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บนัทกึการใหค้วามชว่ยเหลอืลกูคา้  

ใบอนญุาตเมอืง Seattle  

City of Seattle Fire Prevention Division  
Fire Department 220 3rd Avenue South 
  

การทดสอบระบบป้องกนัอคัคภียั 

และระบบขยายสญัญาณวทิยสุ าหรบั

รบัมอืเหตฉุุกเฉนิ  

ออัปัเดตเมือ่ ตลุาคม 2564  

ขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็น  

ระบบป้องกนัอคัคภียั (เชน่ สญัญาณเตอืนไฟไหม ้ระบบสปรงิ

เกลอรอ์ตัโนมัตแิละทอ่ยนื) และระบบขยายสญัญาณวทิยสุ าหรับ

รับมอืเหตฉุุกเฉนิ (BDA/DAS) เป็นสว่นประกอบทีส่ าคญัทีส่ดุใน

อาคารใด ๆ ส าหรับการรักษาชวีติ การปกป้องทรัพยส์นิและการให ้

ความปลอดภยัแกบ่คุลากรดา่นหนา้  

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ระบบเหลา่นีส้ามารถท างานได ้ขอ้ก าหนดดา้น

อคัคภียัก าหนดให ้“ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ” ดแูลรักษาระบบของตนให ้

อยูใ่นสภาพการท างานทีด่แีละตอ้งทดสอบระบบของตนเป็นประจ า

ทกุปี  ตามขอ้ก าหนดดา้นอคัคภียั “ฝ่ายทีรั่บผดิชอบ” คอื เจา้ของ

อาคาร บรษัิทจัดการอาคาร หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมายใหเ้ชา่  

นอกจากนี ้การทดสอบระบบการป้องกนัอคัคภียั - เรยีกอกีอยา่งวา่

การทดสอบความมั่นใจ - ทีไ่ดรั้บการด าเนนิการโดยผูรั้บเหมา

ภาคเอกชนทีไ่ดรั้บการรับรองจากแผนกดบัเพลงิเมอืง Seattle 

(SFD) หรอืในกรณีของระบบขยายสญัญาณวทิยสุ าหรับรับมอืเหตุ

ฉุกเฉนิ (BDA/DAS) โดยบคุลากรทีม่คีณุสมบตัติามทีไ่ดร้ะบไุวใ้น

ขอ้ก าหนดา้นอคัคภียัของเมอืง Seattle  การทดสอบเหลา่นีเ้ป็น

การทดสอบทีแ่ยกจากการตรวจสอบอาคารปกตทิีด่ าเนนิการโดย

เจา้หนา้ทีด่บัเพลงิของแผนกดบัเพลงิเมอืง Seattle  

จะตอ้งสง่รายงานการทดสอบและการบ ารงุรักษาไปยังแผนก

ดบัเพลงิเมอืง Seattle ผา่นทางผูข้ายบคุคลทีส่ามของแผนก  

บรษัิททีท่ าการทดสอบและท าการบ ารงุรักษาจะสง่ตอ้งรายงานใน

นามของเจา้ของอาคาร   

ความถีใ่นการทดสอบ  

โดยทั่วไปแลว้ คูส่ญัญาทีรั่บผดิชอบซึง่คอืเจา้ของอาคาร ตอ้ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การทดสอบระบบป้องกนัอคัคภียัของอาคารที่

ถกูตอ้ง และระบบขยายสญัญาณวทิยสุ าหรับรับมอืเหตฉุุกเฉนิ 

(BDA/DAS) เกดิขึน้ภายในชว่งเวลาทีเ่หมาะสม   

หนา้ถดัไป ของบนัทกึการใหค้วามชว่ยเหลอืลกูคา้นีม้แีผนภมูแิสดง

ชว่งเวลาการทดสอบส าหรับระบบแตล่ะประเภท นอกจากนี ้ยังมี

การทดสอบซ า้และกระบวนการบ ารงุรักษาบางอยา่งทีจ่ะตอ้ง

ด าเนนิการเป็นระยะ ๆ บรษัิททีท่ าการทดสอบทีค่ณุจา้งควรให ้

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบเหลา่นี ้

ขอ้ก าหนดการแท็ก การตดิฉลาก และการรายงาน  

•  

•  

•  

การออกแบบส าหรับฉลากและแท็กไดถ้กูก าหนดไวใ้น 

  

 

•  

•  

•

 

แบบฟอรม์การรายงานทีจ่ าเป็นมอียูใ่นเว็บไซตข์องแผนกดบัเพลงิ

เมอืง Seattle:  http://www.seattle.gov/fire/systemstesting 

 

 

—สว่นหนึง่ของชดุแผนกเกีย่วกบับรกิารและใบอนุญาตของเมอืง  

Seattle Fire Department 

http://www.seattle.gov/fire/business-services/fire-code-and-fire-safety-documents#administrativerules
http://www.seattle.gov/fire/firecode
http://www.seattle.gov/fire/firecode
http://www.seattle.gov/fire/firecode
http://www.seattle.gov/fire/business-services/systems-testing


บนัทกึการใหค้วามชว่ยเหลอืลกูคา้แผนกดบัเพลงิเมอืง Seattle #5971 — การทดสอบระบบป้องกนัอคัคภียั                   หนา้ 2 

ดา้นอคัคภียัดว้ยโดยทีจ่ะมคีา่ปรับการอา้งองิทีจ่ านวน 373 เหรยีญ

สหรัฐ  บรษัิททีท่ าการทดสอบมหีนา้ทีรั่บผดิชอบตอ่คา่ธรรมเนยีม

ลา่ชา้และคา่ปรับการอา้งองิ 

ถา้ระบบของคณุท างานไมถ่กูตอ้งจะตอ้งท าอยา่งไร  

ซอ่มแซม  

เมือ่ใดก็ตามทีต่รวจพบขอ้บกพรอ่งในระบบการป้องกนัอคัคภียัหรอื

ระบบสือ่สารเพือ่รับมอืเหตฉุุกเฉนิ คูส่ญัญาทีรั่บผดิชอบจะตอ้งไดรั้บ

การซอ่มแซมหรอืเปลีย่นชิน้สว่นทีไ่ดรั้บความเสยีหาย ลม้เหลว หรอื

ช ารดุใหท้ันทว่งท ี

แจง้แผนกดบัเพลงิเมอืง Seattle เกีย่วกบัปัญหาหรอื “ความไม่
สมบรูณ์” ทีส่ าคญั  

หากระบบมปัีญหาทีส่ าคญั ผูรั้บเหมาของคณุจะตอ้งตดิแท็กระบบ

เป็นสแีดง  ในกรณีนี ้ถอืวา่ระบบ “ไมส่มบรูณ”์ และตอ้งด าเนนิการ

ตามขัน้ตอนเพิม่เตมิเพือ่แจง้ตอ่แผนกดบัเพลงิเมอืง Seattle  การ

แจง้เตอืนนีช้ว่ยใหแ้ผนกสามารถสามารถประเมนิความเสีย่งและ

ตดัสนิใจในการปฏบิตังิานทีจ่ าเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มคีวามพรอ้มใน

การตอบสนองและความปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยัในอาคารและนัก

ผจญเพลงิ 

แจง้แผนกดบัเพลงิเมอืง Seattle ทันทหีากมคีวามไมส่มบรูณ์ใน

กรณีฉุกเฉนิทีค่าดวา่จะใชเ้วลานานกวา่แปดชัว่โมง  แจง้แผนก

ดบัเพลงิเมอืง Seattle ถงึความไมส่มบรูณท์ีว่างแผนไวเ้ป็นการ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ยหา้วนัซึง่คาดวา่จะใชเ้วลานานกวา่แปดชัว่โมง  

ในทัง้สองกรณี จะตอ้งมกีารแจง้เตอืนสองขัน้ตอนดว้ยกนั:  (1) ฝ่าย

ทีรั่บผดิชอบหรอืผูป้ระสานงานดา้นความไมส่มบรูณ์กรอกและสง่

อเีมล รายงานระบบความไมส่มบรูณ์ และ (2) ผูข้ายหรอืผูรั้บเหมาสง่

รายงานทีต่ดิแท็กสแีดงให ้แผนกดบัเพลงิเมอืง Seattle โดยการใช ้

ผูข้ายบคุคลทีส่ามของเรา www.thecomplianceengine.com.  

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์องเรา:  

http://www.seattle.gov/fire/business-services/systems-

testing#impairedsystems หรอืโปรดดทูี ่Administrative Rule 

9.04.  

เฝ้าระวงัอคัคภียัหากระบบเกดิความไมส่มบรูณ์  

เมือ่ระบบการป้องกนัอคัคภียัไมท่ างาน คณุอาจจ าเป็นตอ้งด าเนนิ

มาตรการบรรเทาความเสยีหาย จะตอ้งมกีารเฝ้าระวงัอคัคภียัทีไ่ดรั้บ

การอนุมัตหิรอืการบรรเทาความเสยีหายอืน่ ๆ ทีไ่ดรั้บการอนุมัติ

ส าหรับความไมส่มบรูณ์ทีใ่ชเ้วลานานกวา่แปดชัว่โมง ส าหรับขอ้มลู

เพิม่เตมิและขอ้ยกเวน้ทีจ่ ากดั โปรดดสูว่นที ่7 ของ กฎการดแูล

ระบบ 09.04.  

แจง้ตอ่คูส่ญัญาอืน่ ๆ   

บรษัิทประกนัภยั บรษัิทเตอืนภยั เจา้ของอาคาร/ผูจั้ดการ และ/หรอื

ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูเ้ชา่ในพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบควรไดรั้บแจง้ถงึ

ความไมส่มบรูณ์และใหป้ระมาณการวา่ระบบจะไมส่ามารถใหบ้รกิาร

ไดน้านเทา่ใด คูส่ญัญาเดยีวกนัเหลา่นีค้วรไดรั้บการแจง้เตอืนเมือ่

ระบบกลบัมาใหบ้รกิารไดเ้หมอืนเดมิ 

 

ตารางที ่1: การทดสอบระบบและความถีท่ ีจ่ าเป็น  

 

•

 

•  

•ถงึแผนกดบัเพลงิเมอืง Seattle ผา่นทางผูข้ายบคุคลทีส่ามของ

แผนก thecomplianceengine.com  บรษัิททีท่ าการทดสอบตอ้ง

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดส้ง่รายงานการทดสอบประจ าปีไปยงัเว็บไซต์

ของผูข้ายบคุคลทีส่าม ภายใน 7 วนัท าการของการทดสอบประจ าปี  

ระบบทีไ่ดรั้บการตดิแท็กสแีดงจะตอ้งสง่รายงานการทดสอบภายใน

วนัทีก่ารทดสอบเสร็จสิน้ลง  สามารถคน้หาขอ้ก าหนดการรายงาน

เพิม่เตมิไดใ้น 

กฎการดแูลระบบ 9.02 ขอ้ก าหนดในการตรวจสอบ การทดสอบ การ

บ ารงุรักษาและการรายงานส าหรับระบบป้องกนัอคัคภียัและระบบ

ขยายสญัญาณวทิยสุ าหรับรับมอืเหตฉุุกเฉนิ 

รายงานการทดสอบทีส่ง่เกนิก าหนดเวลาไปยงัเว็บไซตข์องผูข้าย

บคุคลทีส่ามของแผนกดบัเพลงิเมอืง Seattle จะตอ้งเสยี

คา่ธรรมเนยีม 10 เหรยีญสหรัฐตอ่คา่ธรรมเนยีมรายงานการทดสอบ

ลา่ชา้ และอาจจะไดรั้บการอา้งองิวา่เป็น การละเมดิของขอ้ก าหนด

ขอ้จ ากดัความรบัผดิทางกฎหมาย : มค่วรใชบ้นัทกึการใหค้วามชว่ยเหลอืลกูคา้ (CAM) นีแ้ทนรหสัและขอ้ก าหนด  บคุคลมคีวามรับผดิชอบทีจ่ะตอ้ง
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทัง้หมด ไมว่า่จะไดรั้บการอธบิายไวใ้น CAM นีห้รอืไมก่ต็าม  

ประเภทระบบ  ความถีใ่นการทดสอบ  

สญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้ 
รายปี (ไมบ่งัคบั:  รายไตร
มาสส าหรับอาคารสงู)  

ป๊ัมดบัเพลงิ  รายปี  

ทอ่ยนืและ/หรอืตูด้บัเพลงิ  หา้ปี  

สปรงิเกลอรอ์ตัโนมัต ิ รายปี  

เครือ่งก าเนดิไฟฟ้าฉุกเฉนิ  รายปี  

การควบคมุควนั  รายปี  

ระบบโฟม  รายปีและหา้ปี  

ทางหนไีฟ  หา้ปี  

ระบบดบัเพลงิอตัโนมัติ
ทางเลอืก  

รายปี (6 เดอืนส าหรับระบบที่
ใชผ้งเคมชีนดิแหง้)  

ระบบดบัเพลงิในตูด้ดูอากาศ
เสยีในหอ้งครัว  

ตอ้งใหบ้รกิารทกุ ๆ 6 เดอืน  

ระบบขยายสญัญาณวทิยุ
ส าหรับรับมอืเหตฉุุกเฉนิ 
(BDA/DAS)  

รายปี  

http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Fire/Business/ReportofImpairedSystemForm.pdf
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Fire/Business/ReportofImpairedSystemForm.pdf
http://www.seattle.gov/fire/business-services/systems-testing#impairedsystems
http://www.seattle.gov/fire/business-services/systems-testing#impairedsystems
http://www.seattle.gov/fire/business-services/fire-code-and-fire-safety-documents#administrativerules
http://www.seattle.gov/fire/business-services/fire-code-and-fire-safety-documents#administrativerules
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Fire/Business/AdRule9.04.20.pdf
http://www.seattle.gov/Documents/Departments/Fire/Business/AdRule9.04.20.pdf
http://www.seattle.gov/fire/firecode
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การเลอืกผูร้บัเหมาส าหรบัการทดสอบและการซอ่มแซม  

ฝ่ายทีรั่บผดิชอบจะรับผดิชอบในการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การ

ทดสอบและการซอ่มแซมนัน้ไดรั้บการด าเนนิการโดยผูม้คีณุสมบตัทิี่

เหมาะสม  การด าเนนิงานทีเ่กีย่วกบัระบบการป้องกนัอคัคภียัจะตอ้ง

ด าเนนิการโดยผูรั้บเหมาทีม่ใีบรับรองของแผนกดบัเพลงิเมอืง 

Seattle ทีเ่หมาะสม  การด าเนนิงานทีเ่กีย่วกบัระบบวทิย ุBDA/DAS 

จะตอ้งไดรั้บการด าเนนิการโดยผูรั้บเหมาทีม่ใีบอนุญาตผูใ้หบ้รกิาร

วทิยทุั่วไป (GROL) ของคณะกรรมการกลางก ากบัดแูลกจิการ

สือ่สาร (FCC GROL) และใบรับรองของผูผ้ลติอปุกรณ์  แผนก

ดบัเพลงิเมอืง Seattle ไมส่ามารถใหค้ าแนะน าเฉพาะเกีย่วกบัสิง่ที่

บรษัิททีท่ าการทดสอบจะตอ้งใช ้แตจ่ะใหร้ายชือ่บรษัิทตา่ง ๆ ทีจ่า้ง

ชา่งเทคนคิทีผ่า่นการรับรองภายในเมอืงดงักลา่ว:  http://

www.seattle.gov/fire/business-services/systems-testing. 

เพือ่ตรวจสอบวา่ชา่งเทคนคิเฉพาะมใีบรับรองประเภทระบบการ

ป้องกนัอคัคภียัทีเ่ป็นปัจจบุนัหรอืไมนั่น้ โปรดโทร (206) 386-1351 

หรอือเีมล SFD_FMO_certifications@seattle.gov. 

การปฏบิตัติามขอ้ก าหนด  

โดยทั่วไปแลว้ คูส่ญัญาทีรั่บผดิชอบซึง่คอืเจา้ของอาคาร อาจไดรั้บ

การแจง้เตอืนการแกไ้ขจากผูต้รวจการแผนกดบัเพลงิของ Seattle 

ทีต่อ้งการการทดสอบ หรอืก าหนดใหม้กีารซอ่มแซมเพือ่แกไ้ข

ขอ้บกพรอ่ง  ประกาศการแกไ้ขจะก าหนดวนัทีส่ าหรับการปฏบิตัติาม

ขอ้ก าหนดดว้ย  หากแผนกดบัเพลงิของ Seattle ตรวจสอบอกีครัง้

หลงัจากออกประกาศการแกไ้ขแลว้ และการละเมดิยังไม ่ไดรั้บการ

แกไ้ขภายในระยะเวลาทีก่ าหนด แผนกดบัเพลงิของ Seattle อาจ

ออกใบสัง่ปรับเป็นจ านวนเงนิ 373 เหรยีญสหรัฐ  นอกจากนี ้

ขอ้ก าหนดดา้นอคัคภียัยังมบีทลงโทษทางแพง่และโทษทางอาญา

อืน่ ๆ ทีอ่าจเกีย่วขอ้งกบัการด าเนนิคดใีนศาลและปรับไมเ่กนิ 1,000 

เหรยีญสหรัฐตอ่วนัอกีดว้ย  

ขอ้จ ากดัความรบัผดิทางกฎหมาย : มค่วรใชบ้นัทกึการใหค้วามชว่ยเหลอืลกูคา้ (CAM) นีแ้ทนรหสัและขอ้ก าหนด  บคุคลมคีวามรับผดิชอบทีจ่ะตอ้ง
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทัง้หมด ไมว่า่จะไดรั้บการอธบิายไวใ้น CAM นีห้รอืไมก่ต็าม  

http://www.seattle.gov/fire/business-services/systems-testing
http://www.seattle.gov/fire/business-services/systems-testing
mailto:SFD_FMO_certifications@seattle.gov?subject=Certification%20Question

