
คำนิยามและประเภทของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างประกอบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง  

รอบบัญชีปี พ.ศ.2563 – 2566 ของกรมธนารักษ์ 

มี 5 ประเภท 31 แบบ 

ลำดับ

รหัสที่ 
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสรา้ง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 
คำนิยามตามบัญชีฯ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 

100 

  

บ้านเด่ียว หมายถึง อาคารที่
สร้างโดยไม่มสี่วนใดส่วนหน่ึง
ไปติดกับอาคารข้างเคยีง มี
บริเวณบา้นและ อาณาเขต  
  

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่กอสรางเพื่อ  
การอยอูาศัยเปนหลังเดีย่ว โดยไมมี     

โครงสรางหลักติดตอกับอาคารอื่น 
และใหหมายความรวมถึง บานพักอาศัย
ไมช้ันเดียว บานพักอาศัยไมสองช้ัน      

บานพักอาศัยไม ช้ันเดียวใตถุนสูง บาน 
ทรงไทยไมช้ันเดียวใตถุนสูง บา้นพัก

อาศัยครึ่งตึก ครึ่งไมสองช้ัน บานทรงไทย
ครึ่งตึกครึ่งไมสองช้ัน บานพักอาศัย         

ตึกช้ันเดียว บ้านพักอาศัยตึกสองช้ัน         
บานพักอาศัยตึกสามชัน้ บ้านพักอาศัย

แฝดตึกช้ันเดียว บานพักอาศัยแฝดตึก
สองช้ัน และบานพักอาศัยแฝดตึก        

สามชั้น 

บ้านพกัอาศัยไม้ช้ันเดียว 

 
บ้านพกัอาศัยไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง 

 
 

100 

 

บ้านเด่ียว  บ้านพกัอาศัยตึกช้ันเดียว 

 
100 

 

บ้านเด่ียว 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

บ้านพกัอาศัยไม้สองช้ัน 

 



ลำดับ

รหัสที่ 
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสรา้ง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 
คำนิยามตามบัญชีฯ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 

100 

 

บ้านเด่ียว  บ้านพกัอาศัยตึกสองช้ัน  

 
100 

 

บ้านเด่ียว  บ้านพกัอาศัยคร่ึงตกึคร่ึงไม้สองช้ัน 

 
100 

 

บ้านเด่ียว  บ้านพกัอาศัยตึกสามช้ัน 

 
100 

 

บ้านเด่ียว  บ้านพกัอาศัยแฝดตึกสองช้ัน 

 
 

 



 

ลำดับ

รหัสที่ 
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสรา้ง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 
คำนิยามตามบัญชีฯ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 

100 

 

บ้านเด่ียว  บ้านพกัอาศัยแฝดตึกสามช้ัน 

 
100 

 

บ้านเด่ียว  บ้านทรงไทยไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง 

 
100 

 

บ้านเด่ียว  บ้านทรงไทยคร่ึงตกึคร่ึงไม้สองช้ัน 

 
100 

 

บ้านเด่ียว  บ้านพกัอาศัยแฝดตึกช้ันเดียว 

 
 

 

 



 

ลำดับ

รหัสที่ 
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสรา้ง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 

คำนิยามตามบัญชีฯ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 

200 

 

บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์)
หมายถึง ห้องแถวหรือ

ตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่ง
มีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลัง

ระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดิน
กับตัวอาคารแตล่ะคหูา 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสรา้งเพื่อใช้
เป็นที่อยู่อาศัย ต่อเนื่องกัน เป็นแถวยาว

ตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้า
และด้านหลัง ระหว่างรั้วหรือแนวเขต

ทีด่ินกับตัวอาคารแต่ละคูหา   

ทาวน์เฮาส์ช้ันเดียว 

 
200 

 

บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์)  ทาวน์เฮาส์สองช้ัน 

 
200 

 

บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์)  ทาวน์เฮาส์สามช้ัน 

 
200 

 

บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์)  ทาวน์เฮาส์ส่ีช้ัน 

 
 



 

ลำดับ

รหัสที่ 
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสรา้ง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 

คำนิยามตามบัญชีฯ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 

300 

 

ห้องแถว หมายถึง อาคารที่
ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถว

ยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป        
มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา

และประกอบด้วยวสัดไุม่ 
ทนไฟเป็นส่วนใหญ ่

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ก่อสรา้ง
ต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแตส่องคูหา 

ขึ้นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและ
ประกอบด้วยวสัดไุม่ทนไฟเป็น             

ส่วนใหญ่และให้หมายความรวมถงึ 
ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไมส้องช้ัน 

ห้องแถวไม้ช้ันเดียว 

 
300 

 

ห้องแถว  ห้องแถวไม้สองช้ัน 

 
300 

 

ห้องแถว  ห้องแถวคร่ึงตึกคร่ึงไม้สองช้ัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลำดับ

รหัสที่ 
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสรา้ง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 

คำนิยามตามบัญชีฯ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 

400 ตึกแถว หมายถึง อาคาร         
ที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็น

แถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป
มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา

และประกอบด้วยวสัดุทนไฟ
เป็นส่วนใหญ ่

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่กอสราง              
ตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหา 

ขึ้นไป มีผนังแบงอาคารเปนคูหาและ
ประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 

ตึกแถวช้ันเดียว 

 
400 ตึกแถว  ตึกแถวสองช้ัน 

 
400 ตึกแถว  ตึกแถวสองช้ันคร่ึง 

 
400 ตึกแถว  ตึกแถวสามช้ัน 

 
 

 



 

ลำดับ

รหัสที่ 
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสรา้ง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 

คำนิยามตามบัญชีฯ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 

400 ตึกแถว  ตึกแถวสามช้ันคร่ึง 

 
400 ตึกแถว  ตึกแถวส่ีช้ัน 

 
400 ตึกแถว  ตึกแถวส่ีช้ันคร่ึง 

 
400 ตึกแถว ตึกแถวห้าช้ัน 

 

ตึกแถวหกช้ัน 

 

 



 

ลำดับ

รหัสที่ 
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสรา้ง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 

คำนิยามตามบัญชีฯ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 

500 โรงเรือนอ่ืนๆ   

501 คลังสินคา พ้ืนที่ไมเกิน   
300 ตารางเมตร 

 
 

 
 

 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชเปน          
ที่สําหรับเก็บสินคาหรือสิ่งของเพื่อ           

ประโยชนทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
1) อาคารเก็บพัสด ุ

2) ศูนย์กระจายสินค้า 
3) โกดังเก็บของ 

4) ห้องเย็นท่ีเก็บสินค้า 
5) โรงเก็บผลผลติทางการเกษตร 

6) ไซโล 
7) ร้านรับซื้อของเก่า เช่น รีไซเคิลวงษ์

พาณิชย ์
 

 

โกดังเก็บของ พ้ืนที่ ไม่เกิน 300 ตารางเมตร 

 
502 คลังสินคา พ้ืนที่เกินกวา 

300 ตารางเมตรขึ้นไป 
โกดังเก็บของ พื้นที่เกินกว่า 300 ตารางเมตรขึน้ไป 

 
504 โรงจอดรถ สิ่งปลูกสร้างที่ใช้สำหรับจอดรถยนต์ 

รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน 
ศูนย์บริการล้าง อัด ฉีด 

 
505 สถานศึกษา 

สิ่งปลูกสร้างภายใน

สถานศึกษา 
- หอประชุม 

- ห้องสมุด 
- อาคารหรือศาลา

อเนกประสงค ์
- โรงยิมออกกำลังกาย 

- โรงแรม หอพัก 
- อาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์

การศึกษา 

สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่ใช้เป็นสถานท่ี
พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การ

เรียน วิทยาลยั สถาบัน มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานการศึกษาของรัฐหรือของ

เอกชนท่ีมีอำนาจหน้าท่ี หรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เช่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศนูย์
การเรยีนรู้ วิทยาลยั สถาบัน 

มหาวิทยาลยั หน่วยงานการศึกษาของ
รัฐหรือของเอกชน 

โรงเรียนเอกชน 

 

 

 



ลำดับ

รหัสที่ 
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสรา้ง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 

คำนิยามตามบัญชีฯ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 

506/1 โรงแรม ความสูงไมเกิน 5 

ชั้น 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชเป็น

สถานท่ีพักที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุ      
ประสงค ในทางธุรกิจเพื่อใหบริการ       

ที่พักช่ัวคราว  ให้บริการผู้เดินทางใน
ด้านของที่พักอาศัย อาหาร และ

บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพกั
อาศัยและเดินทาง โดยมีคาตอบแทน 

ทั้งนี ้ไมรวมถึง 
 (๑) สถานท่ีพักที่จัดตั้งข้ึนเพื่อให

บริการที่พักช่ัวคราว ซึ่งดําเนินการโดย 
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือ
เพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้โดย

มิใชเปนการหาผลกําไรหรือนำรายได                 
มาแบงปนกัน  
(๒) สถานท่ีพักที่จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุ

ประสงคเพื่อใหบริการที่พักอาศัย            
โดยคดิคาบริการเปนรายเดือนข้ึนไป            

เทานั้น 

โรงแรม ความสูงไม่เกนิ 4 ช้ัน 

 
506/2 โรงแรม ความสูงเกินกวา 

5 ชั้นขึน้ไป 
โรงแรม ความสูง ตั้งแต่ 5 ช้ันขึน้ไป 

 
507 โรงมหรสพ สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชเป็น

สถานท่ีสําหรับฉายภาพยนตร แสดง

ละคร แสดงดนตรีหรือแสดงมหรสพ
อื่นใด ไมรวมถึงโรงมหรสพ ที่ตั้งอยู
ในหางสรรพสินคา และโรงมหรสพ

ที่ตั้งอยใูนอาคารพาณิชย กรรม
ประเภทคาปลีกคาสง เช่น โรง

ภาพยนตร์ โรงจัดแสดงละคร ดนตรี 
ห้องจัดประชุม (ที่อยู่ภายนอกอาคาร) 

สนามมวย 

โรงภาพยนตร์ 

 

508 สถานพยาบาล สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่จัดไวเพื่อการ

ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย วาดวยการ

ประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวช
กรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม 

การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การ
ผดุงครรภตามกฎหมายวาดวยวิชาชพีการ

พยาบาล และการผดุง ครรภ หรือการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมาย          

วาดวยวิชาชีพ ทันตกรรม แตไมรวมถึง
สถานที่ขายยาตามกฎหมายวาดวยยา        

ซ่ึงประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ 

โรงพยาบาลเอกชน 

 



 

ลำดับ

รหัสที่ 
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสรา้ง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 

คำนิยามตามบัญชีฯ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 

509/1 สํานักงาน ความสูง ไมเกิน 
5 ชั้น 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชเปน      
สํานักงานหรือที่ทําการ ท้ังของภาครัฐ 

และเอกชน 

สำนักงาน ความสูงไม่เกนิ 4 ชั้น 

 
509/2 สํานักงาน ความสูง         

เกินกวา 5 ชั้นขึ้นไป 
ส านักงาน ความสูง ตั้งแต่ 5 ช้ันขึน้ไป 

 
510 ภัตตาคาร 

 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชเปนท่ี          

ขายอาหารหรือเครื่องดืม่ โดยมีพืน้ท่ี 
สําหรับตั้งโตะอาหารไวบริการ 

1) สวนอาหาร/ร้านอาหาร (ส่วนท่ีเป็น
อาคาร) 

2) สถานบันเทิง เช่น โรงเบียร์เยอรมัน 
ตะวันแดง โรงเหล้าแสงจันทร์ ช็อคโก

แลตวิลล ์
3) อาคารสนามไดร์ฟกอล์ฟ 

4) อาคารสโมสร 
5) ร้านกาแฟ/คาเฟ่ ที่เป็นอาคารเดียว 

เช่น Amazon Starbuck KFC 
MacDonale 

ภัตตาคาร 

 

511/1 หางสรรพสินคา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคาร
ที่มีพ้ืนท่ีสําหรับแสดงหรือขาย สินคา ต

าง ๆ โดยมีการแบงสวนของอาคาร
ตามประเภทของสินคาหรือ ตาม          

เจาของพื้นที่ ไมวาการแบงสวนน้ันจะ
ทําในลักษณะของการกั้นเปนหอง  

หรือไมก็ตาม ศูนย์การค้า เช่น 
community mall, Avenue, The 

walk 

ห้างสรรพสินค้า 

 

 



 

ลำดับ

รหัสที่ 
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสรา้ง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 

คำนิยามตามบัญชีฯ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 

511/2 อาคารพาณิชยกรรม 
ประเภทคาปลีกคาสง 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชประโยชน
เพื่อการพาณิชยกรรมในอาคาร               

หลังเดียวหรือหลายหลัง ท่ีมีพื้นท่ี         
ใชสอยอาคารรวมกันเพื่อประกอบ 

กิจการขายปลีกขายสงสินคาอุปโภค
และบรโิภคหลากหลายประเภทที่ใช้      

ในชีวิตประจําวัน 
1) ร้านจำหน่ายของฝาก 

2) ศูนย์จำหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง 
3) Outlet เช่น Palio เขาใหญ ่

อาคารค้าปลีกค้าส่ง 

 

512 สถานีบริการน้ำมนั 
เชื้อเพลิง 

สถานท่ีที่ใชในการเก็บและจาํหนาย
เชื้อเพลิง เพื่อใหบริการเชื้อเพลิงแก 

ยานพาหนะ และใหหมายความรวมถึง
บริเวณทีเ่ปนหองเปลี่ยนถาย 

น้ำมันเครื่อง สํานักงาน หองพักรอ และ
แนวหลังคาคลมุพื้นท่ีบริเวณ          

แทนเครื่องจายเช้ือเพลิง 
สถานีบริการแก๊ส เช่น LPG, NGV 

สถานีบริการเช้ือเพลิง 

 

513 โรงงาน 
1) โรงบ่มยาง โรงบ่มใบชา 

โรงสีข้าว 
2) ครัวการบิน 

3) โรงเผาถา่น โรงเผาขยะ 
โรงคัดแยกขยะ 
4) โรงน้ำแข็ง 

5) โรงฆ่าสัตว ์
6) โรงผลิตขนมจีน 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชสําหรบั           
ทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอมบํารุง 

ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง 
เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ โดยใช

เครื่องจักรหรือไมก็ตาม 

โรงงานอุตสาหกรรม 

 

514 ตลาด พ้ืนที่ไมเกิน             

1,000 ตารางเมตร 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่จัดไวให ้       

ผู้คาใชเปนท่ีชุมนุมเพื่อจําหนายสนิคา 
ทั้งในรูปของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป 

1) ศูนย์อาหารในปั๊มน้ำมัน 
2) ร้านอาหารที่ไมม่ีผนัง 
3) ตลาดนัด (มีหลังคาคลุม ไม่มีแผง

ขายสินค้า) เช่น ตลาดนัดสินค้าเกษตร 
ตลาดนดัสินค้ามือสอง ฯลฯ 

ตลาดสด พื้นที ่ไม่เกิน 1,000 ตร.ม. 

 
515 ตลาด พ้ืนที่เกินกวา       

1,000 ตารางเมตร ขึ้นไป 
ตลาดสด พื้นที ่เกินกว่า 1,000 ตร.ม.ขึน้ไป 

 



 

ลำดับ

รหัสที่ 
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสรา้ง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 

คำนิยามตามบัญชีฯ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 

516 อาคารพาณิชย ประเภท           
โฮมออฟฟศ 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่กอสราง              
ตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหา 

ขึ้นไป มีผนังแยกแตละคูหา หรือคหูา
เดียว ผนังอาคารประกอบดวยวัสดุ          

ทนไฟเปนสวนใหญ ใชเพื่อประโยชนใน
การพาณิชยกรรม หรือบริการ ธุรกิจ         

ซึ่งอาจใชเปนอาคารเพื่อประโยชนในเชงิ
พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศยัรวมกันได 

มีพื้นท่ีจอดรถส่วนตัวและผู้มาติดต่อ มี
พื้นที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ส่วนสาธารณะ อันได้แก่ 
ส่วนประกอบธรุกิจ 
2. ส่วนประชุมพูดคยุหรือส่วนสำนกังาน 

3. ส่วนพ้ืนท่ีส่วนตัว 

โฮมออฟฟิศ 

 

518 โรงงานซอมรถยนต สิ่งปลูกสรางหรืออาคารประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการซอมแซมเครื่องยนต แกไข 

บํารุงรักษา เคาะพนสี และพนสีกนัสนิม 

อู่ซ่อมรถ 

 
519 อาคารจอดรถ สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชสําหรบั         

จอดรถ โดยมีทางวิ่ง/ทางขึ้น-ลง และ          
ที่กลับรถในอาคาร 

อาคารจอดรถ, ที่จอดรถ ในอาคาร 

 
 

 

 

 

 



ลำดับ

รหัสที่ 
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสรา้ง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 

คำนิยามตามบัญชีฯ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 

520/1 อาคารอยอูาศัยรวม ความ

สูงไมเกิน 5 ชั้น 

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชเปนท่ีอยู

อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบง 
ออกเปนหนวยแยกจากกันสาํหรับ        

แตละครอบครัว ผู้อยู่อาศัยมสีิทธ์ิแค่
เพียงเช่าพักเท่านั้นโดยกรรมสิทธ์ิทั้งผืน

ดินและทั้งอาคารนั้นยังเป็นของเจา้ของ
อาคาร 

อพาร์ทเม้นต์ความสูง ไม่เกนิ 4 ช้ัน 

 
520/2 อาคารอยอูาศัยรวม ความ

สูงเกินกวา 5 ชั้น ขึ้นไป 
อพาร์ทเม้นต์ความสูงตั้งแต่ 5 ช้ันขึน้ไป 

 
522 อาคารพาณิชย ประเภท

โชวรูมรถยนต 

1) โชว์รูมแสดงสินคา้ 
2) ศูนย์บริการรถยนต ์

3) โชว์รูมรถจักรยานยนต ์

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใชเพื่อ          
ประโยชนในเชิงพาณิชยกรรมหรือ 

บริการธุรกจิ ประเภทโชวรถยนตทั้งนี้
อาจมีการใหบริการเกีย่วกับการ             

ซอมบํารุงรักษารถยนตดวย และให
หมายความรวมถึงอาคารที่ใชแสดง 

หรือจําหนายสินคาประเภทอื่น 

โชว์รูมรถยนต์ 

 
523 หองน้ำรวม สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใหประชาชน

สามารถเขาไปใชบริการเพื่อชําระ ลาง
หรือขับถายของเสีย ซึ่งเปนการอํานวย
ความสะดวกแกประชาชน ผใูชบริการที่

มีเปนจํานวนมาก 
1) ห้องอาบน้ำรวม 

2) ห้องอบซาวน่าท่ีแยกจากตัวอาคาร 

ห้องน้ารวม 

 
 



ลำดับ

รหัสที่ 
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสรา้ง 

(ผ่านความเห็นชอบ) 

คำนิยามตามบัญชีฯ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 

524 สระวายน้ำ สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใช

สําหรับการวายน้ำหรือกิจกรรม
นันทนาการ สามารถสรางใหลึกลง

ไปในดินหรืออยูเหนือพื้นดินก็ได 

สระว่ายน ้า 

 
525 ลานกฬีาอเนกประสงค์ ลานคอนกรีตที่ใชเปนสถานท่ีสําหรับ

ออกกําลังกายเลนกีฬา เพื่อ
นันทนาการ เพื่อสุขภาพอนามยั 
และใหหมายความรวมถึงสนาม 

เทนนิส สนามแบดมินตัน และสนาม
บาสเกตบอล 

- สนามฟุตซอลทีไ่มร่วมอาคาร 

สนามเทนนิส 

 
526 ลานคอนกรีต ลานคอนกรีตใชเปนท่ีตากพืชผล

ทางการเกษตร และใหหมายความ

รวมถึงลานจอดรถคอนกรีต 

ลานคอนกรีตตากพืชผลทางการเกษตร 

 
527 ทาเทียบเรือ สิ่งปลูกสรางที่จัดขึ้นสําหรับใชจอด

หรือเทียบเรือ เพื่อการขนสง                  
ผโูดยสาร หรือขนถายสินคา 

1) สะพานปลา 

ท่าเทียบเรือ 

 
 

 

 



ลำดับ

รหัสที่ 
ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสรา้ง 
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528 โรงเลี้ยงสัตว์ สิ่งปลูกสรางหรืออาคารที่ใช้สำหรบัเลี้ยง

สัตว์ โดยไมร่วมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นที่
ดัดแปลงมาใช้เป็นโรงเลี้ยงสตัว์ เช่น 

ตึกแถวเลี้ยงนกนางแอ่น 
- โรงเพาะชำ 

โรงเลีย้งสัตว์ 

 
529 ร้ัวคอนกรีต สิ่งที่สร้างขึน้เพื่อมาล้อมให้เป็นขอบเขต

ชัดเจน โดยใช้คอนกรตีเป็นส่วนใหญ่ 
 

530 ร้ัวลวดถัก สิ่งที่สร้างขึน้เพื่อมาล้อมให้เป็นขอบเขต
ชัดเจนโดยใช้ลวดเป็นส่วนใหญ ่

 

531 ป้ายโฆษณา ป้ายหรือสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างขึ้น
สำหรับติดตั้งป้ายบนพ้ืนดิน 

 

 


