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ບົດບັນທຶກຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອລູກຄ້າ  

ພະແນກດັບເພິງ  ຊີ ແອັດເທີ ລ 

ໃບອະນຸຍາດ ຊີ ແອັດເທີ ລ 

ພະແນກດັບເພິງ ໜ່ວຍງານປອ້ງກັນໄຟໄໜ້ 
ເມື ອງຊີ ແອັດເທີ ລ 220 3rd Avenue South 
 (206) 386-1450 

ດອກໄມ້ໄຟໃນງານພິທີ ການ 
ດັດແກ້ຂໍ ້ ມູນ, ຕຸລາ 2014 

ຕາມທໍາມະດາແລ້ວ  ການຈູດດອກໄມ້ໄຟແມ່ນບໍ່ ອະນຸຍາດໃນ
ເມື ອງຊີ ແອັດເທີ ລ.  ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ໃນງານພີທີ ພິເສດ, 
ທ່ານສາມາດຂໍ ໃບອະນຸຍາດຈູດດອກໄມ້ໄຟບາງປະເພດທີ່

ກໍານົດໄວ້ເພ່ືອງານສະເຫຼີ ມສະຫຼອງຕ່າງໆໄດ້ຈາກພະແນກດັບ
ເພີງເມື ອງຊີ ແອັດເທີ ລ ໂດຍບໍ່ ຕອ້ງເສຍຄ່າທໍານຽມ.  ໃບ
ອະນຸຍາດພິເສດແບບບໍ່ ມີ ຄ່າທໍານຽມນີ ້ ມີ ການຈໍ າກັດປະເພດ, 
ວີ ທີ ການຈູດ, ເວລາແລະສະຖານທີ່ ທີ່ ຈະຈູດດອກໄມ້ໄຟນ້ັນ.  
ໃບອະນຸຍາດນີ ້ ມີ ລະຫັດໃບອະນຸຍາດແມ່ນ 107-SE. 

ປະເພດດອກໄມ້ໄຟທີ່ ສາມາດຈູດໄດ້ຕາມໃບອະນຸຍາດ 
107-SE 
ດອກໄມ້ໄຟທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຈູດພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດ 107-
SE  

ອະນຸຍາດໃຫ້ຈູດດອກໄມ້ໄຟແບບຈູດລະດັບພ້ືນດິ ນ ແລະ 
ດອກໄມ້ໄຟທີ່ ຈູດດ້ວຍມື  ເຊັ່ ນ: ດອກໄມ້ໄຟນ້ອຍໆ, ບ້ັງພຸ, 
ດອກໄມ້ໄຟນໍ ້ າພຸຊົງຈວຍ, ຄົບເພີງ, ບ້ັງກະໂພກ, ການຍິ ງ
ສັນລະເສີ ນ, ບ້ັງກະໂພກແບບໄລ່ ແລະ ບ້ັງກະໂພກລູກໝາກ
ຂ່າງ, ໝາກກະໂພກແລະການຍິ ງສັນລະເສີ ນເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງ
ດັງ ແລະແສງມາບ. ສ່ວນບ້ັງກະໂພກແບບໄລ່ຈະແລ່ນໄປຕາມ
ພ້ືນດິ ນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງຄື ກັບໝາກວີ ດ ຫຼື ສຽງດັງ
ແບບອື່ ນໆ. 

ດອກໄມ້ໄຟທີ່ ຕອ້ງຫ້າມ 

ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດພິເສດນີ ້  ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ຈູດດອກໄມ້ໄຟ
ແບບຈູດເທິງອາກາດ ເຊັ່ ນດອກໄມ້ໄຟທີ່ ຍິ ງກາງອາກາດດ້ວຍ
ເຮລິ ຄັອບເຕີ  ແລະດອກໄມ້ໄຟຍິ ງຕ່ໍເນື່ ອງເປັນຈັງຫວະດອກພູ
ນ້ອຍໆເທິ ງອາກາດ (Aerial spinner), ບ້ັງພູຍິ ງຂຶ ້ ນເທິງທ້ອງ
ຟ້າ (roman candles), ລູກພູລະເບີ ດມາຍ ເຊວສ໌  (mine 
shells), ບ້ັງພຸໃຫຍ່ແຕກໃນອາກາດ (aerial shells) ແລະປື ນ
ຄົກ (mortar). 

ຂ້ັນຕອນການຄໍ າຮອ້ງໃນການອະນຸມັດ 

ການຂໍ ໃບອະນຸຍາດຈູດດອກໄມ້ໄຟ ທ່ານຈະຕ້ອງຍື່ ນເອກະສານ

ເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ່ໍເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ດັບເພີງ ເມື ອງຊີ ແອັດເທີ ລ 

ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນລ່ວງໜ້າກ່ອນການຈູດ. ບຸກຄົນທີ່ ສາມາດ

ຂໍ ໃບອະນຸຍາດໄດ້ຈະຕ້ອງມີ ອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 18 ປີ ຂຶ ້ ນໄປ. ທ່ານ

ຈໍ າເປັນຕ້ອງສະໜອງຂໍ ້ ມູນດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ ເນື່ ອງຈາກເປັນສ່ວນໜ່ຶງ

ຂອງຂ້ັນຕອນໃນການຂໍ ໃບອະນຸຍາດ:  

1. ຊື່ ແລະທີ່ ຢູ່ໄປສະນີ ຂອງໜ່ວຍງານຫຼື ບຸກຄົນທີ່ ຕ້ອງການຊື ້

ແລະຈູດດອກໄມ້ໄຟຕ່າງໆ.  

2. ວັນທີ ແລະເວລາທີ່ ຈະທํາການຈູດດອກໄມ້ໄຟ. 

3. ສະຖານທີ່ ທີ່ ຕ້ອງການຈູດດອກໄມ້. 

4. ຈໍ ານວນແລະປະເພດດອກໄມ້ໄຟທີ່ ຕອ້ງການຊື ້ ແລະຈູດ. 

5. ເຫດຜົນຫລື ຈຸດປະສົງຂອງການຈູດດອກໄມ້ໄຟ 

6. ລາຍເຊັນຂອງຜູ້ຮອ້ງຂໍ  ພ້ອມດ້ວຍຄໍ າປະກາດນີ ້ : “ຜູ້ຮອ້ງຂໍ
ເຂົ ້ າໃຈ ແລະເຫັນດີ ປະຕິບັດຕາມທຸກໆຂໍ ້ ກໍານົດ ຂອງ
ການຮອ້ງຂໍ ແລະຂໍ ້ ກໍານົດຂອງໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ,ແລະຜູ້
ຮ້ອງຂໍ ຈະທໍາການຈູດດອກໄມ້ໄຟໃນລັກສະນະທີ່ ບໍ່ ກ່ໍໃຫ້ເກີດ
ອັນຕະລາຍຕ່ໍຜູ້ຄົນຫລື ຊັບສິ ນ ຫລື ເປັນການລົບກວນຕ່ໍຜູ້ອື່ ນ
ແລະຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຍອມຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຜົນທີ່ ຕາມມາທັງ
ໝົດຂອງການຈູດດອກໄມ້ໄຟທີ່ ເກີດຈາກຄວາມຕ້ັງໃຈ ຫຼື ບໍ່
ຕ້ັງໃຈກ່ໍຕາມ” 

ເອກະສານປະກອບການຂໍ ອະນຸຍາດທັງໝົດ ລວມທັງໃບ
ອະນຸຍາດ 107-SE ມີ ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົ າ: http://
www.seattle.gov/fire/fmo/permits/permits.htm 

ຂໍ ້ ຈໍ າກັດເລື່ ອງການໃຊ້ດອກໄມ້ໄຟໃນໃບອະນຸຍາດ 107-SE  

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ ໃບອະນຸຍາດກ່ໍຕາມ, ກະລຸນາຮັບຊາບ ແລະ

ເອົ າໃຈໃສ່ຂໍ ້ ຈໍ າກັດຕ່ໍໄປນີ ້ ເມື່ ອມີ ການຈູດດອກໄມ້ໄຟ: 

1. ຜູ້ຖື ໃບອະນຸຍາດຄື ບຸກຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຊື ້ ສະເພາະ
ດອກໄມ້ໄຟຕາມປະເພດແລະຈໍ ານວນທີ່ ຈະຈູດຕາມທີ່ ໄດ້
ລະບຸເອົ າໄວ້ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດນີ ້ ເທົ່ ານ້ັນ. 

2.  ການຈັດເກັບດອກໄມ້ໄຟອະນຸຍາດໃຫ້ທໍາການຈັດເກັບດອກ
ໄມ້ໄຟໄດ້ 3 ວັນກ່ອນວັນທີ ຈະຈູດເທ່ົານ້ັນ. 

3.  ດອກໄມ້ໄຟສາມາດຈູດໃນເວລາ, ວັນທີ ແລະສະຖານທີ່ ທີ່

ກໍານົດໃນການອະນຸຍາດເທ່ົານ້ັນ. 

4. ດອກໄມ້ໄຟທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຖື ກໃຊ້ຈະຕອ້ງສ່ົງຄື ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂາຍສ່ົງ
ດອກໄມ້ໄຟ ທີ່ ມີ ໃບອະນຸຍາດອອກໃຫ້ໂດຍລັດວໍ ຊິ ງຕັນ ຫລື
ສ່ົງກັບສະຖານີ ຕໍາຫລວດເມື ອງຊີ ແອັດເທີ ລທີ່ ໄກ້ສຸດ ຊ້າສຸດ
ບໍ່ ໃຫ້ກາຍ 3 ວັນຫລັງຈາກວັນທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. 

 - ສ່ວນໜ່ຶງຂອງໝວດຊຸດຫລາຍພະແນກໃນການບໍ ລິ ການຕົວເມືອງ&ການອະນຸຍາດແບບຫຼາຍພະແນກ! 



ບົດບັນທຶກຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອລູກຄ້າ SFD #5033—ດອກໄມ້ໄຟໃນງານພີທີ             

5.  ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕອ້ງປະຕິບັດຕາມເງື່ ອນໄຂທັງໝົດຂອງ
ການອະນຸຍາດ,ຮັກສາໃບອະນຸຍາດໄວ້ຕິດຕົວຕະຫຼອດສໍ າລັບ
ການກວດສອບຈາກເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງລັດໃນ
ສະຖານທີ່ ຈູດດອກໄມ້ໄຟ. 

ການຊື ້ ດອກໄມ້ໄຟ  

ເມື່ ອທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງພະແນກດັບເພີງເມື ອງຊີ
ແອັດເທີ ລ107-SE ແລ້ວ, ທ່ານອາດຈະມອບສໍ າເນົ າໃບ

ອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຂາຍສ່ົງທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເພ່ືອເປັນຫັຼກ

ຖານການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຊື ້ ດອກໄມ້ໄຟໄດ້. ທ່ານອາດຈະ

ສາມາດຊື ້ ດອກໄມ້ໄຟໄດ້ຈາກຜູ້ຂາຍສ່ົງດອກໄມ້ໄຟທີ່ ໄດ້ຮັບ

ອະນຸຍາດ ຂອງລັດວໍ ຊິ ງຕັນເທົ່ ານ້ັນ. ລາຍຊື່ ຜູ້ຂາຍສ່ົງມີ ຢູ່ທີ່ : 

www.wsp.wa.gov/fire/docs/fwlicensing/licwhole.pdf. 

ການສ່ັງຊື ້  ຫຼື ຮັບສິ ນຄ້າຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ ໄດ້ຈົນກວ່າຜູ້ຊື ້ ຈະໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດກ່ອນ. 

ຂໍ ້ ມູນເພ້ີມ 

ຖ້າທ່ານຕອ້ງການຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມ, ກາລຸນາຕິດຕ່ໍເຈົ ້ າໜ້າທີ່

ຕໍາຫລວດດັບເພີງຊີ ແອັດເທີ ລ. ໂທ: (206) 386-1450. 

 

 

 

 

 

 

ຂໍ ້ ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍ: ການບັນທຶກຊ່ວຍເຫລື ອລູກຄ້າ(CAM)ນີ ້ ບໍ່ ຄວນຖືກນໍ າໃຊ້ແທນຂໍ ້ ບັງຄັບແລະກົດລະບຽບ. ແຕ່ລະບຸກຄົນແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການ

ປະຕິບັດຕາມທຸກຂໍ ້ ບັງຄັບແລະກົດລະບຽບທີ່ ຮຽກຮອ້ງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ ໄດ້ເວົ ້ າເຖິງໃນ CAM ນີ ້ ກ່ໍຕາມ. 


