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การแบงทําเลเพื่อกําหนดราคาคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตร
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
ทําเล
ทําเลที่ 1 หมายถึง ทําเลที่มีบัญชี
ประเมินราคาที่ดิน 4 -5 ลานบาท
ตอไร
ป พ.ศ.2555 – 2558 ราคาประเมิน
8 – 9 ลานบาทตอไร
ทําเลที่ 2 หมายถึง ทําเลที่มีบัญชี
ประเมินราคาที่ดิน 2–3 ลานบาท
ตอไร
ป พ.ศ.2555 – 2558 ราคาประเมิน
3 – 6 ลานบาทตอไร

พื้นที่บริเวณ
1. ติดถนนสุขุมวิททั้งสองดาน ระยะ 100 เมตร
2. ติดชายทะเล ระยะ 100 เมตร
3. ติดถนนสุขาภิบาล 8 (หนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน)
ตําบลหนองขาม ระยะ 20 เมตร ทั้งสองดาน

ทําเลที่ 3 หมายถึง ทําเลที่มีบัญชี
ประเมินราคาที่ดิน 1–1.5 ลานบาท
ตอไร
ป พ.ศ.2555 – 2558 ราคาประเมิน
2 – 3 ลานบาทตอไร

1. ติดถนนสุขาภิบาล 3 (สุขุมวิท – อาวไผ) ทั้งสองดาน
ระยะ 100 เมตร
2. ติดถนนสุขาภิบาล 6 (ถนนสายเกากิโลเมตร) ทั้งสองดาน
ระยะ 100 เมตร
3. ติดถนนสุขาภิบาล 6 - 1 (สุขุมวิท – บานเขาน้ําซับ)
ทั้งสองดาน ระยะ 100 เมตร
4. ติดถนนเขาคลังน้ํามันศรีราชา ทั้งสองดาน ระยะ 100 เมตร

ทําเลที่ 4 หมายถึง ทําเลที่มีบัญชี
ประเมินราคาที่ดินไมเกิน 1 ลานบาท
ตอไร
ป พ.ศ.2555 – 2558 ราคาประเมิน
ไมเกิน 2 ลานบาทตอไร

1. ติดถนน ,ซอย ,ทาง ที่ดินนอกเหนือจากทําเลที่ 1 ,ทําเลที่ 2,
ทําเลที่ 3 และทําเลที่ 4 ตําบลทุงสุขลา , ตําบลหนองขาม,
ตําบึง และตําบลบางละมุง

1. ติดถนนสุขาภิบาล 5 (สุขุมวิท – อาวอุดม) ทั้งสองดาน
ระยะ 40 เมตร
2. ติดถนนสุขาภิบาล 7 (สุขุมวิท – แหลมฉบัง) ทั้งสองดาน
ระยะ 100 เมตร
3. ติดถนนสุขาภิบาล 8 (สุขุมวิท – ปากรวม) ตําบลทุงสุขลา
ทั้งสองดาน ระยะ 100 เมตร
4. ติดถนนสุขาภิบาล 10 ตําบลทุงสุขลา ทั้งสองดาน
ระยะ 100 เมตร
5. ติดถนนสุขาภิบาล 10 – 1 ตําบลทุงสุขลา ทั้งสองดาน
ระยะ 100 เมตร
6. ติดถนนสุขาภิบาล 10 – 2 ตําบลทุงสุขลา ทั้งสองดาน
ระยะ 100 เมตร
7. ติดถนนสุขาภิบาล 10 – 3 ตําบลทุงสุขลา ทั้งสองดาน
ระยะ 100 เมตร

หนาที่ 1

หน้าที� 1

หน้าที� 2

บัญชีกําหนดราคาคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตร ใชเก็บปภาษี 2560
รหัส

ประเภททรัพยสิน

คาเชามาตรฐานกลาง
ไมต่ํากวา บาท / ตารางเมตร / เดือน

โรงเรือนประเภทพิเศษ
แบงตามประเภทกิจการและลักษณะการใชประโยชน
1 สถานีจําหนายน้ํามัน
1.1 สํานักงาน
1.2 แทนจายน้ํามัน พรอมโครงหลังคาคลุมหัวจาย
1.3 อาคารเก็บผลิตภัณฑที่เปนอันตราย
1.4 อาคารหรือหองระบบไฟฟา,ลิฟท ,อาคารหรือหองระบบประปา
1.5 อาคารซอมบํารุง
1.6 หองเก็บของ
1.7 หองน้ํา
1.8 พื้นที่ตอเนื่อง
- คอนกรีต , แอสฟลท
- สนามหญา , ลานดิน
1.9 ที่จอดรถ
- ลานจอดรถ
- โรงจอดรถ
2 โรงกลั่นน้ํามัน
2.1 สํานักงาน
2.2 ถังผลิต หรือ เก็บผลิตภัณฑที่เปนอันตราย
2.3 อาคารเก็บผลิตภัณฑที่เปนอันตราย
2.4 อาคารหรือหองระบบไฟฟา,ลิฟท ,อาคารหรือหองระบบประปา
2.5 อาคารซอมบํารุง
2.6 หองประชุม
2.7 หองเก็บของ
2.8 โรงอาหาร
2.9 ระบบบําบัดน้ําเสีย
หน้าที� 3

25
20
20
12
12
12
10
3
1
5
10
25
ลูกบาศกเมตรละ 2.5 บาท
20
12
12
12
12
10
10

รหัส

ประเภททรัพยสิน

คาเชามาตรฐานกลาง
ไมต่ํากวา บาท / ตารางเมตร / เดือน

ปอมยาม
โรงจอดรถ
หองครัว , หองรับแขก
หองพักพนักงาน
หองน้ํา
หองพยาบาล
ลานใชประโยชน
- ลานคอนกรีต
- ลานแอสฟลท
- ลานดิน
2.17 พื้นที่ตอเนื่อง
- คอนกรีต , แอสฟลท
- สนามหญา , ลานดิน
ธนาคาร / สถาบันการเงิน
กิจการใหบริการเก็บสินคา (รูปแบบโกดัง , คลังสินคา)
กิจการหางสรรพสินคา
5.1 ศูนยการคาขนาดใหญครบวงจร มีทั้งการจําหนายสินคา
โชวแสดงสินคา มีแหลงบันเทิง สถานบริการ และธุรกิจอื่น
รวมอยูดวย อาคารปลูกสรางขึ้นเปนเอกเทศ
5.2 ศูนยสินคาขายสง ขายปลีก เนนการจําหนายสินคา
ประเภทอุปโภค บริโภค อาจมีหรือไมมีสถานบริการหรือสถาน
บันเทิงรวมอยูดวย
5.3 รานสะดวกซื้อ อาคารปลูกสรางเปนเอกเทศหรือดัดแปลงตอเติม
มาจากอาคารประเภทตึกแถว
โรงแรม
6.1 หองแอร
6.2 หองพัดลม
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

3
4
5

6

หน้าที� 4

10
10
10
คาเชาขั้นต่ํา 500 บาท / เดือน
10
10
5
3
1
3
1
(1)
20
135

(2)

(2)

คาเชาขั้นต่ํา 500 บาท / วัน (3)
คาเชาขั้นต่ํา 300 บาท / วัน (3)

รหัส

ประเภททรัพยสิน

คาเชามาตรฐานกลาง
ไมต่ํากวา บาท / ตารางเมตร / เดือน

สํานักงาน
หองเก็บของ
ปอมยาม
โรงจอดรถ
หองน้ํา
หองครัว , หองรับแขก
พื้นที่ตอเนื่อง
- คอนกรีต , แอสฟลท
- สนามหญา , ลานดิน
7 หองพักรายวัน
7.1 หองแอร
7.2 หองพัดลม
7.3 สํานักงาน
7.4 หองเก็บของ
7.5 ปอมยาม
7.6 โรงจอดรถ
7.7 หองน้ํา
7.8 หองครัว , หองรับแขก
7.9 พื้นที่ตอเนื่อง
- คอนกรีต , แอสฟลท
- สนามหญา , ลานดิน
8 หองพักรายเดือน
8.1 หองพักขนาดไมเกิน 28 ตารางเมตร
8.2 หองพักขนาดเกิน 28 ตารางเมตร
8.3 ญาติอยูอาศัย
8.4 หองเก็บของ
8.5 สํานักงาน

25
12
10
10
10
10

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

3
1
คาเชาขั้นต่ํา 300 บาท / วัน (3)
คาเชาขั้นต่ํา 200 บาท / วัน (3)

25
12
10
10
10
10
3
1
(หมายเหตุ 2)
(หมายเหตุ 2)

คาเชาขั้นต่ํา 1,000 บาท / เดือน
คาเชาขั้นต่ํา 1,200 บาท / เดือน
คาเชาขั้นต่ํา 500 บาท / เดือน
คาเชาขั้นต่ํา 500 บาท / เดือน

25

หน้าที� 5

รหัส

ประเภททรัพยสิน

คาเชามาตรฐานกลาง
ไมต่ํากวา บาท / ตารางเมตร / เดือน

8.6 โรงจอดรถ
8.7 ลานใชประโยชน

10

- ลานคอนกรีต
- ลานแอสฟลท
- ลานดิน
8.8 พื้นที่ตอเนื่อง
- คอนกรีต , แอสฟลท
- สนามหญา , ลานดิน
9 ตลาดเอกชน
9.1 อาคารตลาด
9.2 โรงจอดรถ
9.3 หองน้ํา
9.4 ลานใชประโยชน
- ลานคอนกรีต
- ลานแอสฟลท
- ลานดิน
9.5 พื้นที่ตอเนื่อง
- คอนกรีต , แอสฟลท
- สนามหญา , ลานดิน
10 รานอาหาร , สวนอาหาร , ภัตตาคาร , คาเฟ ฯลฯ
10.1 หองปรับอากาศ
10.2 หองพัดลม
10.3 ลานเปดโลง , เพิง , ซุม
10.4 พื้นที่ตอเนื่อง
- คอนกรีต , แอสฟลท
- สนามหญา , ลานดิน

หน้าที� 6

5
3
1
3
1
20
10
10
5
3
1
3
1
20
10
5
3
1

รหัส

ประเภททรัพยสิน

คาเชามาตรฐานกลาง
ไมต่ํากวา บาท / ตารางเมตร / เดือน

11 สถานศึกษาเอกชน
11.1 อาคารหรือหองระบบไฟฟา,ลิฟท ,อาคารหรือหองระบบประปา
12
11.2 หองผูบริหาร,หองประชุม,หองกระจายเสียง,หองวิชาการ,โรงอาหาร
10
11.3 หองธุรการ
8
11.4 หองเรียน หองน้ํา หองพักครู หองซอมบํารุง หองพยาบาล
4
หองเก็บของ หองโถง
11.5 โรงพละ , เพิงโครงเหล็ก
4
11.6 พื้นที่ตอเนื่อง
- คอนกรีต , แอสฟลท
3
- สนามหญา , ลานดิน
1
12 โรงพยาบาลเอกชน
คาเชาขั้นต่ํา 600 บาท / วัน (3)
12.1 พื้นที่สวนหองพักผูปวย
12.2 พื้นที่สวนประกอบที่จําเปนและเกี่ยวของกับกิจการโดยตรง
25
เชน หองผาตัด หองตรวจโรค ,หองจายยา , หองบัตรคนไข ,
หองการเงิน
12.3 หองประชุม
12
12.4 หองเก็บของ
12
12.5 ปอมยาม
10
12.6 โรงจอดรถ
10
12.7 หองน้ํา
10
12.8 ลานใชประโยชน
- ลานคอนกรีต
5
- ลานแอสฟลท
3
- ลานดิน
1
12.9 พื้นที่ตอเนื่อง
- คอนกรีต , แอสฟลท
3
- สนามหญา , ลานดิน
1

หน้าที� 7

รหัส

ประเภททรัพยสิน

คาเชามาตรฐานกลาง
ไมต่ํากวา บาท / ตารางเมตร / เดือน

13 ลานตูคอนเทนเนอร , ลานจอดรถขนสงสินคา
13.1 สํานักงาน
13.2 อาคารซอมบํารุง
13.3 หองเก็บของ
13.4 ปอมยาม
13.5 โรงจอดรถ
13.6 หองน้ํา
13.7 ถังผลิต หรือ เก็บผลิตภัณฑที่เปนอันตราย
13.8 หองพักพนักงาน
13.9 ลานใชประกอบการ
- ลานคอนกรีต
- ลานแอสฟลท
- ลานหินคลุก
- ลานดิน
14 กิจการทาเทียบเรือ
15 โรงงานอุตสาหกรรม (หมายเหตุ 3)
15.1 สํานักงาน
15.2 อาคารเก็บผลิตภัณฑที่เปนอันตราย
15.3 อาคารหรือพื้นที่ที่ใชในการผลิต
15.4 ถังผลิต หรือ เก็บผลิตภัณฑที่เปนอันตราย
15.5 อาคารเก็บของ หรือ โรงเก็บของ หรือ หองเก็บของ
15.6 อาคารหรือหองระบบไฟฟา,ลิฟท ,อาคารหรือหองระบบประปา
15.7 อาคารหรือหองซอมบํารุง
15.8 หองประชุม , หองแสดงสินคา
15.9 โรงอาหาร
15.10 ระบบบําบัดน้ําเสีย
15.11 ปอมยาม

หน้าที� 8

25
12
12
10
10
10
ลูกบาศกเมตรละ 2.5 บาท
คาเชาขั้นต่ํา 500 บาท / เดือน
8
10
25
30
(4)
25
20
18
ลูกบาศกเมตรละ 2.5 บาท
12
12
12
12
10
10
10

รหัส

ประเภททรัพยสิน

คาเชามาตรฐานกลาง
ไมต่ํากวา บาท / ตารางเมตร / เดือน

โรงจอดรถ
โรงจอดรถชั่วคราว
หองครัว , หองรับแขก
หองพักพนักงาน
หองน้ํา
หองพยาบาล
ลานใชประโยชน
- ลานคอนกรีต
- ลานแอสฟลท
- ลานดิน
15.19 พื้นที่ตอเนื่อง
- คอนกรีต , แอสฟลท
- สนามหญา , ลานดิน

10
6
10
คาเชาขั้นต่ํา 500 บาท / เดือน
10
10

15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
15.18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5
3
1
3
1

สิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ
สนามเทนนิส
สนามแบดมินตัน
สระวายน้ํา
สนามไดรกอลฟ
สนามฟุตซอล
สนามฟุตบอล
ทุน
แพ
สิ่งลวงล้ําลําแมน้ํา - ทาเทียบเรือ
ตูโทรศัพทสาธารณะ / ตูน้ํามัน / ตูน้ํา / เครื่องซักผาหยอดเหรียญ
ตูเติมเงินออนไลน / ตูเอทีเอ็ม
เสาควบคุมสัญญาณโทรศัพท
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5
5
5
3
3
1
5
5
5
ตูละ 200 บาท/เดือน
เก็บตามสัญญาเชาพื้นที่

รหัส

ประเภททรัพยสิน

คาเชามาตรฐานกลาง
ไมต่ํากวา บาท / ตารางเมตร / เดือน

พื้นที่ตอเนื่อง
1 ลานคอนกรีต
2 ลาดยางแอสฟลท
3 สนามหญา , ลานดิน

3
3
1

วิธีการปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินคารายปของทรัพยสิน
(1) กรณีนอกเหนือจากนี้ เชน ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือทรัพยสินประเภทอื่นที่ไมไดระบุไว
ใหพิจารณาประเมินตามความเหมาะสม เชน เทียบเคียงจากสัญญาเชาที่ดิน หรือ เทียบเคียงจากโรงเรือน
ประเภทเดียวกันใกลเคียงกัน หรือ ประกอบกิจการเดียวกัน ใกลเคียงกัน เปนตน
(2) กิจการหางสรรพสินคา กรณีเจาของทรัพยสินใหเชา ใหถือคาเชาเปนหลักในการกําหนดคารายป
หากไมสามารถหาคาเชาไดดวยเหตุอันใดใหเทียบเคียงจากพื้นที่ใกลเคียงกัน ประเภทเดียวกัน หรือลักษณะ
คลายกัน ทั้งนี้ตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานกลางที่กําหนด
(3) โรงแรม / หองพักรายวัน / หองพักผูปวย ใหคิดอัตราภาษี ดังนี้
จํานวนหอง x ราคาคาเชา / วัน x 365 วัน x 8% = คารายป x 12.5% = คาภาษี
(4) กิจการทาเทียบเรือ กรณีเจาของทรัพยสินใหเชา ใหถือคาเชาเปนหลักในการกําหนดคารายป
กรณีประกอบกิจการเองใหเทียบเคียงคาเชาของทรัพยสิน หรือเงินที่สมควรไดรับจากการเชาทรัพยสิน
ในแตละป
(5) กรณีเจาของทรัพยสินใหเชา ใหถือคาเชาเปนหลักในการกําหนดคารายป แตตองไมต่ํากวาเกณฑ
ที่กําหนดไว
หมายเหตุ 1. การประเมินคารายปของโรงเรือนทั่วไป หองแถวไมทั่วไป และตึกแถวทั่วไป คิดตามพื้นที่ใชสอย
ในปภาษี 2560 ใหถือหลักเกณฑเดิมไปกอน
2. สําหรับหองพักรายเดือน ใหประเมินคารายปในปภาษี 2560 จากเจาของทรัพยสิน
ที่เริ่มใชประโยชนในป พ.ศ.2559
3. ประเภททรัพยสินกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเปนราคาประเมินคารายปที่ไดรวมการติดตั้ง
สวนควบที่สําคัญ ที่มีลักษณะเปนเครื่องจักรกล เครื่องกระทํา หรือ เครื่องกําเนิดสินคา เพื่อใช
ดําเนินการอุตสาหกรรม
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คําจํากัดความ เกี่ยวกับการกําหนดอัตราคาเชามาตรฐานกลาง
1. สถานีจําหนายน้ํามัน
สถานีบริการน้ํามัน หมายความวา อาคารสิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้น เปนเอกเทศรวมถึงที่ดิน
ตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง กาซ หรือผลิตภัณฑอื่นใดที่คลายคลึงกันหรือ
เกี่ยวเนื่องกันและอาจมีหรือไมมีกิจการอื่นรวมอยูดวย เชน รานคา รานจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม
บริการลางอัดฉีด ซอมปะยาง รับฝากรถ เปนตน
2. โรงกลั่นน้ํามัน
โรงกลั่นน้ํามัน หมายความวา อาคาร สิ่งปลูกสราง ที่สรางขึ้นเพื่อผลิต หรือจําหนายน้ํามัน
เชื้อเพลิง หรือกาซ และรวมถึงโรงแยกกาซ และโรงงานอุตสาหกรรมเคมีปโตรเลียมและสารละลายอื่น
3. ธนาคาร / สถาบันการเงิน
ธนาคาร/สถาบันการเงิน หมายความวา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่สรางขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ
ประเภทรับฝากเงินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว และใชประโยชนเงิน
นั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เชน ใหสินเชื่อ ซื้อขายตั๋วแลกเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้อขายเงิน
ปริวรรตตางประเทศ และใหหมายความรวมถึงกิจการประกันภัยประกันชีวิต บริษทั เงินทุนหลักทรัพย
หรือกิจการอื่นใดที่คลายคลึงกัน
4. กิจการใหบริการเก็บสินคา (รูปแบบโกดัง , คลังสินคา)
กิจการใหบริการเก็บสินคา (รูปแบบโกดัง , คลังสินคา) หมายความวา โรงเรือนและสิ่งปลูกสราง
ที่สรางขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจใหเชาคลังสินคา ในการเก็บรักษาสินคาตางๆ
5. หางสรรพสินคา
หางสรรพสินคา หมายความวา อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชนเปนสถานที่จําหนายสินคา
โชว หรือแสดงสินคานานาชนิด มีการจัดแบงพื้นที่ภายในสถานการคา โดยแยกเปนหมวดหมู ประเภท
ชนิดของสินคาและบริการ เพื่อความสะดวกของผูใชบริการและอาจมีหรือไมมีสถานบริการต
าง ๆ
รวมอยูดวย (เชน โรงภาพยนตร สถานโบวล่ิง ศูนยอาหาร สวนสนุก สปา ฟสเนส สถานเสริมสวย
เปนตน ) ไมวาจะเปนอาคารซึ่งปลูกสรางขึ้นเปนเอกเทศ หรือเปนอาคารที่ดัดแปลงตอเติมจากอาคาร
ประเภทตึกแถว
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การจําแนกประเภทของหางสรรพสินคา
1. ประเภทศูนยการคาขนาดใหญครบวงจร มีทั้งการจําหนายสินคา โชวแสดงสินคา มีแหลง
บันเทิง สถานบริการ และธุรกิจอื่น ๆ รวมอยูดวย อาคารซึ่งปลูกสรางขึ้นเปนเอกเทศ มีวัตถุประสงค
เพื่อดําเนินกิจการหางสรรพสินคาในลักษณะครบวงจร เชน หางสรรพสินคาโรบินสัน หาง สรรพสินคา
ฮารเบอรมอลล หางสรรพสินคาเดอะมอลล เปนตน
2. ประเภทศูนยสนิ คาขายสง ขายปลีก เนนการจําหนายสินคาประเภทอุปโภค บริโภค และอาจ
มีหรือไมมีสถานบริการหรือสถานบันเทิงรวมอยูดวย เชน หางสรรพสินคาแม็คโคร หางสรรพสินคา
โลตัส หางสรรพสินคาบิ๊กซี เปนตน
3. ประเภทรานสะดวกซื้อ เปนอาคารซึ่งปลูกสรางเปนเอกเทศหรือดัดแปลงตอเติมมาจาก
อาคารประเภทตึกแถว เชน รานเซเวนอีเลเวน รานโลตัสเอ็กเพรส รานบิ๊กซีมินิ เปนตน
6. โรงแรม
โรงแรม หมายความวา สถานที่ ประกอบการเชิงการคา ที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในทาง
ธุรกิจเพื่อใหบริการที่พัก อาศัย อาหาร และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพักอาศัยและการเดินทาง
อาคารที่มีหองนอนหลายหอง ติดตอเรียงรายกันในอาคารหนึ่งหลังหรือหลายหลัง
7. หองพักรายวัน
หองพักรายวัน หมายความวา สถานที่ที่สรางขึ้นเพื่อใหบริการหองพักคางคืนเปนการชั่วคราว
8. หองพักรายเดือน
หองพักรายเดือน หมายความวา สถานที่ที่สรางขึน้ เพื่อใหเชาพักอาศัย โดยมีขอตกลงรวมจาย
คาเชาเปนรายเดือน
9. ตลาดเอกชน
ตลาดเอกชน หมายความวา สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อซื้อและขายสินคา ทั้งในรูปของวัตถุดิบและ
สินคาสําเร็จรูปเปนประจํา เปนครั้งคราว หรือตามวันที่กําหนด
10. รานอาหาร สวนอาหาร ภัตตาคาร คาเฟ
รานอาหาร หมายความวา รานขนาดเล็ก 1-2 คูหา ที่รับประทานอาหารอยูภายในอาคาร สวน
ใหญเปนอาหารประจําถิ่นหรือเปนอาหารเฉพาะ เชน ขาวแกง กวยเตี๋ยว ขาวมันไก เปนตน
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สวนอาหาร หมายความวา อาคารสถานที่ซึ่งปลูกสรางขึ้นเปนเอกเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อ
จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม และมีหรือไมมีการแสดงเพื่อความบันเทิง โดยพื้นที่สวนใหญมีลักษณะเปน
โรง เพิง ซุม บึงน้ํา เปนตน
ภัตตาคาร , หองอาคาร หมายความวา อาคารที่ปลูกสรางขึ้นเปนเอกเทศหรือดัดแปลงตอเติม
จากอาคารประเภทตึกแถวตั้งแต 2 คูหาขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจําหนายอาหาร และมีหรือไมมีการ
แสดงเพื่อความบันเทิงตาง ๆ
คาเฟ หมายความวา รานขนาดเล็กที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับจําหนายกาแฟ เครื่องดื่ม และขนม
11. สถานศึกษาเอกชน
สถานศึกษาเอกชน หมายความวา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่สรางขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนสถานที่ทําการอบรมใหการศึกษา
ตั้งแตระดับต่ํากวาอุดมศึกษา ไปถึง
ระดับอุดมศึกษาที่ดําเนินกิจการโดยภาคเอกชน
12. โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาล , โพลีคลินิก หมายความวา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่สรางขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนสถานพยาบาลประกอบโรคศิลป ที่มีเตียงรับผูปวยไวคาง คืน ตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมประกอบโรคศิลป หรือที่ซึ่งจัดไวเพื่อการประกอบการอื่นดวยการผาตัด หรือฉีดสารใด ๆ
หรือดวยกรรมวิธีอื่น และใหหมายความรวมถึงกิจการซึ่งมีชื่อเรียกเปนอยางอื่น แตไดดําเนินการใน
ลักษณะเดียวกันกับโรงพยาบาล โพลีคลินิก
13. ลานตูคอนเทนเนอร , ลานจอดรถขนสงสินคา
ลานตูคอนเทนเนอร หมายความวา สถานที่ที่เปนลักษณะลานหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่ใช
เก็บตูคอนเทนเนอรทั้งตูเปลาและตูที่บรรจุสินคา
ลานจอดรถขนสงสินคา หมายความวา สถานที่ที่เปนลักษณะลานหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่ใช
เพื่อพักรถ หยุดรถ หรือจอดรถขนสงสินคา
14. ทาเทียบเรือ
ทาเทียบเรือ หมายความวา สถานที่ที่ใชขนถายสินคาจากฝงลงสูเรือ และจากเรือขึ้นสูฝง และ
เปนอาณาบริเวณพื้นที่สําหรับใหเรือเขาเทียบทา มีการทอดสมอเรือ มีอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ในการดําเนินกิจการระหวางเรือกับชายฝง หรือสถานที่สําหรับใหเรือหรือยานพาหนะ
ทางน้ําทุกประเภทเขาจอด หรือใชบริการเพื่อดําเนินกิจการอยางหนึ่งอยางใด
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15. โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม หมายความวา อาคาร สถานที่หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวม
ตั้งแตหาแรงมา หรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไป โดยใช
เครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ
ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่กําหนดในกฎกระทรวง
16. สนามเทนนิส
สนามเทนนิส หมายความวา สนามเทนนิสโลงกลางแจงโดยทั่วไป ที่ผูเลนใช ฝกซอมหรือแขงขัน
ไมรวมถึงสนามเทนนิสในรมมีหลังคาคลุมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (อินดอร)
17. สนามแบดมินตัน
สนามแบดมินตัน หมายความวา สนามแบดมินตันทั่วไปที่ไมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ผูเลนใช
ฝกซอมหรือแขงขัน ไมรวมถึงสนามที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
18. สระวายน้ํา
สระวายน้ํา หมายความวา สระที่ใชในการวายน้ําเพื่อการออกกําลังกาย การฝกซอม หรือ
การแขงขันที่บุคคลหรือนิติบุคคลสรางขึ้นเพื่อประโยชนทางการคาโดยเก็บคาเชาหรือคาธรรมเนียม
ในการเลน หรือรวมกับคาบริการอื่น ๆ และใหหมายความรวมถึงสระน้ําตามสโมสร โรงแรม หรือสถาน
อื่น ๆ
19. สนามไดรฟกอลฟ
สนามไดรฟกอลฟ หมายความวา สิ่งปลูกสรางที่ สรางขึ้น เพื่อเปนสนามสําหรับฝกซอมการ
ตีกอลฟ ที่บุคคลหรือนิติบุคคลสรางขึ้นเพื่อใหสมาชิกหรือบุคคลภายนอกฝกซอม โดยมีการเก็บ
คาสมาชิก คาเชาหรือคาธรรมเนียม
20. สนามฟุตซอล
สนามฟุตซอล หมายความวา สนามในรมหรือกลางแจง ที่มีพื้นเปนคอนกรีต ปูทับดวยวัสดุที่มี
ความยืดหยุนสูง กันกระแทก พรอมกันลื่น
21. สนามฟุตบอล
สนามฟุตบอล หมายความวา สนามในรมหรือกลางแจง ที่มีพื้นเปนดิน หญา หรือหญาเทียม
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22. โรงเรือนทั่วไป หองแถวไมทั่วไป ตึกแถวทั่วไป
โรงเรือนทั่วไป หมายความวา บานพักอาศัยไมชั้นเดียว บานพักอาศัยไมสองชั้น บานพัก
อาศัยตึกชั้นเดียว และบานพักอาศัยตึกสองชั้น ที่นําไปใหเชาและใชประกอบการคา
หองแถวไมทั่วไป หมายความวา หองแถวไมชั้นเดียว หองแถวไมสองชั้น ที่นําไปใหเชาและใช
ประกอบการคา
ตึกแถวทั่วไป หมายความวา ตึกแถวชั้นเดียว ตึกแถวสองชั้น ตึกแถวสามชั้น และตึกแถวสี่ชั้น
ที่นําไปใหเชา และใชประกอบการคา
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