันทนาการ สามารถสรางใหลึก
ลงไปในดินหรืออยเูหนอืพื้นดินก็

ได้ 

สระว่ายน้ า 

 

609 ลานกีฬาอเนกประสงค์ 

- ลานกีฬาท่ีไม่มีส่ิงปลูก
สร้าง เช่น ลานปูน ลาน
ดิน จะไม่เก็บ 

ลานคอนกรีตท่ีใชเปนสถานท่ี

ส าหรับออกก าลังกายเลนกีฬา 
เพื่อนันทนาการ เพื่อสุขภาพ
อนามัย และใหหมายความรวมถึง
สนาม เทนนิส สนามแบดมินตัน 
และสนามบาสเกตบอล 
- สนามฟุตซอลท่ีไม่รวมอาคาร 

สนามเทนนิส 

 

610 ถนนคอนกรีต  ถนนคอนกรีต 

 
611 ลานคอนกรีต 

 
 
 

 
 

ลานคอนกรีตใชเปนท่ีตากพืชผล
ทางการเกษตร และใหหมายความ
รวมถึงลานจอดรถคอนกรีต 
- ลานตากข้าว ข้าวโพด (ไม่เก็บ

ภาษี) เก็บพื้นดิน 
 
 

ลานคอนกรีตตากพืชผลทางการเกษตร 

 

612 ถนนลาดยาง 
 

 
 
 
 
 

 ถนนลาดยาง 

 



รหัส 
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 
ค านิยามตามบัญชีฯ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 

613 ป้ายโฆษณา ป้ายหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีก่อสร้างขึ้น
ส าหรับติดต้ังป้าย บนพื้นดิน 
- ไม่เก็บภาษี เก็บภาษีป้าย 

ป้ายโฆษณา (พืน้ที่โครงสร้างส่วนที่ติดต้ังป้าย) 

 
614 ทาเทียบเรือ 

- เรือสินค้าใหญ่ ๆ เข้า
มาเทียบ 

ส่ิงปลูกสรางท่ีจัดขึ้นส าหรับใชจอด
หรือเทียบเรือ เพื่อการขนสง                  
ผูโดยสาร หรือขนถายสินคา 

1) สะพานปลา 

ท่าเทียบเรือ 

 
 


