
คูม่อืเก ีย่วกบัมเิตอรไ์ฟฟ้าเครือ่งใหมแ่บบชําระเงนิลว่งหนา้และบตัรรดูของคณุ 

(A guide to your new prepaid meter and swipe card) 
 

คณุมมีเิตอรไ์ฟฟ้าเครือ่งใหมแ่บบชําระเงนิลว่งหนา้แลว้ 

คณุไมจํ่าเป็นตอ้งใชบ้ตัร power card อกีตอ่ไป 

ตอนนี ้เมือ่คณุไปทีร่า้นคา้ โปรดใชบ้ตัรรูดใบใหมข่องคณุเพือ่เตมิเงนิ เงนิจะไปอยูใ่นมเิตอรโ์ดยอตัโนมัต ิ

คณุไมไ่ดสู้ญเสยีเงนิใดๆ 

เราไดโ้อนเงนิของคณุทีเ่หลอือยูใ่นมเิตอรไ์ฟฟ้าเครือ่งเกา่ไปไวใ้นมเิตอรเ์ครือ่งใหมแ่ลว้ 

แลว้บตัร power card ใบทีเ่หลอือยูล่ะ่? 

คนืบตัร power card ทีไ่มไ่ดใ้ชใ้หแ้กบ่รษัิท Jacana Energy โดยใชแ้บบฟอรม์ทีอ่ยูห่นา้สดุทา้ยของหนังสอืคูม่อืนี ้
เราจะโอนเงนิไปยังมเิตอรเ์ครือ่งใหมข่องคณุ 

 

 

 

บตัรรดูของคณุใชไ้ดก้บับา้นของคณุเทา่น ัน้ 

คณุไม่สามารถใชบ้ัตรรูดกับมเิตอรเ์ครือ่งอืน่ได ้บตัรของคณุเป็นแบบใชแ้ลว้ใชไ้ดอ้กี 
โปรดนําบัตรรูดตดิตวัไปทีร่า้นคา้เพือ่เตมิเงนิ และใหแ้น่ใจวา่คณุมบีตัรอยูใ่กลม้อืเพือ่การใชง้าน 

 

 

 

คณุสามารถเตมิเงนิตามสถานทีม่ากมายใกลบ้า้นคณุ 

คณุสามารถนําบตัรรูด ไปทีร่า้นคา้ทีร่่วมโครงการและปัม้น้ํามันเพือ่เตมิเงนิในมเิตอรข์องคณุ 
ดรูายชือ่ของสถานทีต่า่งๆ ฉบับสมบรูณไ์ดท้ีเ่ว็บไซต ์jacanaenergy.com.au 

วธิกีารเตมิเงนิ 

1 ไปทีร่า้นคา้ทีร่่วมโครงการพรอ้มกับบตัรรูดของคณุ 

2 ชาํระเงนิตามจํานวนเงนิทีค่ณุตอ้งการเตมิในมเิตอรข์องคณุ 

3 ผูข้ายจะรูดบตัรของคณุ 

4 คณุจะไดรั้บใบเสร็จทีม่หีมายเลขอา้งองิเฉพาะสาํหรับการทําธรุกรรมนัน้ๆ ของคณุ 
โปรดเก็บใบเสร็จนัน้ไวเ้พือ่เป็นหลกัฐาน 

5 เงนิจํานวนนี้จะไปอยูใ่นมเิตอรข์องคณุโดยอตัโนมตั ิ

 

 



มเิตอรท์ีอ่า่นไดง้า่ยๆ และทราบวา่เงนิของคณุเหลอืเทา่ไร 

มเิตอรจ์ะแสดงขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้าของคณุ และจํานวนเงนิทีค่ณุเหลอือยู่ตามเวลาจรงิ 

 

คูม่อือา้งองิฉบบัรวดเร็ว 

ทําความเขา้ใจกบัมเิตอรข์องคณุ 

1 การแสดงขอ้มูล 

แสดงขอ้มลูทีค่ณุเลอืกโดยการใชปุ้่ มบนแผงปุ่ มกด และดขูอ้ความอืน่ๆ จากมเิตอรข์องคณุ 

2 แผงปุ่ มกด 

ใชเ้พือ่เลอืกตวัเลอืกตา่งๆ หรอืใสห่มายเลขใบเสร็จของคณุ (สาํหรับการเตมิเงนิดว้ยตนเองเทา่นัน้) 

3 ปุ่ มเปิด/ปิด 

แสดงใหเ้ห็นวา่เครือ่งของคณุเปิดหรอืปิดอยู่ 

4 หมายเลขมเิตอร ์

 

การตรวจสอบเงนิของคณุ 

กดปุ่ ม B และตรวจสอบวา่มเิตอรข์องคณุมเีงนิคงเหลอือยูเ่ทา่ไร หากเงนิของคณุเหลอืนอ้ยหรอืหมดแลว้ 
จอจะแสดงผลเป็นขอ้ความ 

ยอดเงนิตํา่หรอืไมม่เีครดติ 

มเิตอรจ์ะแสดงขอ้ความเมือ่เงนิของคณุเหลอืตํา่กวา่ 5 ดอลลาร ์เพือ่แจง้ใหค้ณุทราบวา่ไดเ้วลาเตมิเงนิแลว้ 
โปรดใชบ้ตัรรูดของคณุในการเตมิเงนิทีร่า้นคา้ทีร่่วมโครงการหรอืทีปั่ม้น้ํามัน 

การเตมิเงนิดว้ยตนเอง 

หมายเลขธรุกรรม 20 หลกับนใบเสร็จของคณุเป็นหมายเลขเฉพาะเพือ่การชาํระเงนิ ในการเตมิเงนิดว้ยตนเอง 
ใหก้ด A ตามดว้ยหมายเลขธรุกรรม แลว้กด B จากนัน้ 
มเิตอรจ์ะแสดงผลวา่การเขา้ถงึนัน้ไดรั้บการยอมรับหรอืปฏเิสธ 

เครดติในภาวะฉุกเฉนิและเครดติมติรภาพ 

เครดติในภาวะฉุกเฉนิ (Emergency Credit) 

หากเงนิของคณุหมดลง คณุสามารถเตมิเงนิ 20 ดอลลารไ์วเ้ป็นเครดติในภาวะฉุกเฉนิได ้สําหรับการเปิดใชง้าน 
โปรดกด 7 แลว้ตามดว้ยปุ่ ม 'A' เพือ่ยอมรับ 'EC OFFER' (เครดติในภาวะฉุกเฉนิ) 

เครดติมติรภาพ (Friendly Credit) 

หากเงนิของคณุหมดในระหวา่ง 9.00 และ 16.00 นาฬกิาในวันทํางานปกต ิมเิตอรข์องคณุจะปิดการใชไ้ฟฟ้าลง 
แตห่ากเงนิของคณุหมดหลงัจาก 16.00 นาฬกิาหรอืในวนัสดุสปัดาห ์มเิตอรข์องคณุจะรอจนถงึ 9.00 
นาฬกิาของวนัทํางานถัดไปเพือ่ปิดการใชไ้ฟฟ้า คณุสามารถดรูายละเอยีดเรือ่งเครดติมติรภาพได ้โดยการกด 8 
บนแผงปุ่ มกด เครดติในภาวะฉุกเฉนิและเครดติมติรภาพเป็นเงนิกูท้ีใ่หค้ณุยมื ในครัง้ตอ่ไปทีค่ณุไปเตมิเงนิ 
อนัดบัแรก 
เงนิของคณุจะถูกหักตามจํานวนเงนิทีค่ณุไดใ้ชไ้ปกับเครดติในภาวะฉุกเฉนิและเครดติมติรภาพในคราวกอ่น 

ขอ้มูลอืน่ๆ 



มเิตอรส์ามารถแสดงขอ้มลูตา่งๆ มากมายเกีย่วกบัการใชไ้ฟฟ้าของคณุ หาอา่นคูม่อืฉบบัเต็มไดท้ีเ่ว็บไซต ์
jacanaenergy.com.au/prepaid 

การลงทะเบยีนรายละเอยีดของคณุกบับรษิทั Jacana Energy เพือ่รบัผลประโยชนเ์พิม่เตมิ 

การมบีัญชกีับเรา จะชว่ยใหค้ณุจัดการเรือ่งการใชไ้ฟฟ้าของคณุไดด้ยีิง่ขึน้ นอกจากนัน้ 
ยังจะชว่ยตอบคําถามเกีย่วกบับัตรหรอืการเตมิเงนิได ้หากคณุมสีทิธิท์ีจ่ะไดรั้บสว่นลด 
คณุตอ้งลงทะเบยีนรายละเอยีดของคณุกบัเราทีห่มายเลข 1800 522 262 เพือ่ที ่Territory Families 
จะสามารถใชส้ทิธิส์ว่นลดใหค้ณุได ้

คณุจําเป็นจะตอ้งใหร้ายละเอยีดทัว่ไปเกีย่วกบั 

ชือ่-นามสกลุ 

วนัเดอืนปีเกดิ 

หมายเลขโทรศพัท ์

ทีอ่ยู่ 

รายละเอยีดระบตุวัตน (เชน่ ใบอนุญาตขบัขี ่หนังสอืเดนิทาง บตัรแสดงอาย)ุ 

โปรดโทรไปทีห่มายเลข 1800 522 262 หรอืเยีย่มชมเว็บไซต ์jacanaenergy.com.au/prepaid 
เพือ่ลงทะเบยีนบญัชขีองคณุ 

 

 

 

คาํถามทีพ่บบอ่ย 

ฉนัม ีtoken เกา่ ฉนัควรทาํอยา่งไรกบั token เหลา่น ัน้? 

หากมเิตอรเ์ครือ่งใหมข่องคณุยังไมไ่ดรั้บการตดิตัง้ คณุควรใส ่token ของคณุไปยังมเิตอรเ์ครือ่งเกา่ใหห้มด 
แลว้เงนิจะยา้ยไปอยูใ่นมเิตอรใ์หมข่องคณุเองในเวลาทีต่ดิตัง้แลว้เสร็จ หากมเิตอรใ์หมข่องคณุไดรั้บการตดิตัง้แลว้ 
และคณุยังม ีtoken เกา่ทีไ่มไ่ดใ้ช ้คณุสามารถคนื token เหลา่นัน้ได ้

ฉนัมปีญัหาเกีย่วกบัการเตมิเงนิหรอืบตัรของฉนั 

โปรดตดิตอ่บรษัิท Jacana Energy ทีห่มายเลข 1800 522 262 (วนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์เวลา 8.00 ถงึ 18.00 นาฬกิา) 
เราสามารถชว่ยคณุได ้

ฉนัมปีญัหาเกีย่วกบัมเิตอรข์องฉนั 

หากมเิตอรข์องคณุบกพร่องหรอืเสยีหาย โปรดตดิตอ่บรษัิท Jacana Energy ทีห่มายเลข 1800 522 262 
เราอาจตอ้งสง่ตอ่คณุไปยังผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย ขึน้อยู่กบัปัญหาในแตล่ะกรณี 
ซึง่อาจมคีา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารได ้

ฉนัทําบตัรหาย/บตัรของฉนัชํารุด ฉนัตอ้งทําอยา่งไรบา้ง? 

เราสามารถสง่บตัรทดแทนไปใหค้ณุ และแจง้วธิกีารเตมิเงนิใหค้ณุทราบไปพรอ้มกนัได ้โปรดตดิตอ่เราทีห่มายเลข 
1800 522 262 

ฉนัไดเ้ตมิเงนิแลว้ แตจํ่านวนเงนิไมแ่สดงบนมเิตอรข์องฉนั 

เมือ่คณุเตมิเงนิทีร่า้นคา้ เงนิจะถกูสง่ไปยังมเิตอรข์องคณุโดยอตัโนมัต ิ
หากมปัีญหาดา้นการสือ่สารระหวา่งรา้นคา้กับมเิตอรข์องคณุ ระบบจะพยายามตดิตอ่กับมเิตอรข์องคณุใหจ้นสําเร็จ 
นอกจากนัน้คณุยังสามารถเตมิเงนิไดด้ว้ยตนเอง 



การเตมิเงนิดว้ยตนเอง 

หมายเลขธรุกรรม 20 หลกับนใบเสร็จของคณุเป็นหมายเลขเฉพาะเพือ่การชาํระเงนิ ในการเตมิเงนิดว้ยตนเอง 
ใหก้ด A ตามดว้ยหมายเลขธรุกรรม แลว้กด B จากนัน้ 
มเิตอรจ์ะแสดงผลวา่การเขา้ถงึนัน้ไดรั้บการยอมรับหรอืปฏเิสธ โปรดตดิตอ่เราทีห่มายเลข 1800 522 262 
หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิใดๆ 

หากฉนัไมอ่ยูบ่า้นสกัพกัหนึง่ ฉนัจําเป็นตอ้งทําอยา่งไร? 

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ คณุมเีงนิเพยีงพอทีจ่ะรักษาเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีส่าํคัญใหทํ้างานอยูใ่นขณะทีค่ณุไม่อยูบ่า้น 
เชน่ ตูเ้ย็นและตูแ้ชแ่ข็ง 

การยา้ยเขา้อยู ่

หากคณุยา้ยเขา้ไปในบา้นทีม่มีเิตอรใ์หมแ่บบชําระเงนิลว่งหนา้ และคณุยังไมม่บีตัรรดู โปรดตดิตอ่บรษัิท Jacana 
Energy ทีห่มายเลข 1800 522 262 เพือ่จัดเตรยีมการการใชไ้ฟฟ้าใหค้ณุ 

ฉนัจะยา้ยบา้น ฉนัจําเป็นตอ้งทําอยา่งไร? 

หากคณุยา้ยไปบา้นหลงัอืน่ทีม่มีเิตอรแ์บบชาํระเงนิลว่งหนา้ คณุสามารถนําบตัรรูดของคณุตดิตวัไปดว้ย 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุไดแ้จง้เราใหเ้ชือ่มโยงบัตรรูดของคณุกบัมเิตอรท์ีบ่า้นใหมข่องคณุไว ้
หากคณุยังคงใชบ้ัตรโดยทีไ่ม่ไดแ้จง้ใหเ้ราทราบวา่คณุยา้ยบา้นแลว้ 
น่ันหมายถงึคณุยังเตมิเงนิใหม้เิตอรข์องบา้นเกา่อยู่ 

หากบา้นใหมข่องคณุไมม่มีเิตอรแ์บบชําระเงนิลว่งหนา้ โปรดทิง้บตัรรูดของคณุไวใ้หก้บัผูม้าพักอาศยัใหม ่
และอยา่ลมืทีจ่ะแจง้ใหเ้ราทราบวา่คณุไดย้า้ยออกมาแลว้ 
เพือ่ใหเ้ราสามารถอัปเดตรายละเอยีดใหก้ับผูม้าพักอาศยัใหมไ่ด ้

โปรดตดิตอ่บรษัิท Jacana Energy ทีห่มายเลข 1800 522 262 เพือ่อปัเดตรายละเอยีดของคณุ 

 

การชว่ยเหลอืและการสนบัสนนุ 

โปรดแจง้ใหเ้ราทราบหากคณุมขีอ้เสนอแนะใดๆ 
หรอืตอ้งการใหเ้ราชว่ยเหลอืเรือ่งการใชบ้ตัรเตมิเงนิอนัใหมข่องคณุ 

โทรศพัท ์ 1800 JACANA (1800 522 262) 

เว็บไซต ์  jacanaenergy.com.au/prepaid 

ทางไปรษณีย ์ PO Box 1785, Darwin City NT 0800 

ความสมัพนัธข์องเรากบัคุณ 

ความสมัพันธร์ะหวา่งเรากบัคณุ มาพรอ้มกับความรับผดิชอบและขอ้ผูกพันบางประการสาํหรับทัง้สองฝ่าย 
ซึง่ความรับผดิชอบและขอ้ผูกพันเหลา่นี ้มรีะบอุยูใ่นเอกสาร 
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขมาตรฐานทีเ่กีย่วกับการชาํระคา่ไฟลว่งหนา้ 
สิง่เหลา่นีจ้ะเป็นผลโดยทีค่ณุไมต่อ้งกรอกขอ้มลูหรอืลงชือ่ในเอกสารใดๆ 
และจะเริม่ตน้เมือ่คณุเริม่ใชไ้ฟฟ้าทีบ่า้นของคณุ โปรดเยีย่มชมเว็บไซต ์jacanaenergy.com.au/prepaid 
เพือ่อา่นสาํเนาขอ้ตกลงนี้ 

โปรดออนไลนไ์ปทีเ่ว็บไซต ์ jacanaenergy.com.au/prepaid เพือ่อา่นขอ้มลูในภาษาของคณุ 

 

 

 



  



การคนื token ทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน 

Token ใดๆ ทีไ่มไ่ดใ้ชง้าน สามารถสง่คนืใหก้ับบรษัิท Jacana Energy ได ้เราจะแปลงเป็นเงนิใหใ้นมเิตอรข์องคณุ 
โปรดกรอกแบบฟอรม์ดา้นลา่งนี ้แยกเอกสารออกมาจากคูม่อื แลว้สง่แบบฟอรม์นีม้าพรอ้มกับ token ของคณุ 
ตามทีอ่ยูด่งัตอ่ไปนี้ 

ไมต่อ้งตดิแสตมป์ 

 

แบบฟอรม์การคนื Token 

รายละเอยีดของเจา้ของบัญช ี

ชือ่ตัว:       นามสกลุ: 

ทีอ่ยูส่ําหรับรับบรกิาร (จัดสง่) : 

อเีมล: 

ประเภท ID:      หมายเลข ID: 

วนัหมดอายขุอง ID:     วนัเดอืนปีเกดิ: 

รายละเอยีดบัตร power card ทีไ่ม่ไดใ้ชง้าน: 

จํานวน token ทีส่ง่คนื: 

มลูคา่ทัง้หมดของ token ทีส่ง่คนืเป็นดอลลาร:์ $ 

ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ ในการโอนเงนิไปยังมเิตอรเ์ครือ่งใหมข่องขา้พเจา้ บรษัิท Jacana Energy 
จะเปิดบญัชคีา่ไฟในนามขา้พเจา้ 

ลายมอืชือ่: 

 

 

 

 


