ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยเครื่องเรือนบานพักและอาคารชุดพักอาศัยขาราชการฝ#ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป+นการสมควรใหมีระเบียบเกี่ยวกับเครื่องเรือนบานพักและอาคารชุดพักอาศัย
ทุกประเภทของขาราชการฝ#ายตุลาการศาลยุติธรรม
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แหงพระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ยบบริ ห าร
ราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยเครื่อง
เรือนบานพักและอาคารชุดพักอาศัยขาราชการฝ#ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเป+นตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกบรรดาระเบียบ คําสั่ง กฎ หลักเกณฑ= ขอบังคับ และมติ ก.บ.ศ.
ที่ เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งเรื อ นบานพั ก และอาคารชุ ด พั ก อาศั ย ขาราชการฝ# า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม
ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานศาลยุติธรรม
“ศาลยุติธรรม” หมายความวา ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ= ศาลอุทธรณ=ภาค ศาลชั้นตน
และใหหมายความรวมถึงสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคดวย
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
“ผู อํ า นวยการ” หมายความวา ผู อํ า นวยการสํ า นั ก ศาลยุ ติ ธ รรมประจํ า ภาค
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาล และผูอํานวยการสํานักงานประจําศาล
“เครื่องเรือน” หมายความวา เครื่องเรือนหรือครุภัณฑ=ที่สํานักงานศาลยุติธรรม
จัดหาไวประจําบานพักและอาคารชุดพักอาศัย และใหหมายความรวมถึงเครื่องเรือนหรือครุภัณฑ=ที่มี
อยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ
“ผูพักอาศัย” หมายความวา ผูมีสิทธิพักอาศัยในอาคารที่พักของสํานักงานและ
ศาลยุติธรรม ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมหรือระเบียบสํานักงานศาลยุติธรรม
ดังตอไปนี้
(๑) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยการจัดสรรอาคารที่พักของ
ผูพิพากษาศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยอาคารที่พักประจําตําแหนง
ของผูพิพากษาศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔
(๓) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยอาคารที่พักของศาลยุติธรรม
ในสวนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๔

๒
(๔) ระเบี ย บสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม วาดวยการเขาพั ก อาศั ย ในอาคารที่ พั ก
ขาราชการศาลยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒
(๕) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม หรือระเบียบสํานักงานศาลยุติธรรม
วาดวยการเขาพักอาศัยหรือวาดวยอาคารที่พักอื่นๆ
ขอ ๕ ใหเลขาธิการเป+นผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปEญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบังคับใชระเบียบนี้
หมวด ๑
การจัดหา
ขอ ๖ ใหสํานักงานจัดใหมีเครื่องเรือนไดตามความจําเป+น เหมาะสม ประหยัด
และเพื่อประโยชน=ในการพักอาศัยในบานพักและอาคารชุด พักอาศัยทุกประเภทของสํานักงาน
และศาลยุติธรรมโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณประจําปG ตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้ ดังนี้
(๑) เครื่องเรือนสําหรับขาราชการตุลาการ ใหใชบัญชีแนบทายหมายเลข ๑
(๒) เครื่องเรือนสําหรับขาราชการศาลยุติธรรม ใหใชบัญชีแนบทายหมายเลข ๒
ขอ ๗ การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณสําหรับการจัดหาและการบํารุงรักษาเครื่องเรือน
บานพักและอาคารชุดพักอาศัยใหเป+นไปตามระเบี ยบคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม วาดวย
การงบประมาณ
ขอ ๘ ในกรณีที่มีความจําเป+นตองเปลี่ยนแปลงรายการ จํานวนและราคาเครื่อง
เรือนที่กําหนดตามบัญชีแนบทาย ตามความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมในทุกพื้นที่หรือ
บางพื้นที่ ใหเป+นอํานาจของเลขาธิการในการเปลี่ยนแปลงไดภายใตวัตถุประสงค=การใชเดิม
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งตองไมทําใหราคาเพิ่มขึ้นเกินกวารอยละ ๒๐ ในกรณี
ที่ราคาเพิ่มขึ้นเกินกวารอยละ ๒๐ แตไมเกินรอยละ ๕๐ เลขาธิการมีอํานาจดําเนินการ โดยรายงาน
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมทราบ
ขอ ๙ ในกรณีที่สํานักงานไดรับเครื่องเรือนโดยวิธีการอื่นนอกจากขอ ๖ สํานักงาน
อาจจัดสรรใหใชประโยชน=ในบานพักและอาคารชุดพักอาศัยของสํานักงานและศาลยุติธรรม และให
เครื่องเรือนดังกลาวเป+นเครื่องเรือนตามระเบียบนี้
การจัดหาเครื่องเรือนทดแทนเครื่องเรือนตามวรรคหนึ่ง ใหจัดหาไดเฉพาะเครื่อง
เรือนตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้
หมวด ๒
การใชและการสงคืน
ขอ ๑๐ ผูพักอาศัยตองใชเครื่องเรือนตามปกติของการใชงานและบํารุงรักษาเครื่อง
เรือน ใหอยูในสภาพดี

๓
ขอ ๑๑ เมื่อมีกรณีต องสงคืน บานพักและอาคารชุด พักอาศัย ใหผูพักอาศัยแจง
สํานักงาน หรือศาลยุติธรรมที่ครอบครองบานพักและอาคารชุด พักอาศัยซึ่ง จัด สรรเครื่องเรือน
เพื่อทําการตรวจสอบสภาพ และตรวจรับคืนเครื่องเรือน
หมวด ๓
การเก็บรักษาและซอมแซม
ขอ ๑๒ เครื่ อ งเรื อ นตามบั ญ ชี แ นบทาย หากเป+ น ครุ ภั ณ ฑ= ใ หขึ้ น ทะเบี ย นเป+ น
ครุภัณฑ=ของทางราชการ
ขอ ๑๓ ในกรณีที่เครื่องเรือนชํารุด เกิดการสูญหายหรือเสียหาย ใหผูพักอาศัยแจง
ใหสํานักงานหรือศาลยุติธรรมที่ครอบครองบานพักหรืออาคารชุดพักอาศัยทราบภายในระยะเวลา
๗ วัน นับแตวัน ที่รูหรือควรรูถึงความชํารุด สูญหายหรือเสียหาย เพื่อทําการตรวจสอบสาเหตุที่
เกิดขึ้นนั้น
ขอ ๑๔ ในกรณีที่เครื่องเรือนชํารุด อันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติตองไดรับ
การซอมแซม ใหสํานักงานหรือศาลยุติธรรมที่ครอบครองบานพักและอาคารชุดพักอาศัยจัดใหมี
การซอมแซม ในกรณีที่ไมอาจซอมแซมไดหรือการซอมแซมมีคาใชจายเป+นจํานวนมาก ใหจัดสรร
เครื่องเรือนใหใหมตามความจําเป+นและเหมาะสมโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณ
ขอ ๑๕ ในกรณีที่เครื่องเรือนสูญ หายหรือเสียหาย ผูพัก อาศัย ตองรับ ผิด ชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกทางราชการ เวนแตจะพิสูจน=ไดวาการสูญหายหรือเสียหายเกิดจากเหตุ
สุดวิสัย หรือเกิดจากการใชงานเครื่องเรือนตามปกติ ตามสภาพ และอายุการใชงาน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเป+นไปตามหลักเกณฑ=วาดวยความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ตามที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๑๖ หากผู พักอาศัย สามารถพิสูจ น=ไ ดตามความในขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง ให
สํานักงานหรือศาลยุติธรรมที่ครอบครองบานพักและอาคารชุดพักอาศัยจัดใหมีการซอมแซมเครื่อง
เรือนใหอยู ในสภาพพรอมที่จะใชงาน โดยเบิกจายจากเงินงบประมาณ
ขอ ๑๗ หากผูพักอาศัยไมสามารถพิสูจน=ไดตามความในขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง และ
เครื่องเรือนที่เสียหายนั้นไมอาจซอมแซมได ใหผูพักอาศัยชดใชเป+นเครื่องเรือนอยางเดียวกัน โดยมี
สภาพ คุณภาพ และลักษณะไมดอยกวา เพื่อทดแทนเครื่องเรือนที่สูญหายหรือเสียหายนั้น หรือชดใช
เป+นคาสินไหมทดแทน
ถาเครื่อ งเรือ นที่เ สีย หายนั้น อาจซอมแซมได ผู พัก อาศัย ตองจัด การซอมแซม
ใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานได ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักงานหรือ
ศาลยุติธรรม
ในกรณีที่ผูพักอาศัยไมอาจซอมแซมภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองและสํานักงาน
หรือศาลยุติธรรมที่ครอบครองบานพักหรืออาคารชุดพักอาศัยเห็นวา มีความจําเป+นเพื่อใหเครื่อง
เรือนอยูในสภาพพรอมที่จะใชงาน สํานักงานหรือศาลยุติธรรมจะจัดการซอมแซมใหอยูในสภาพ
พรอมที่จะใชงานก็ได โดยผูพักอาศัยเป+นผูออกคาใชจาย

๔
การตรวจรับและการชดใชคาสินไหมทดแทนเครื่องเรือน ใหเป+นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการพัสดุ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)

ดิเรก อิงคนินันท=
(นายดิเรก อิงคนินันท=)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๕
บัญชีแนบทาย หมายเลข ๑
บัญชีเครื่องเรือนบานพักและอาคารชุดพักอาศัยขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม
ลําดับ
ที่

รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะ
โดยทั่วไป

หน)วย

ราคา
ต)อหน)วย
ไม)เกิน(บาท)

หมายเหตุ

๑

เตียงนอนพรอมที่นอน

- เตียงนอนและที่นอน ขนาด ๖ ฟุต
- เตียงนอนและที่นอน ขนาด ๕ ฟุต
- เตียงนอนและที่นอน ขนาด ๓.๕ ฟุต

๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด

๑๕,๖๐๐
๑๓,๔๐๐
๑๐,๗๐๐

กรณีจําเป+นตองซื้อ
อยางใดอยางหนึ่ง
ใหซื้อในราคา ดังนี้
- เตียงนอนหรือที่นอน
ขนาด ๖ ฟุต หนวยละ
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
- เตียงนอนหรือที่นอน
ขนาด ๕ ฟุต หนวยละ
ไมเกิน ๙,๐๐๐ บาท
- เตียงนอนหรือที่นอน
ขนาด ๓.๕ ฟุต หนวย
ละ ไมเกิน ๗,๐๐๐ บาท

๒

ตูเก็บเสื้อผา

๑ ตู

๑๐,๐๐๐

๓

โตQะเครื่องแปRงพรอมที่นั่ง

๑ ชุด

๕,๖๐๐

๔

โตQะทํางานพรอมเกาอี้

๑ ชุด

๖,๘๐๐

๕

ชุดรับแขกพรอมโตQะกลาง ขนาดไมนอยกวา ๕ ที่นั่ง

๑ ชุด

๒๒,๒๐๐

๖

โตQะอาหารพรอมเกาอี้

๑ ชุด

๒๐,๐๐๐

๗

ตูโชว=

๑ ชุด

๑๐,๕๐๐

๘

โตQะวางโทรทัศน=

๑ ชุด

๔,๕๐๐

๙

ซิงค=แบบตูเก็บถวยชาม

๑ ชุด

๖,๐๐๐

ตอหลัง/
ตอหนวย

ตามที่
จายจริง

๑๐ มุงลวด และเหล็กดัด

ขนาดไมนอยกวา ๖ ที่นั่ง

๖
บัญชีแนบทาย หมายเลข ๑ (ต)อ)
บัญชีเครื่องเรือนบานพักและอาคารชุดพักอาศัยขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม
ลําดับ
ที่

รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะ
โดยทั่วไป

หน)วย

ราคา
ต)อหน)วย
ไม)เกิน(บาท)

๑๑

ผามานหรือมานบังแสง สีพื้นโทนสีออนเทานั้น
พรอมอุปกรณ=และ
ติดตั้ง

ตอหลัง/
ตอหนวย

๔๐,๐๐๐

๑๒

เครื่องโทรศัพท=

๑ เครื่อง

๙๐๐

๑๓

เครื่องรับโทรทัศน=

ขนาดไมต่ํากวา ๓๒ นิ้ว

๑ ชุด

๑๔,๐๐๐

๑๔

พัดลมตั้งพื้น

ขนาด ๑๖ นิ้ว

๑ ชุด

๑,๐๐๐

๑๕

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง มีระบบ
ฟอกอากาศ
พรอมอุปกรณ=
(ฉลากเบอร= ๕)
รวมคาติดตั้งและ
ภาษีมูลคาเพิ่ม

- ขนาดไมต่ํากวา ๑๒,๐๐๐ บีทียู
- ขนาดไมต่ํากวา ๑๖,๐๐๐ บีทียู
- ขนาดไมต่ํากวา ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด

๑๗,๙๐๐
๒๑,๕๐๐
๒๓,๒๐๐

๑๖

ตูเย็น

ขนาดความจุไมต่ํากวา ๑๓ คิวบิกฟุต

๑ ตู

๑๙,๐๐๐

๑๗

เครื่ อ งทํ า น้ํ า อุ นพรอม ขนาด ๓,๕๐๐ วัตต=
อุปกรณ=และติดตั้ง

๑ ชุด

๖,๐๐๐

๑๘

เตาอบไมโครเวฟ

๑ เตา

๕,๐๐๐

๑๙

เตาแกQ ส พรอมถั ง แกQ ส เตาแกQสแบบตู ชนิด ๒ หัวเตา
หรือเตาไฟฟRา
พรอมถังแกQส ขนาด ๑๕ ก.ก.

๑ ชุด

๙,๙๐๐

หมายเหตุ

-เตาแกQส : สําหรับ
บานพัก
-เตาไฟฟRา :
สําหรับอาคารชุด

๗
บัญชีแนบทาย หมายเลข ๑ (ต)อ)
บัญชีเครื่องเรือนบานพักและอาคารชุดพักอาศัยขาราชการตุลาการศาลยุติธรรม
ลําดับ
ที่

รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะ
โดยทั่วไป

หน)วย

ราคา
ต)อหน)วย
ไม)เกิน(บาท)

หมายเหตุ

๑ เครื่อง

๑๘,๙๐๐

เฉพาะอาคารชุด

๒๐

เครื่องดูดควัน

กําลังดูดอากาศไมต่ํากวา ๘๓๐
ลูกบาศก=เมตรตอชั่วโมง

๒๑

เครื่องปEUมน้ํา
พรอมอุปกรณ=
และติดตั้ง

ขนาดไมต่ํากวา ๑๕๐ วัตต=

๑ ชุด

๑๒,๕๐๐

เฉพาะบานพัก

๒๒

ถังน้ําพรอมขาตั้ง
และติดตั้ง

ขนาดไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ ลิตร

๑ ชุด

๑๕,๐๐๐

เฉพาะบานพัก

๒๓

ระบบจานสัญญาณ
ดาวเทียมพรอมอุปกรณ=
และติดตั้ง

๑ ชุด

๖,๐๐๐

๒๔

ถังดับเพลิงเคมี

๑ ชุด

๘๘๐

ขนาด ๑๕ ปอนด=

๘
บัญชีแนบทาย หมายเลข ๒
บัญชีเครื่องเรือนบานพักและอาคารชุดพักอาศัยขาราชการศาลยุตธิ รรม
ลําดับ
ที่

รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะ
โดยทั่วไป

หน)วย

ราคาต)อ
หน)วย

หมายเหตุ

ไม)เกิน
(บาท)
๑

เตียงนอนพรอมที่นอน - เตียงนอนและที่นอน ขนาด ๖ ฟุต
- เตียงนอนและที่นอน ขนาด ๕ ฟุต
- เตี ย งนอนและที่ น อน ขนาด
๓.๕ ฟุต

๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด

๑๕,๖๐๐
๑๓,๔๐๐
๑๐,๗๐๐

๒

ตูเก็บเสื้อผา

๑ ตู

๕,๖๐๐

๓

ชุดรับแขก

๑ ชุด

๑๓,๔๐๐

๔

โตQะทํางานพรอมเกาอี้

๑ ชุด

๖,๘๐๐

เฉพาะตําแหนง
ผูอํานวยการ

๔

โตQะอาหารพรอมเกาอี้

๑ ชุด
๑ ชุด

๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

สําหรับผูอํานวยการ
สําหรับขาราชการ
ศาลยุติธรรม

๕

ซิงค=แบบตูเก็บถวยชาม

๑ ชุด

๖,๐๐๐

๖

มุงลวด และเหล็กดัด

ตอหลัง/
ตอหนวย

ตามที่
จายจริง

๗

ผามานหรือมานบังแสง สีพื้นโทนสีออนเทานั้น
พรอมอุปกรณ=และ
ติดตั้ง

ตอหลัง/
ตอหนวย

๑๐,๐๐๐

สําหรับอาคารชุดฯ

๓๐,๐๐๐

สําหรับบานพัก

ขนาดไมนอยกวา ๕ ที่นั่ง

ขนาดไมนอยกวา ๖ ที่นั่ง
ขนาดไมนอยกวา ๔ ที่นั่ง

กรณีจําเป+นตองซื้อ
อยางใดอยางหนึ่ง
ใหซื้อในราคา ดังนี้
- เตียงนอนหรือที่นอน
ขนาด ๖ ฟุต หนวยละ
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
- เตียงนอนหรือที่นอน
ขนาด ๕ ฟุต หนวยละ
ไมเกิน ๙,๐๐๐ บาท
- เตียงนอนหรือที่นอน
ขนาด ๓.๕ ฟุต หนวยละ
ไมเกิน ๗,๐๐๐ บาท

๙
บัญชีแนบทาย หมายเลข ๒ (ต)อ)
บัญชีเครื่องเรือนบานพักและอาคารชุดพักอาศัยขาราชการศาลยุตธิ รรม
ลําดับ
ที่

รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะ
โดยทั่วไป

หน)วย

ราคาต)อ
หน)วย
ไม)เกิน(บาท)

๑ เครื่อง

๙๐๐

๘

เครื่องโทรศัพท=

๙

พัดลมตั้งพื้น

ขนาด ๑๖ นิ้ว

๑ ชุด

๑,๐๐๐

๑๐

เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน ชนิด
ติดผนัง มีระบบ
ฟอกอากาศ
พรอมอุปกรณ=
(ฉลากเบอร= ๕)

- ขนาดไมต่ํากวา ๑๒,๐๐๐ บีทียู

๑ ชุด

๑๗,๙๐๐

- ขนาดไมต่ํากวา ๑๖,๐๐๐ บีทียู

๑ ชุด

๒๑,๕๐๐

- ขนาดไมต่ํากวา ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๑ ชุด

๒๓,๒๐๐

หมายเหตุ

เฉพาะตําแหนง
ผูอํานวยการ

รวมคาติดตั้งและ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
๑๑

ตูเย็น

ขนาดความจุไมต่ํากวา ๙ คิวบิกฟุต

๑ ตู

๑๕,๐๐๐

๑๒

เครื่องทําน้ําอุนพรอม
อุปกรณ=และติดตั้ง

ขนาด ๓,๕๐๐ วัตต=

๑ ชุด

๖,๐๐๐

๑๓

เตาอบไมโครเวฟ

๑ เตา

๕,๐๐๐

๑๔

เตาแกQสพรอมถังแกQส
หรือเตาไฟฟRา

เตาแกQสแบบตู ชนิด ๒ หัวเตา
พรอมถังแกQส ขนาด ๑๕ ก.ก.

๑ ชุด

๙,๙๐๐

-เตาแกQส:สําหรับ
บานพัก
-เตาไฟฟRา:สําหรับ
อาคารชุดฯ

๑๕

เครื่องดูดควัน

กําลังดูดอากาศไมต่ํากวา ๘๓๐
ลูกบาศก=เมตรตอชั่วโมง

๑ เครื่อง

๑๘,๙๐๐

เฉพาะอาคารชุด

๑๐
บัญชีแนบทาย หมายเลข ๒ (ต)อ)
บัญชีเครื่องเรือนบานพักและอาคารชุดพักอาศัยขาราชการศาลยุตธิ รรม
ลําดับ
ที่

รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะ
โดยทั่วไป

หน)วย

ราคาต)อ
หน)วย
ไม)เกิน(บาท)

หมายเหตุ

๑๖

เครื่องปEUมน้ํา
พรอมอุปกรณ=
และติดตั้ง

ขนาดไมต่ํากวา ๑๕๐ วัตต=

๑ ชุด

๑๒,๕๐๐

เฉพาะบานพัก

๑๗

ถังน้ําพรอมขาตั้ง
และติดตั้ง

ขนาดไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ ลิตร

๑ ชุด

๑๕,๐๐๐

เฉพาะบานพัก

๑๘

ถังดับเพลิงเคมี

ขนาด ๑๕ ปอนด=

๑ ชุด

๘๘๐

