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100 บานเดี่ยว สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีกอสรางเพ่ือการอยูอาศัยเปนหลังเดี่ยว
โดยไมมีโครงสรางหลักติดตอกับอาคารอ่ืน และใหหมายความรวมถึง
บานพักอาศัยไมชั้นเดียว บานพักอาศัยไมสองชั้น บานพักอาศัยไม
ชั้นเดียวใตถุนสูง บานทรงไทยไมชั้นเดียวใตถุนสูง บานพักอาศัยครึ่งตึก
ครึ่ งไมสองชั้น บานทรงไทยครึ่ งตึกครึ่ งไมสองชั้น บานพักอาศัย
ตึกชั้นเดียว บานพักอาศัยตึกสองชั้น บานพักอาศัยตึกสามชั้น บานพัก
อาศัยแฝดตึกชั้นเดียว บานพักอาศัยแฝดตึกสองชั้น และบานพักอาศัย
แฝดตึกสามชั้น

200 บานแถว
(ทาวนเฮาส)

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีกอสรางเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัย ตอเนื่องกัน
เปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาข้ึนไป ซึ่งมีท่ีวางดานหนาและดานหลัง
ระหวางรั้วหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารแตละคูหา และมีความสูง
ไมเกินสามชั้น

300 หองแถว สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีกอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหา
ข้ึนไป มีผนังแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปน
สวนใหญ และใหหมายความรวมถึง หองแถวครึ่งตึกครึ่งไมสองชั้น

400 ตึกแถว สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีกอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหา
ข้ึนไป มีผนังแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปน
สวนใหญ

501 คลังสินคา พื้นท่ีไมเกิน
300 ตารางเมตร

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีใชเปนท่ีสําหรับเก็บสินคาหรือสิ่งของเพ่ือ
ประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม

502 คลังสินคา พื้นท่ีเกินกวา
300 ตารางเมตรข้ึนไป

505 สถานศึกษา สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีใชเปนสถานท่ีพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน
ศูนยการเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาของ
รัฐหรือของเอกชน ท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือมีวัตถุประสงคในการจัด
การศึกษา

506/1 โรงแรม ความสูงไมเกิน
5 ช้ัน

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีใชเปนสถานท่ีพักท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค
ในทางธุรกิจเพ่ือใหบริการท่ีพักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคล
อ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน ท้ังนี้ไมรวมถึง
(๑) สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการท่ีพักชั่วคราว ซึ่งดําเนินการโดย
สวนราชการรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือ

506/2 โรงแรม ความสูงเกินกวา
5 ช้ันข้ึนไป
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เพ่ือการกุศล หรือการศึกษา ท้ังนี้โดยมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายได
มาแบงปนกัน
(๒) สถานท่ีพักท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการท่ีพักอาศัย
โดยคิดคาบริการเปนรายเดือนข้ึนไปเทานั้น

507 โรงมหรสพ สิ่ งปลูกสรางหรืออาคารท่ีใช เปนสถานท่ีสําหรับฉายภาพยนตร
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอ่ืนใด ไมรวมถึงโรงมหรสพ
ท่ีตั้งอยูในหางสรรพสินคา และโรงมหรสพท่ีตั้งอยูในอาคารพาณิชย
กรรมประเภทคาปลีกคาสง

508 สถานพยาบาล สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีจัดไวเพ่ือการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการพยาบาล และการผดุง
ครรภ หรือการประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
ทันตกรรม แต ไมรวมถึงสถานท่ีขายยาตามกฎหมายวาด วยยา
ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ

509/1 สํานักงาน ความสูง
ไมเกิน 5 ช้ัน

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีใชเปนสํานักงานหรือท่ีทําการ ท้ังของภาครัฐ
และเอกชน

509/2 สํานักงาน ความสูง
เกินกวา 5 ช้ันข้ึนไป

510 ภัตตาคาร สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีใชเปนท่ีขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพ้ืนท่ี
สําหรับตั้งโตะอาหารไวบริการ

511/1 หางสรรพสินคา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีสําหรับแสดงหรือขาย
สินคาตางๆ โดยมีการแบงสวนของอาคารตามประเภทของสินคาหรือ
ตามเจาของพ้ืนท่ี ไมวาการแบงสวนนั้นจะทําในลักษณะของการก้ัน
เปนหองหรือไมก็ตาม

511/2 อาคารพาณิชยกรรม
ประเภทคาปลีกคาสง

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีใชประโยชนเพ่ือการพาณิชยกรรมในอาคาร
หลังเดียวหรือหลายหลัง ท่ีมีพ้ืนท่ีใชสอยอาคารรวมกันเพ่ือประกอบ
กิจการขายปลีกขายสงสินคาอุปโภคและบริโภคหลากหลายประเภทท่ี
ใชในชีวิตประจําวัน
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512 สถานีบริการน้ํามัน
เช้ือเพลิง

สถานท่ีท่ีใชในการเก็บและจําหนายเชื้อเพลิง เพ่ือใหบริการเชื้อเพลิงแก
ยานพาหนะ และใหหมายความรวมถึงบริเวณท่ีเปนหองเปลี่ยนถาย
น้ํามันเครื่อง สํานักงาน หองพักรอ และแนวหลังคาคลุมพ้ืนท่ีบริเวณ
แทนเครื่องจายเชื้อเพลิง

513 โรงงาน สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีใชสําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอมบํารุง
ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใดๆ
โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม

514 ตลาด พื้นท่ีไมเกิน 1,000
ตารางเมตร

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีจัดไวใหผูคาใชเปนท่ีชุมนุมเพ่ือจําหนายสินคา
ท้ังในรูปของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป

515 ตลาด พื้นท่ีเกินกวา
1,000 ตารางเมตร ข้ึนไป

516 อาคารพาณิชย
ประเภทโฮมออฟฟศ

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีกอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหา
ข้ึนไป มีผนังแยกแตละคูหา หรือคูหาเดียว ผนังอาคารประกอบดวยวัสดุ
ทนไฟเปนสวนใหญ ใชเพ่ือประโยชนในการพาณิชยกรรม หรือบริการ
ธุรกิจ ซึ่งอาจใชเปนอาคารเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชยกรรม และท่ีอยู
อาศัยรวมกันได

518 โรงงานซอมรถยนต สิ่งปลูกสรางหรืออาคารประกอบกิจการเก่ียวกับการซอมแซมเครื่องยนต
แกไข บํารุงรักษา เคาะพนสี และพนสีกันสนิม

519 อาคารจอดรถ สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีใชสําหรับจอดรถ โดยมีทางวิ่ง/ทางข้ึน-ลง
และท่ีกลับรถในอาคาร

520/1 อาคารอยูอาศัยรวม
ความสูงไมเกิน 5 ช้ัน

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว
โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว

520/2 อาคารอยูอาศัยรวม
ความสูงเกินกวา 5 ช้ัน
ข้ึนไป

522 อาคารพาณิชย
ประเภทโชวรูมรถยนต

สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีใชเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชยกรรมหรือ
บริการธุรกิจ ประเภทโชวรถยนต ท้ังนี้อาจมีการใหบริการเก่ียวกับการ
ซอมบํารุงรักษารถยนตดวย และใหหมายความรวมถึงอาคารท่ีใชแสดง
หรือจําหนายสินคาประเภทอ่ืน
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523 หองน้ํารวม สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีใหประชาชนสามารถเขาไปใชบริการเพ่ือชําระ
ลางหรือขับถายของเสีย ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ผูใชบริการท่ีมีเปนจํานวนมาก

524 สระวายน้ํา สิ่งปลูกสรางหรืออาคารท่ีใชสําหรับการวายน้ําหรือกิจกรรมนันทนาการ
สามารถสรางใหลึกลงไปในดินหรืออยูเหนือพ้ืนดินก็ได

525 ลานกีฬาอเนกประสงค ลานคอนกรีต ท่ี ใช เปนสถาน ท่ีสํ าหรับออก กําลั งกาย เล น กีฬา
เพ่ือนันทนาการ เพ่ือสุขภาพอนามัย และใหหมายความรวมถึงสนาม
เทนนิส สนามแบดมินตัน และสนามบาสเกตบอล

526 ลานคอนกรีต ลานคอนกรีตใช เปน ท่ีตากพืชผลทางการเกษตร และใหหมาย
ความรวมถึงลานจอดรถคอนกรีต

527 ทาเทียบเรือ สิ่งปลูกสรางท่ีจัดข้ึนสําหรับใชจอดหรือเทียบเรือ เพ่ือการขนสงผูโดยสาร
หรือขนถายสินคา




