
พลงังานในรฐัเซาท์ออสเตรเลยี
รฐัเซาท์ออสเตรเลยีเป็นบ้านของผูค้นจาก 
ทัว่ทกุมมุโลก
ผูท้ีเ่พิง่มาถงึใหม่อาจไม่คุน้เคยกบัวธิกีารท�างานของทีน่ี ่โบรชวัร์นี้ 
ช่วยอธบิายเกีย่วกบัเรือ่งการใช้พลงังาน

พลงังาน (ไฟฟ้าและแก๊ส) ใช้ส�าหรบัให้พลงังานแก่บ้านและธรุกจิต่าง ๆ  
ในรฐัเซาท์ออสเตรเลยี

ในรฐัเซาท์ออสเตรเลยี บ้านทกุหลงัมีไฟฟ้าใช้ แต่บ้านบางหลงัเท่านัน้ 
ทีอ่าจใช้แก๊สด้วย

ไฟฟ้าใช้กบัอปุกรณ์ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ เครือ่งท�า 
ความร้อน/เครือ่งท�าความเยน็ และเครือ่งท�าน�า้อุน่และเตาหงุต้มอาหาร
บางประเภท

แก๊สอาจใช้กบัอปุกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครือ่งท�าน�า้อุน่ เตาหงุต้มอาหาร  
และเครือ่งท�าความร้อน

การใช้และการประหยดัพลงังาน
ยิง่คณุใช้ไฟฟ้าหรอืแก๊สมากเท่าไหร่  
คณุกย็ิง่ต้องจ่ายค่าพลงังานมากขึน้เท่านัน้
จงึเป็นสิง่ส�าคญัทีค่ณุควรจะใช้ไฟฟ้าหรอืแก๊สเท่าทีจ่�าเป็นเท่านัน้  
มข้ีอมลูมากมายทีเ่วบ็ไซต์ sa.gov.au/energy เพือ่ช่วยให้คณุประหยดั
พลงังาน อกีทางเลอืกหนึง่คอื คณุสามารถโทรศพัท์ไปทีห่น่วยบรกิาร  
ให้ค�าปรกึษาด้านพลงังาน (Energy Advisory Service)  
บรกิารแปลและล่ามมีให้ตามค�าร้องขอ

เคลด็ลบัการประหยดัพลงังานขัน้พืน้ฐานรวมอยู่ในคู่มือการประหยัด
พลังงานที่บ้าน – คู่มือแสดงด้วยภาพ (Saving energy at home 

– a visual guide) สิง่พมิพ์นีม้ีให้บรกิารในหลายภาษาและสามารถ
ค้นหาได้โดยคลกิขยายดทูีแ่ทบ็ ‘download publications’ ทีเ่วบ็ไซต์ 
sa.gov.au/energypartners

การช�าระค่าใช้พลงังาน
แต่ละบ้านต่างกซ็ือ้พลงังานผ่าน ‘ผูค้้าปลกีพลงังาน’ 

บลิค่าพลงังานจะรวมค่าใช้จ่ายในการให้บรกิารแก่คณุ (เรยีกว่า  
‘ค่าจดัหาพลงังาน’ หรอื ‘Supply Charges’) ค่าใช้พลงังาน (Energy  
Use Charges) และภาษสีนิค้าและบรกิาร (Goods & Services Tax - GST) 
อกี 10% 

บ้านที่ใช้ทัง้ไฟฟ้าและแก๊สจะมบีลิสองใบ และต้องจ่ายค่าจดัหาพลงังาน 
(Supply Charges) ทัง้สองรายการ (บลิหนึง่ใบต่อการบรกิารหนึง่ประเภท)

หน่วยที่ใช้ไฟฟ้าคดิเป็นกโิลวตัต์-ชัว่โมง (Kilowatt hours - kWh) หน่วยที่
ใช้แก๊สคดิเป็นเป็นเมกะจลู (Megajoules - MJ) ตวัอย่างเช่น 40 เซนต์ต่อ 
kWh และ 4 เซนต์ต่อ MJ

มาตรวดัการใช้งาน
มเิตอร์ไฟฟ้าจะวดัปรมิาณไฟฟ้าทีค่ณุใช้ทีบ้่าน หากทีบ้่านมกีารต่อใช้แก๊ส
ด้วย มเิตอร์แก๊สกจ็ะวดัปรมิาณแก๊สทีค่ณุใช้ ผูค้้าปลกีพลงังานของคณุ  
จะอ่านค่ามเิตอร์เหล่านีเ้ป็นประจ�าเพือ่ให้พวกเขาสามารถส่งบลิได้ตาม
จ�านวนทีค่ณุได้ใช้งานไป

การใช้พลงังานอย่างปลอดภยั
หมัน่ดแูลสขุภาพของคณุและคนรอบข้างเสมอ 
อย่าเอาความเสีย่งไปแลกกบัสขุภาพเพยีงเพือ่
พยายามทีจ่ะประหยดัพลงังาน
อย่าอุน่ห้องในอาคารด้วยการใช้เตาแก๊ส เตาหงุต้มอาหาร หรอืเครือ่ง
ท�าความร้อนที่ใช้แก๊สส�าหรบักลางแจ้ง อย่าใช้ถ่านอดัก้อน ถ่านไม้ หรอื
ถ่านอดัแท่งภายในบ้าน เพราะถ่านพวกนีจ้ะปล่อยก๊าซพษิทีอ่าจท�าให้คณุ
ป่วยหรอืเสยีชวีติได้

เครือ่งท�าความร้อนที่ใช้แก๊สในอาคารบางประเภทถกูออกแบบมาโดยไม่มี
ปล่องไฟหรอืท่อทีต่่อออกไปนอกบ้าน เครือ่งท�าความร้อนเหล่านีต้้องการ
การระบายอากาศทีด่เีพือ่ให้ท�างานได้อย่างปลอดภยั อย่าใช้เครือ่ง
ท�าความร้อนเหล่านี้ในห้องเลก็ ๆ เช่น ห้องนอน

ค้นหาค�าว่า ‘carbon monoxide’ ได้ทีเ่วบ็ไซต์ sa.gov.au ส�าหรบัข้อมลู 
เพิม่เตมิ

ท�าความเข้าใจเรือ่งพลงังาน
ค�าแนะน�าเกีย่วกบัไฟฟ้าและแก๊สส�าหรบัผูท้ีเ่พิง่มาถงึใหม่

Thai / ไทย



การได้รบัข้อเสนอทีด่ทีีส่ดุ 
เรือ่งพลงังาน
มผีูค้้าปลกีพลงังานจ�านวนไม่น้อยทีเ่สนอแผน 
การใช้พลงังานทีแ่ตกต่างกนัออกไป
แต่ละบ้านจ�าเป็นต้องเลอืกแผนใดแผนหนึง่ทีต่รงกบัความต้องการของ
พวกเขา การเลอืกแผนการใช้พลงังานทีเ่หมาะสมส�าหรบัคณุจงึมคีวาม
ส�าคญั เนือ่งจากมผีลกระทบต่อจ�านวนเงนิทีค่ณุต้องจ่ายส�าหรบัค่าใช้
ไฟฟ้าหรอืแก๊สของคณุ

แต่ละบ้านอาจเลอืกทีจ่ะซือ้ไฟฟ้าและแก๊สจากผูค้้าปลกีทีต่่างกนักไ็ด้  
แต่คณุอาจได้ข้อเสนอทีด่กีว่า หากใช้ผูค้้าปลกีรายเดยีวกนัส�าหรบั 
การใช้ทัง้ไฟฟ้าและแก๊ส

การขอความช่วยเหลอื
ความช่วยเหลอืจากผูค้้าปลกีพลงังาน

คณุจะได้รบับลิค่าไฟฟ้าหรอืค่าแก๊สทีค่ณุใช้ 
จากผูค้้าปลกีพลงังาน
ผูค้้าปลกีพลงังานของคณุสามารถช่วยคณุได้หลายวธิี

•  บลิทีพ่วกเขาให้คณุมามข้ีอมลูทีเ่ป็นประโยชน์มากมายบนเอกสาร
นัน้ การท�าความเข้าใจกบับลิของคณุสามารถช่วยคณุจดัการเรือ่ง
การใช้พลงังานและค่าใช้จ่ายในบ้านได้

•  โดยปกต ิบลิค่าพลงังานจะส่งมาให้คณุทกุสามเดอืน แต่คณุ
สามารถเลอืกช�าระเป็นรายเดอืน รายสองสปัดาห์ หรอืแม้แต่ 
รายสปัดาห์กไ็ด้ เพือ่ให้คณุจดัเตรยีมงบประมาณได้ง่ายขึน้

•  หากคณุมปัีญหาในการช�าระบลิ ผูค้้าปลกีพลงังานสามารถจดัแผน 
การช�าระเงนิหรอืให้คณุเข้าถงึโครงการบรรเทาทกุข์ของพวกเขาได้ 
พวกเขายงัสามารถส่งต่อคณุไปยงัเจ้าหน้าทีช่มุชน รวมถงึทีป่รกึษา
ด้านการใช้พลงังานและทีป่รกึษาทางการเงนิเพือ่ขอความช่วยเหลอื
และการสนบัสนนุได้อกีด้วย

•  หากคณุมสีทิธิ์ได้รบัส่วนลดการใช้พลงังาน (ดหูวัข้อความช่วยเหลอื
ในการช�าระบลิของคณุ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนลดนีม้ปีรากฏอยู่
ในบลิของคณุ หากไม่มีให้ตรวจสอบกบัผูค้้าปลกีพลงังานของคณุ
และหน่วยงาน Concessions SA 

หากจะขอความช่วยเหลอื อย่ารอจนกระทัง่บลิค่าพลงังานของคณุ 
เลยก�าหนดการช�าระเงนิ!

ความช่วยเหลอืในการช�าระบลิของคณุ

ไปทีเ่วบ็ไซต์ sa.gov.au/concessions หรอืโทรศพัท์ไปทีส่ายด่วน 
Concessions SA Hotline หมายเลข 1800 307 758 เพือ่ดวู่าคณุมสีทิธิ์
ได้รบัการสนบัสนนุทางการเงนิเพือ่ช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายด้านพลงังานหรอื
ค่าครองชพีอืน่ ๆ หรอืไม่

การเปรยีบเทยีบตวัเลอืก
แผนการใช้พลงังานทัง้หมดมแีสดงอยูท่ีเ่วบ็ไซต์ energymadeeasy.gov.au 
หรอืโทรศพัท์ไปทีห่มายเลข 1300 585 165

หากคณุต้องการล่ามให้ตดิต่อบรกิารแปลและล่ามทีห่มายเลข 131 450  
และขอให้พวกเขาช่วยตดิต่อ Energy Made Easy ตามหมายเลขด้านบน

การตดัสนิใจเลอืก
การพจิารณาเลอืกแผนการใช้พลงังานทีเ่หมาะสมอาจมคีวามยุง่ยาก  
คณุสามารถขอความช่วยเหลอืได้จาก

•  เพือ่นหรอืเพือ่นร่วมงาน

•  เจ้าหน้าทีช่มุชน (ดหูวัข้อ การขอความช่วยเหลือ ด้านล่าง)

•  หน่วยบรกิารให้ค�าปรกึษาด้านพลงังาน โทรศพัท์ทีห่มายเลข  
8204 1888 หรอื 1800 671 907 (โทรฟรจีากเครือ่งโทรศพัท์พืน้ฐาน)

หากคณุก�าลงัประสบกบัปัญหาทางการเงนิ ขัน้แรกให้โทรหาผูค้้าปลกี
พลงังานของคณุและดวู่า พวกเขาสามารถช่วยเหลอือะไรได้บ้าง ทีป่รกึษา 
ทางการเงนิสามารถให้ความช่วยเหลอืเพิม่เตมิได้ ส�าหรบัความช่วยเหลอืฟรี  
ให้ไปทีเ่วบ็ไซต์ connected.org.au หรอืโทรศพัท์ทีห่มายเลข08 8245 7100 
หรอื 1800 007 007

การค้นหาเจ้าหน้าทีช่มุชน

คณุสามารถค้นหาเจ้าหน้าทีช่มุชนที่ใกล้ทีส่ดุโดยเข้าไปทีเ่วบ็ไซต์ 
connect.org.au หรอืโทรศพัท์ไปยงัหมายเลขตามเขตพืน้ทีท่ีค่ณุอาศยัอยู่ คอื

เขตพืน้ที่ หมายเลขโทรศัพท์

• ชมุชนแอดเิลดทางเหนอืชัน้ใน

• ชมุชนแอดเิลดทางตะวนัตก 

• ชมุชนแอดเิลดทางใต้ชัน้ใน 

08 8245 7100

• ชมุชนแอดเิลดย่านศนูย์กลางทางธรุกจิ

• ชมุชนแอดเิลดทางตะวนัออก

• ชมุชนแอดเิลดทางเหนอืชัน้นอก

• ชมุชนแอดเิลดทางใต้ชัน้นอก

• ภมูภิาคทางใต้ของรฐัเซาท์ออสเตรเลยี

1800 615 677

   •   ภมูภิาคทางเหนอืของรฐัเซาท์ออสเตรเลยี 1300 067 777

การแก้ไขปัญหากบัผูค้้าปลกีพลงังานของคณุ

หากคณุมปัีญหากบัผูค้้าปลกีพลงังานและไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ได้ 
ผูต้รวจการแผ่นดนิด้านพลงังานและน�า้ (Energy and Water Ombudsman) 
สามารถช่วยเหลอืคณุได้ เยีย่มชมเวบ็ไซต์ ewosa.com.au (คณุสามารถ
เปลีย่นภาษาทีด้่านบนของหน้าจอได้) หรอืโทรศพัท์หาพวกเขาได้ทีห่มายเลข 
1800 665 565

ส�าหรับค�าแนะน�าฟรีดา้นการประหยดัพลังงาน ติดตอ่หนว่ยบริการใหค้�าปรึกษาดา้นพลังงาน 

เวบ็ไซต ์sa.gov.au/energy
อเีมล energyadvice@sa.gov.au
โทรศพัท ์8204 1888 หรอื 1800 671 907 (โทรฟรจีากโทรศพัทพ์ืน้ฐาน) 
ความชว่ยเหลอืดา้นแปลและลา่มมใีหต้ามค�ารอ้งขอ

พฤษภาคม 2020

tel:+61-8-8245-7100
tel:1800-615-677
tel:1300-067-777

