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ขอ้มลูกรณีฉุกเฉนิ

หากคณุมขีอ้สงสยัวา่อาจมกีรณีฉุกเฉนิจากแกส๊ธรรมชาต ิหรอื
มคี�าถามเกีย่วกบักลิน่แกส๊ธรรมชาตหิรอืคารบ์อนมอนอกไซด ์
โปรดตดิตอ่เราไดท้นัททีี ่ 
1-800-427-2200 

กอ่นกรณีฉุกเฉนิ

•   คณุควรรูว้า่มเิตอรแ์กส๊ธรรมชาตขิองคณุอยูท่ีใ่ด และเกบ็
ประแจทีป่รับได ้ขนาด 12 นิว้หรอืใหญก่วา่ไวก้บัเครือ่งใช ้
ส�าหรับเหตฉุุกเฉนิ หรอืใกลว้าลว์ปิดมเิตอรแ์กส๊ธรรมชาต ิ
อยา่เกบ็ประแจไวบ้นมเิตอรห์รอืทอ่น�าสง่แกส๊ธรรมชาติ

•   ควรตดิตัง้วาลว์ตดัแกส๊ ทีเ่ครือ่งใชท้ีท่�างานดว้ยแกส๊
ธรรมชาตทิกุเครือ่งทีร่ะหวา่งผนังและขอ้ตอ่ของเครือ่งใช ้
ดงักลา่ว หากเกดิการร่ัวทีเ่ครือ่งใชเ้ครือ่งใดเครือ่งหนึง่ 
วาลว์จะชว่ยใหค้ณุสามารถปิดแกส๊ทีเ่ครือ่งใชนั้น้ไดโ้ดย
ไมต่อ้งปิดบรกิารแกส๊ธรรมชาตทิัง้หมดทีม่เิตอร ์วาลว์บาง
ประเภทตอ้งใชป้ระแจในการหมนุ 

•   เพือ่ป้องกนัปัญหาเครือ่งท�าน�้ารอ้นเคลือ่นทีห่รอืลม้เมือ่
เกดิแผน่ดนิไหว ควรผกูเครือ่งท�าน�้ารอ้นใหต้ดิแน่นกบัเครา่
ผนังในสองต�าแหน่งคอื ทีส่ว่นบนและสว่นลา่งเป็นระยะ 1/3 
ของตวัถงั โดยใชต้ะปเูกลยีวขนาดใหญแ่ละสายรัดโลหะ
ทีม่คีวามหนา ตรวจสอบวา่ใชรั้ดสายรัดดา้นลา่งเป็นระยะ
อยา่งนอ้ยสีน่ิว้เหนอืเครือ่งควบคมุอณุหภมู ิเราแนะน�าให ้
เรยีกใชบ้รกิารจากผูเ้ชีย่วชาญทีม่ใีบอนุญาตเป็นผูต้ดิตัง้

ความปลอดภยั
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•   เรยีกใชบ้รกิารของ SoCalGas หรอืผูเ้ชีย่วชาญทีม่ใีบอนุญาต
และมคีณุสมบตัเิหมาะสม เพือ่เปลีย่นขอ้ตอ่อปุกรณท์อ่น�าสง่
แกส๊ธรรมชาตทิีเ่ป็นอลมูเินยีมประเภทกึง่แข็งหรอืทองแดงเป็น
ขอ้ตอ่ออ่นทีผ่า่นการรับรองแลว้

•   ตรวจสอบอปุกรณค์วามปลอดภยั เชน่ อปุกรณต์รวจจับควนัและ
คารบ์อนมอนอกไซด ์เพือ่ใหแ้น่ใจวา่อปุกรณเ์หลา่นัน้ท�างาน
อยา่งถกูตอ้ง

•   ตรวจสอบวา่ขอ้ตอ่ออ่นดงักลา่วจะไมไ่ดรั้บความเสยีหาย หรอื
โผลพ่น้พืน้ ผนัง หรอืเพดาน

หลงัจากกรณีฉุกเฉนิ
•   อยา่ปิดแกส๊ธรรมชาตทิีไ่ปยงัมเิตอร ์เวน้เสยีแตว่า่คณุจะได ้

กลิน่แกส๊ ไดย้นิเสยีงแกส๊ร่ัว หรอืเห็นสญัญาณอืน่ ๆ ทีบ่อกวา่
แกส๊ร่ัว และควรปิดเมือ่คณุเห็นวา่ท�าใหป้ลอดภยัเทา่นัน้ หาก
คณุปิดแกส๊ทีม่เิตอร ์ปลอ่ยใหแ้กส๊ปิดอยูเ่ชน่นัน้ อยา่เปิดแกส๊
กลบั เรยีกใชบ้รกิารของ SoCalGas ในการเปิด เพือ่สง่แกส๊
ธรรมชาตอิกีครัง้ จดุเปลวไฟทีจ่ดุเตาแกส๊ (pilot) และให ้
บรกิารเครือ่งใชแ้กส๊อืน่ ๆ เพือ่ใหท้�างานอยา่งปกติ

•   ตรวจสอบเครือ่งท�าน�้ารอ้นและชอ่งระบายอากาศ หากระบบ
ระบายอากาศหลดุออกจากกนัในขณะแผน่ดนิไหว หรอืจาก
เหตกุารณอ์ืน่ ๆ อาจท�าใหเ้กดิการร่ัวของไอหรอื ควนัทีเ่ป็น
อนัตรายเขา้สูบ่า้นของคณุ อยา่เปิดใชเ้ครือ่งใชข้องคณุ เวน้แต่
ในกรณีทีม่กีารระบายอากาศอยา่งถกูตอ้งเทา่นัน้ สญัญาณที่
บอกวา่เครือ่งใชม้กีารระบายอากาศอยา่งไมถ่กูตอ้งอาจรวมถงึ 
ความเปียกชืน้บนหนา้ตา่งดา้นใน หรอืกลิน่ทีผ่ดิปกตเิมือ่เปิดใช ้
เครือ่งใชด้งักลา่ว

•   อยา่สบูบหุรี ่จดุเปลวไฟ หรอืใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้า สวติชไ์ฟ หรอื
อปุกรณอ์ืน่ใด ทีส่ามารถท�าใหเ้กดิประกายไฟ จนกวา่คณุจะ
แน่ใจวา่ไมม่แีกส๊ร่ัว
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แกส๊ธรรมชาตริ ัว่ 
หากคณุเห็น ไดย้นิ หรอืไดก้ลิน่แกส๊ โปรดระวงัวา่อาจเกดิแกส๊ร่ัว

ดู
•   การเชือ่มขอ้ตอ่สูอ่ปุกรณเ์ครือ่งใชท้ีท่�างานดว้ย

แกส๊ทีไ่ดรั้บความเสยีหาย 
•   ดนิ น�้า หรอืเศษผงทีถ่กูเป่าใหล้อยในอากาศ 
•   พชืพรรณทีต่ายหรอืก�าลงัจะตาย (ในบรเิวณทีม่ี

ความชืน้) ทีอ่ยูเ่หนอืหรอืใกลบ้รเิวณทอ่ล�าเลยีง
แกส๊

•   ไฟหรอืการระเบดิใกลท้อ่แกส๊ 
•   ทอ่ล�าเลยีงแกส๊ทีโ่ผลอ่อกมาหลงัแผน่ดนิไหว 

อคัคภียั อทุกภยั หรอืภยัพบิตัอิืน่ ๆ

ฟงั
•   เสยีงทีผ่ดิปกต ิเชน่ เสยีงฟู่  เสยีงหวดีหววิ หรอื

เสยีงดงั ใกลท้อ่ล�าเลยีงแกส๊ หรอือปุกรณเ์ครือ่งใช ้

 ดมกลิน่
•   กลิน่ทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ* ของแกส๊ธรรมชาติ

* บคุคลบางคนอาจไมส่ามารถไดก้ลิน่ดงักลา่ว เนือ่งจากการ
สญูเสยีความสามารถในการดมกลิน่ สภาวะลา่ชา้ของจมกู (การ
ไมส่ามารถแยกกลิน่ไดห้ลงัจากไดด้มกลิน่ใดกลิน่หนึง่เป็นเวลา
นาน ซึง่เป็นภาวะปกตแิละชัว่คราว) หรอืเป็นเพราะกลิน่ไดรั้บการ
ปิดบงั หรอืซอ่นโดยกลิน่อืน่ทีป่รากฏอยู ่เชน่ การท�าอาหาร กลิน่
ชืน้ กลิน่อบั หรอืกลิน่สารเคม ีนอกจากนี ้สภาพบางอยา่งในทอ่
และดนิสามารถท�าใหเ้กดิการจางของกลิน่ ซึง่เป็นการสญูเสยีสิง่
ทีส่ง่กลิน่ จนท�าใหไ้มส่ามารถตรวจพบสิง่ดงักลา่วไดโ้ดยการดม
กลิน่ 

6



ทอ่หรอืมเิตอรแ์กส๊ธรรมชาตเิสยีหาย
หากแกส๊ธรรมชาตร่ัิวไหลจากทอ่ทีเ่สยีหาย ขอ้ตอ่หรอืมเิตอร์
อาจเกดิเปลวไฟ ระเบดิ ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ และบาดเจ็บ
สาหสัตอ่รา่งกาย

โปรดท�าตามแนวทางเหลา่นีห้ากคณุพบวา่มทีอ่ ขอ้ตอ่ หรอื
มเิตอรร่ั์ว ไดก้ลิน่แกส๊ หรอืสงสยัวา่จะมแีกส๊ร่ัว:

•   ออกจากพืน้ทีน่ ัน้ทนัท ีและโทรถงึ SoCalGas ที่
หมายเลข 1-800-427-2200 ไดต้ลอด 24 ชัว่โมงทกุวนั 
จากสถานทีท่ีป่ลอดภยั

•   โทร 911 ทนัทหีลงัจากออกจากพืน้ทีนั่น้ หากความเสยีหาย
จากแกส๊ธรรมชาตร่ัิวซึง่อาจเป็นอนัตรายตอ่ชวีติ บาดเจ็บ
รา่งกาย หรอืทรัพยส์นิเสยีหาย

•   อยา่ สบูบหุรีห่รอืจดุไมข้ดี เทยีน หรอืเปลวไฟ
•   อยา่ เปิดหรอืปิดอปุกรณเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้า หรอืหลอดไฟ หรอื

ใชอ้ปุกรณใ์ด ๆ รวมถงึโทรศพัท ์ทีอ่าจท�าใหเ้กดิประกาย
ไฟ

•   อยา่ พยายามควบคมุหรอืซอ่มแซมรอยร่ัว หรอืมเิตอร ์แกส๊
ธรรมชาตทิีร่ั่วออกจากทอ่พลาสตกิอาจสรา้งไฟฟ้าสถติที่
ท�าใหแ้กส๊ตดิประกายไฟได ้อยา่ใชห้รอืเปิดหรอืปิดอปุกรณ์
หรอืยานยนตท์ีใ่ชพ้ลงังานมอเตอรห์รอืไฟฟ้า และทิง้อยา่ง
ปลอดภยั 

ปิดแกส๊ธรรมชาตกิรณีฉุกเฉนิ 
ทอ่ทีว่างจากพืน้ไปถงึมเิตอรม์วีาลว์ปิด ซึง่อยูใ่นแนวเดยีวกบัทอ่
และมกัจะตดิตัง้ไวป้ระมาณหกถงึแปดนิว้เหนอืพืน้

ใชป้ระแจทีป่รับไดข้นาด 12 นิว้หรอืใหญก่วา่หมนุวาลว์ ¼ รอบ
ในทศิทางใดทศิทางหนึง่จนกระทัง่วาลว์ท�าแนวขวางกบัทอ่

หลงัจากทีค่ณุปิดแกส๊ทีม่เิตอร ์ปลอ่ยใหแ้กส๊ปิดอยูเ่ชน่นัน้ อยา่
เปิดแกส๊กลบัดว้ยตนเอง เรยีกใชบ้รกิารของ SoCalGas ในการ
เปิดการสง่แกส๊กลบั จดุเปลวไฟทีจ่ดุเตาแกส๊ (pilots) และตรวจ
ดอูปุกรณเ์ครือ่งใชอ้กีครัง้
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การดแูลรกัษาทอ่แกส๊ธรรมชาตขิองคณุ

SoCalGas มหีนา้ทีด่แูลรักษาทอ่แกส๊ซึง่ล�าเลยีงแกส๊ธรรมชาติ
ไปสูม่เิตอรข์องคณุ อยา่งไรกต็าม หากคณุเป็นเจา้ของ
อสงัหารมิทรัพย ์ผูจั้ดการอสงัหารมิทรัพย ์ผูเ้ชา่ และ/หรอืผูอ้ยู่
อาศยั คณุมหีนา้รับผดิชอบในการรักษาทอ่แกส๊ทัง้หมดทีอ่ยู่
ในดา้นมเิตอรข์องคณุ ทีล่กูคา้เป็นเจา้ของนี ้รวมถงึทอ่น�าสง่
ทัง้หมดซึง่เป็นแนว:

•   จากมเิตอรแ์กส๊ถงึอปุกรณเ์ครือ่งใชต้า่ง ๆ ทีอ่ยูใ่น
อสงัหารมิทรัพยข์องคณุ

•   จากมเิตอรแ์กส๊ทีข่อบทางเดนิเทา้จนถงึบา้น (ในกรณีที่
มเิตอรไ์มไ่ดอ้ยูต่ดิกบัตวับา้น)

•   จากมเิตอรใ์ตด้นิจนถงึอาคาร เครือ่งท�าความรอ้นของสระ
วา่ยน�้า / สระสปา เตาบารบ์คีวิ หรอือปุกรณเ์ครือ่งใชต้า่ง ๆ 
ทีท่�างานดว้ยแกส๊

การไมด่แูลรักษาทอ่สง่แกส๊อาจสง่ผลใหเ้กดิอนัตรายเนือ่งจาก
การผกุรอ่นและการร่ัวได ้เพือ่การบ�ารงุรักษาทอ่แกส๊ของคณุ
อยา่งถกูตอ้ง คณุควรใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบเป็นระยะเพือ่บง่ชี้
สภาพทีไ่มป่ลอดภยั ซึง่รวมถงึการผกุรอ่น (หากทอ่ท�าดว้ยเหล็ก
หรอืโลหะอืน่ ๆ) และการร่ัว และซอ่มแซมทอ่ทนัทหีากทอ่อยูใ่น
สภาพทีไ่มป่ลอดภยั คณุสามารถใชบ้รกิารของชา่งระบบทอ่หรอื
ระบบท�าความรอ้นทีม่ใีบอนุญาตและคณุสมบตัเิหมาะสม ในการ
ชว่ยคน้หา ตรวจสอบ และซอ่มแซมแนวทอ่แกส๊ทีฝั่งอยู่

หมายเหต:ุ หากคณุเป็นเจา้ของระบบแนวทอ่แกส๊ทีป่ระกอบดว้ย 
มเิตอรย์อ่ย U.S. Department of Transportation ก�าหนดให ้
คณุแจง้ขอ้มลูขา้งตน้ใหแ้กผู่เ้ชา่ทราบ

CUBIC
FEET

ทอ่แกส๊ของ  
SoCalGas

ทอ่แกส๊ของลกูคา้

เปิดปิด
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CUBIC
FEET

เกีย่วกบัมเิตอรแ์กส๊ธรรมชาต ิ
SoCalGas ไดอ้ปัเกรดมเิตอรแ์กส๊ใหเ้ป็นอปุกรณส์ือ่สาร 
Advanced Meter อปุกรณเ์หลา่นีอ้า่นและสง่ขอ้มลูทีค่ณุใช ้
กลบัไปยงั SoCalGas เพือ่การเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ย คณุสามารถ
จัดการพลงังานทีใ่ชใ้หด้ขี ึน้พรอ้มขอ้มลูการใชร้ายชัว่โมงและ
รายวนั และเครือ่งมอืวเิคราะหอ์อนไลนผ์า่น My Account เขา้สู่
ระบบและคลกิแท็บ “Ways to Save” เพือ่เรยีกเครือ่งมอืโตต้อบ
ใหม ่ตอบค�าถามสองสามขอ้เพือ่การวเิคราะหพ์ลงังานในครัว
เรอืนประกอบดว้ย:

   - ค�าแนะน�าการปรับใช ้

   - การเปรยีบเทยีบกบัเพือ่นบา้น

   - แผนการใชพ้ลงังานทีค่ณุเลอืกใหเ้หมาะสมกบัวถิชีวีติของ
คณุ

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้าก socalgas.com/advancedmeter

ส�าหรับผูท้ีไ่มม่มีเิตอรข์ัน้สงู บรษัิทจะอา่นมเิตอรห์นึง่ครัง้ตอ่
เดอืน หรอืประมาณวนัทีค่รบก�าหนดอา่นมเิตอร ์ซึง่พมิพอ์ยูบ่นใบ
แจง้หนีค้า่ใชแ้กส๊ของคณุ หากพนักงานไมส่ามารถเขา้ถงึมเิตอร์
ในเขตอสงัหารมิทรัพยข์องคณุได ้ไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดกต็าม 
คณุจะไดรั้บใบแจง้หนีค้า่ใชแ้กส๊โดยประมาณ ผูอ้า่นมเิตอรไ์ม่
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้สูบ่รเิวณลานบา้นทีม่อีนัตราย หรอืสนัุขที่
เป็นอนัตรายหรอืไมเ่ป็นมติร เพือ่ความปลอดภยั โปรดกกัสนัุขไว ้
ในบา้น โรงรถ หรอืบรเิวณทีปิ่ดลอ้มอืน่ ๆ ในวนัทีม่กีารอา่นหรอื
ซอ่มแซมมเิตอร ์โดยพนักงาน การผกูสนัุขไว ้บงัคบัดว้ยสายจงู 
หรอืลา่มโซ ่ไมถ่อืวา่เป็นการสรา้งสิง่แวดลอ้มในการท�างานที่
ปลอดภยัใหแ้กพ่นักงานของเรา

วธิกีารอา่นมเิตอรข์องคณุ 
มเิตอรแ์กส๊ของคณุบนัทกึการ
ใชพ้ลงังานของคณุเป็นหน่วย
ลกูบาศกฟ์ตุของแกส๊ธรรมชาต ิ
การอา่นมเิตอรแ์กส๊นัน้งา่ยเชน่
เดยีวกบัการดนูาฬกิา

อา่นจากซา้ยไปขวา หนา้ปัดใหญม่เีครือ่งหมาย 1,000 ตอ่รอบ
และสงูขึน้ (หนา้ปัดเล็กมไีวเ้พือ่ทดสอบเทา่นัน้) เมือ่เข็มอยู่
ระหวา่งเลขสองเลข จดบนัทกึเลขทีม่คีา่ต�า่กวา่ ตวัอยา่งการอา่น
ขา้งตน้คอื 6084 เพือ่ตรวจสอบปรมิาณแกส๊ทีค่ณุใช ้ดทูีจ่�านวน
ทีอ่า่นไดท้ีจ่ดุเริม่ตน้ของระยะรอบบญัชกีารเรยีกเกบ็เงนิ และอกี
ครัง้หนึง่ทีต่อนทา้ย (จ�านวนทีอ่า่นไดท้ัง้สองจ�านวนนีม้พีมิพอ์ยู่
ในใบแจง้หนีข้องคณุ) ผลตา่งระหวา่งจ�านวนทัง้สองคอืปรมิาณ
แกส๊ทีค่ณุใชไ้ปปรมิาณหลายรอ้ยลกูบาศกฟ์ตุ
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โทร 811 กอ่นทีค่ณุจะขดุ  
บรกิารนีฟ้ร!ี 

บรกิาร 811 ไมม่คีา่ใชจ้า่ยใด ๆ และสามารถชว่ยป้องกนัการบาด
เจ็บ ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิทีม่รีาคาสงู และการสญูเสยีบริ
การสาธารณูปโภคได ้

ทอ่สง่แกส๊อาจอยูท่ีใ่ดกไ็ด ้ใตถ้นน ทางเทา้ และทีด่นิสว่นบคุคล 
บางครัง้อาจอยูเ่พยีงไมก่ีน่ิว้ใต ้ พืน้ผวิดนิ หากคณุวางแผนสรา้ง
รัว้ ปลกูตน้ไม ้หรอืขดุดว้ยเหตผุลใดกต็าม โปรดปกป้องทอ่สง่
แกส๊ตามขัน้ตอนความปลอดภยัดงัตอ่ไปนี้

1. ท�าเครือ่งหมาย พืน้ทีท่ีต่อ้งการขดุดว้ยสขีาว หรอืท�า
เครือ่งหมายอืน่ทีเ่หมาะสม 

2. โทรตดิตอ่ Underground Service Alert ที ่811 ตัง้แต ่
6.00 น. ถงึ 19.00 น. วนัจันทรถ์งึศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุ) 
หรอืสง่ค�าขอที ่california811.org อยา่งนอ้ยสองวนัท�าการ
กอ่นการขดุ Underground Service Alert จะประสานงาน
กบั SoCalGas และเจา้ของสาธารณูปโภคอืน่ ๆ ในบรเิวณ
นัน้เพือ่ท�าเครือ่งหมายบอกต�าแหน่งของแนวเดนิระบบ
สาธารณูปโภคทีฝั่งอยู่
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โปรดอยา่ลมืวา่เราใชธ้งหรอืเสาสเีหลอืงเทา่นัน้ในการท�า
เครือ่งหมายบอกต�าแหน่งทอ่แกส๊ เจา้ของสาธารณูปโภคอืน่
ใชส้อีืน่ในการท�าเครือ่งหมาย โทรศพัท ์การสือ่สาร น�้า หรอื
แนวทอ่ใตด้นิอืน่ ๆ

3. รอ จนกวา่เราท�าเครือ่งหมายทอ่แกส๊และระบวุสัดแุละเสน้ผา่
ศนูยก์ลางทอ่ หรอืเราแจง้คณุวา่พืน้ทีนั่น้ปลอดภยั กอ่นคณุ
เริม่การขดุ

4. ควรใชเ้ครือ่งมอืขดุดว้ยมอืเทา่น ัน้ ใหข้ดุภายในระยะ 24 
นิว้ ของแนวเดนิระบบสาธารณูปโภคทีท่�าเครือ่งหมายไว ้
แตล่ะแนว เพือ่ก�าหนดต�าแหน่งของทกุแนวกอ่นใชอ้ปุกรณ์
ขดุไฟฟ้าในบรเิวณนี้

5. แจง้ความเสยีหายใด ๆ ของทอ่สง่แกส๊ดว้ยการโทรศพัท์
ถงึ SoCalGas ทนัท ีทีห่มายเลข 1-800-427-2200 ไมม่ี
ความเสยีหายใดทีเ่ล็กเกนิกวา่จะแจง้ใหเ้ราทราบ แมแ้ตร่อ่ง
หรอืหลมุเล็ก ๆ รอยถลอก หรอื รอยบบุของทอ่สง่แกส๊ ผวิ
ฉาบของทอ่ หรอืสว่นประกอบใด ๆ ทีต่ดิอยูห่รอืวางเป็นแนว
ขนานกบัทอ่สง่แกส๊ เชน่ สายไฟอาจท�าใหเ้กดิรอยแตกหรอื
รร่ัูวทีเ่ป็นอนัตรายในอนาคต

แมว้า่คณุไดว้า่จา้งผูใ้หบ้รกิาร โปรดตรวจสอบวา่ผูใ้หบ้รกิาร
โทร 811 เพือ่ท�าเครือ่งหมายแนวทอ่

SoCalGas ไมไ่ดท้�าเครือ่งหมายแนวทอ่แกส๊ทีล่กูคา้เป็นเจา้ของ 
ซึง่มกัจะตอ่จากมเิตอรแ์กส๊ไปยงัอปุกรณแ์ละเครือ่งใชท้ีใ่ชแ้กส๊
ของลกูคา้ ในการหาแนวทอ่แกส๊ของลกูคา้และท�าเครือ่งหมาย
กอ่นเริม่โครงการ SoCalGas แนะน�าลกูคา้ใหต้ดิตอ่ผูช้�านาญการ
วางทอ่แกส๊ทีม่คีณุสมบตั ิ
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เขา้ถงึอยา่งปลอดภยัเพือ่ตรวจสอบและบ�ารงุรกัษามเิตอร์
เพือ่ความปลอดภยั SoCalGas ตอ้งสามารถเขา้ถงึทอ่แกส๊ทัง้หมด 
รวมถงึมเิตอรแ์กส๊ เพือ่การตรวจสอบและบ�ารงุรักษาเป็นระยะ 
SoCalGas เป็นเจา้ของและบ�ารงุรักษามเิตอร ์ตวัควบคมุ และ
ทอ่อพัสตรมีของมเิตอรแ์กส๊ ตาม Tariff Rule 25 บงัคบัใชโ้ดย 
California Public Utilities Commission (CPUC) SoCalGas 
มสีทิธิใ์นการเขา้ถงึเครือ่งมอืตา่ง ๆ ทีต่ดิตัง้อยูใ่นอสงัหารมิทรัพย์
ของคณุ พนักงานทีใ่หบ้รกิารของเราตอ้งมทีางเขา้ถงึมเิตอรท์ี่
ปลอดภยั ปราศจากพุม่ไม ้สิง่ปลกูสรา้ง เศษขยะ หรอืสิง่ทีเ่ป็น
อนัตรายซึง่อาจท�าใหเ้กดิการสะดดุลม้ คณุตอ้งส�ารวจใหแ้น่ใจ
วา่ทางทีเ่ขา้ถงึมเิตอรข์องคณุนัน้ปราศจากสภาพทีไ่มป่ลอดภยั 
หากคณุตอ้งการล็อคประตรัูว้ SoCalGas จะวางจดหมายแจง้
พรอ้มค�าแนะน�าการตดิตอ่ เพือ่ทีเ่ราสามารถก�าหนดเวลาตรวจ
สอบและบ�ารงุรักษาอปุกรณแ์กส๊ ในกรณีฉุกเฉนิ หน่วยดบัเพลงิ 
หรอื SoCalGas อาจตอ้งปิดมเิตอรเ์พือ่เหตผุลดา้นความปลอดภยั 
กรณุาตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มเิตอรแ์กส๊ของคณุสามารถเขา้ถงึได ้
อยา่งปลอดภยัเสมอ 

เครือ่งหมายบง่ชีแ้สดงแนวทอ่สง่แกส๊ทีส่�าคญั
เครือ่งหมายบง่ชีท้อ่สง่แกส๊มไีวเ้พือ่แสดงต�าแหน่งโดยประมาณ
ของแนวทอ่ทีฝั่งอยู ่โดยมไิดบ้อกความลกึหรอืจ�านวนของทอ่
ในบรเิวณนัน้ คณุสามารถดแูผนทีแ่ละต�าแหน่งโดยประมาณ
ของทอ่สง่แกส๊ธรรมชาตทิีส่�าคญัในพืน้ทีข่องคณุไดจ้าก Gas 
Transmission (การสง่แกส๊) และ High Pressure Distribution 
Pipeline Interactive Map (แผนทีเ่ชงิโตต้อบแสดงระบบทอ่สง่
แกส๊ความดนัสงู) ที ่เว็บไซต ์socalgas.com (คน้หา "MAPS") 
หรอืจากเว็บไซตข์อง National Pipeline Mapping System ที ่
npms.phmsa.dot.gov แผนทีเ่หลา่นีแ้สดงต�าแหน่งทัว่ไปของ
ทอ่สง่แกส๊เทา่นัน้ และคณุไมค่วรใชข้อ้มลูจากแผนทีแ่ทนการ
โทรศพัทห์มายเลข 811 อยา่งนอ้ย 2 วนัท�าการกอ่นจะท�าการขดุ

สแีดง: ไฟฟ้า

สเีหลอืง: แกส๊, น�า้มนั, ไอน�า้

สสีม้: การสือ่สาร

สนี�า้เงนิ: น�า้

สมีว่ง: น�า้หมนุเวยีน

สเีขยีว: น�า้ท ิง้

สชีมพ:ู ท�าเครือ่งหมายช ัว่คราว

สขีาว: บรเิวณทีเ่สนอขดุ
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SOCALGAS ยดึม ัน่ ปลอดภยัไวก้อ่น 
เราปฏบิตัภิารกจิเพือ่รักษาความปลอดภยัของทอ่สง่แกส๊อยา่ง
สม�า่เสมอ ซึง่ไดแ้ก ่การตรวจตรา การทดสอบ การซอ่มแซม 
และการเปลีย่นทอ่ เรามกีารฝึกอบรมดา้นเทคนคิและทดสอบ
พนักงานอยา่งตอ่เนือ่ง แผนการจัดการทีถ่กูตอ้งของเรามพีรอ้ม
เพือ่การตรวจสอบและเป็นเคา้โครงความปลอดภยัและบ�ารงุ
รักษาอยา่งตอ่เนือ่ง เรารักษาความสมัพันธก์บัเจา้หนา้ทีต่อบ
สนองตอ่เหตฉุุกเฉนิอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่เตรยีมการและตอบสนอง
ตอ่เหตฉุุกเฉนิทีเ่กดิกบัทอ่ ในการบ�ารงุรักษา ตรวจสอบ และ
ตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิทีเ่กดิกบัทอ่ SoCalGas ตอ้งสามารถ
เขา้ถงึทอ่ไดท้นัท ีSoCalGas ขอใหเ้จา้ของอสงัหารมิทรัพยอ์ยา่
สรา้งสิง่กดีขวาง เชน่ ตน้ไม ้พุม่ไม ้อาคาร รัว้ โครงสรา้ง หรอืสิง่
รกุล�้าอืน่ ๆ ขวางทางการเขา้ถงึทอ่ 

การดดัแปลงมเิตอร์
การดดัแปลงมเิตอรแ์กส๊หรอืระบบทอ่แกส๊ อาจท�าใหเ้กดิอคัคี
ภยัหรอืการระเบดิ California Penal Code (ประมวลกฎหมาย
อาญาของรัฐแคลฟิอรเ์นยี) ก�าหนดใหก้ารน�าออก กดีขวาง หรอื
รบกวนการท�างานของวาลว์ มเิตอร ์ทอ่ หรอือปุกรณใ์ด ๆ ทีต่ดิ
ตัง้อยูบ่นทอ่สง่แกส๊หลกัหรอืทอ่สง่แกส๊

โดยเจตนาเป็นอาชญากรรม การตดิตัง้ และ/หรอืการเชือ่มตอ่ทอ่ 
หลอด อปุกรณ ์หรอืเครือ่งใชใ้ด ๆ เขา้กบัสว่นใด ๆ ของมเิตอร์
แกส๊หรอืระบบทอ่ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึทางเชือ่มของมเิตอร ์ถอื
เป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย ซึง่จะถกูน�าออก และอาจสง่ผลให ้
มกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ

อยา่ใชม้เิตอรแ์กส๊ ตวัยกทอ่แกส๊ ระบบทอ่แกส๊ หรอือปุกรณท์ี่
เกีย่วขอ้ง ส�าหรับการตอ่ประสานทางไฟฟ้าหรอืการตอ่สายดนิ 
เพราะการปฏบิตัดิงักลา่วไมป่ลอดภยัและตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
ใชค้วามระมดัระวงัเมือ่สมัผัสมเิตอรแ์กส๊ ตวัยกทอ่แกส๊ วาลว์ 
และสว่นประกอบทีต่ดิอยูก่บัระบบทอ่แกส๊ อปุกรณเ์ครือ่งใชใ้น
บา้นทีบ่กพรอ่ง หรอืการเดนิสายไฟฟ้าทีบ่กพรอ่งในครัวเรอืน 
อาจน�ากระแสไฟฟ้าไปสูม่เิตอรแ์กส๊และอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งโดย
ไมเ่จตนา ซึง่สามารถท�าใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ตได ้

ภายใตข้อ้บงัคบัของ CPUC, General Order 112-E, SoCalGas 
ไดรั้บอนุญาตใหด้�าเนนิการบรกิารวาลว์ปิดแกส๊ ยกเวน้ในกรณี
ฉุกเฉนิทีต่อ้งปิดแกส๊ธรรมชาต ิ

ลกูคา้ทกุคนตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการ
ขโมยใชแ้กส๊ หากคณุทราบวา่มผีูท้�าการดดัแปลงมเิตอรแ์กส๊หรอื
ระบบทอ่แกส๊ คณุควรแจง้ SoCalGas การโทรศพัทแ์จง้ของคณุ
จะถกูเกบ็เป็นความลบั
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ความปลอดภยัของเครือ่งใช ้

การดแูลรักษาอปุกรณเ์ครือ่งใชแ้กส๊เป็นหนา้ทีข่องลกูคา้เสมอ 
การดแูลทีถ่กูตอ้งจะชว่ยท�าใหอ้ปุกรณเ์ครือ่งใชเ้หลา่นัน้ท�างาน
ไดอ้ยา่งปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพ

ค�าแนะน�าทีส่�าคญัไดแ้ก:่
•   ใหผู้เ้ชีย่วชาญทีม่ใีบอนุญาตและคณุสมบตัทิีเ่หมาะสม หรอื 

SoCalGas ตรวจสอบอปุกรณเ์ครือ่งใชท้ีท่�างานดว้ยแกส๊
ของคณุทกุปี

•   ไมเ่กบ็ผา้ขีร้ ิว้ ไมถ้พูืน้ กระดาษ หรอืวตัถอุืน่ ๆ ทีต่ดิไฟได ้
ใกลอ้ปุกรณเ์ครือ่งใชท้ีท่�างานดว้ยแกส๊

•   ไมเ่กบ็สิง่ทีอ่าจรบกวนการไหลของอากาศไวใ้กลก้บัเครือ่ง
ใชท้ีท่�างานดว้ยแกส๊

•   ไมเ่กบ็หรอืใชว้ตัถไุวไฟในหอ้งเดยีวกบัหรอืใกลก้บัอปุกรณ์
เครือ่งใชท้ีท่�างานดว้ยแกส๊หรอือปุกรณส์รา้งความรอ้น โดย
วตัถไุวไฟนัน้รวมถงึ น�้ามนัเชือ้เพลงิ สสีเปรย ์สารละลาย 
ยาฆา่แมลง กาว เครือ่งพน่หมอกควนั ก�าจัดแมลง สาร
เคลอืบส ีผลติภณัฑท์�าความสะอาด และภาชนะอดัความ
ดนัอืน่ ๆ

•   อยา่ใชเ้ตาอบ เตาหงุตม้ หรอืเตาบารบ์คีวิ เพือ่ใหค้วาม
รอ้นภายในบา้น เนือ่งจากอปุกรณเ์ครือ่งใชเ้หลา่นีไ้มไ่ด ้
ออกแบบมาเพือ่วตัถปุระสงคด์งักลา่ว

•   ควรตดิตัง้เครือ่งใชท้ีใ่ชแ้กส๊ในโรงรถทีบ่า้น เพือ่ใหอ้ปุกรณ์
ท�าน�้ารอ้นและตวัตดิไฟตัง้อยูไ่มน่อ้ยกวา่ 18 นิว้ (450 มม.) 
เหนอืพืน้นอกเสยีจากวา่ระบวุา่ “มรีะบบกนัการตดิไฟของ
ไอน�้ามนัทีไ่วไฟ”
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การเรยีกคนือปุกรณเ์ครือ่งใชเ้พือ่ความปลอดภยั
U.S. Consumer Product Safety Commission (ส�านักงาน
คณะกรรมาธกิารความปลอดภยัของสนิคา้บรโิภคแหง่
สหรัฐอเมรกิา หรอื CPSC) ประกาศรายการเรยีกคนือปุกรณเ์ครือ่ง
ใชเ้พือ่ความปลอดภยั ส�าหรับเครือ่งใชแ้ละอปุกรณท์ีใ่ชแ้กส๊บาง
ผลติภณัฑเ์ป็นครัง้คราว คณุสามารถรับขอ้มลูเกีย่วกบัการเรยีกคนื
ผลติภณัฑท์ีอ่าจมผีลตอ่อปุกรณ ์เครือ่งใชข้องคณุไดท้ีเ่ว็บไซต์
ของ CPSC (cpsc.gov) หรอืโทรศพัทถ์งึ CPSC ทีห่มายเลข 
1-800-638-2772 ส�าหรับผูม้ปัีญหาในการพดูและการไดย้นิ
โทรศพัท ์1-800-638-8270

เคล็ดลบัความปลอดภยัเรือ่งการใชแ้กส๊
•   รักษาความสะอาดของบรเิวณเตาหงุตม้ไมใ่หม้ไีขมนัเกาะ 

เนือ่งจากไขมนัมคีวามไวไฟ และการสะสมของไขมนัทีห่นา
เกนิไปอาจท�าใหเ้กดิเพลงิไหมไ้ด ้

•   อยา่ใชเ้ตาหงุตม้หรอืเตาอบเพือ่ใหค้วามรอ้นภายในบา้น
•   อยา่ตดิตัง้แผน่อลมูเินยีมฟอยลใ์นเตาอบหรอืบนเตาหงุตม้ 

เพือ่หลกีเลีย่งการจ�ากดัชอ่งระบายไอเสยี ซึง่อาจท�าใหเ้กดิ
ภาวะคารบ์อนมอนอกไซดเ์ป็นพษิ

ขอ้ควรระวงั เครือ่งท�าความรอ้นใชแ้กส๊ทีไ่มม่กีาร
ระบายอากาศนัน้ไมป่ลอดภยั และไมอ่นุญาตใหใ้ชใ้น

แคลฟิอรเ์นยี

เคล็ดลบัความปลอดภยัเรือ่งการใชเ้ครือ่งท�าความรอ้นแบบ
แกส๊
เครือ่งท�าความรอ้นแบบตัง้พืน้

•   หลกีเลีย่งการสะสมของเสน้ใยขนาดเล็ก โดยการดดูฝุ่ นเครือ่ง
ท�าความรอ้นตัง้พืน้ และบรเิวณรอบ ๆ อยา่งสม�า่เสมอ

•   อยา่ใหเ้ด็กเขา้ใกลต้ะแกรง เนือ่งจากตะแกรงมคีวามรอ้นสงู

เครือ่งท�าความรอ้นแบบตดิผนัง
•   ท�าความสะอาดดา้นในของสว่นอปุกรณเ์ผาไหมซ้ึง่ตดิตัง้อยู ่

ภายในเครือ่งท�าความรอ้นแบบตดิผนังทีม่ชีอ่งระบายอากาศ
เดอืนละครัง้ ในชว่งทีเ่ปิดเครือ่งท�าความรอ้น เพือ่ป้องกนัการ
สะสมของเสน้ใยฝุ่ น (lint) ขนาดเล็ก
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เคล็ดลบัความปลอดภยัเรือ่งการใชเ้ครือ่งท�าน�า้รอ้นแบบ
แกส๊

•   เครือ่งท�าน�้ารอ้นทีต่ดิตัง้อยูใ่นโรงจอดรถตอ้งถกูยกใหส้งู
ขึน้ เพือ่ทีท่ีจ่ดุเตาแกส๊ หรอืทีต่ดิไฟชนดิอืน่ ๆ จะตอ้งอยูส่งู
จากพืน้อยา่งนอ้ย 18 นิว้ หรอืตดิตัง้ตามประมวลกฎหมาย
ควบคมุอาคารของทอ้งที ่และค�าแนะน�าการตดิตัง้ของผู ้
ผลติ

•   แผน่ดนิไหวอาจท�าใหเ้ครือ่งท�าน�้ารอ้นทีไ่มไ่ดถ้กูตรงึไว ้
อยา่งแน่นหนาเคลือ่นทีห่รอืลม้ลงได ้เพือ่การป้องกนั
ปัญหานี ้รัดเครือ่งท�าน�้ารอ้นใหแ้น่นตดิกบัเครา่ผนังในสอง
ต�าแหน่งคอื สว่นบนและสว่นลา่ง ทีร่ะดบั 1/3 ของตวัถงั
โดยใชต้ะปเูกลยีวขนาดใหญแ่ละสายรัดโลหะชนดิหนา 
ตรวจสอบวา่ใชรั้ดสายรัดดา้นลา่งเป็นระยะอยา่งนอ้ยสีน่ิว้
เหนอืเครือ่งควบคมุอณุหภมู ิชดุอปุกรณน์ีส้ามารถหาซือ้
ไดท้ีร่า้นเคหะภณัฑใ์นทอ้งถิน่ของคณุ และเราแนะน�าให ้
คณุตดิตัง้ชดุอปุกรณน์ีโ้ดยใชบ้รกิารของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ใีบ
อนุญาตและคณุสมบตัทิีเ่หมาะสม

•   การลดคา่อณุหภมูขิองเครือ่งท�าน�้ารอ้นทีต่ัง้ไว ้สามารถ
ชว่ยป้องกนัอบุตัเิหตนุ�้ารอ้นลวก และประหยดัคา่ใชจ้า่ย
ดา้นพลงังานได ้อณุหภมูขิองน�้าทีส่งูกวา่ 125 องศา 
ฟาเรนไฮตส์ามารถท�าใหเ้กดิแผลไหมพ้องทีร่นุแรงหรอื
อาจเป็นอนัตรายถงึแกช่วีติ ครัวเรอืนทีม่เีด็กเล็ก ผูพ้กิาร 
หรอืผูส้งูอาย ุอาจตอ้งตัง้อณุหภมูขิองน�้าใหอ้ยูท่ี ่120 
องศาฟาเรนไฮต ์หรอืลดคา่อณุหภมูทิีต่ัง้บนเครือ่งควบคมุ
อณุหภมูเิพือ่ป้องกนัการสมัผัสน�้า “รอ้น” ส�าหรับค�าแนะน�า
เกีย่วกบัการตัง้คา่อณุหภมูทิีป่ลอดภยัของเครือ่งท�าน�้ารอ้น 
กรณุาอา่นค�าแนะน�าจากผูผ้ลติเครือ่งท�าน�้ารอ้นของคณุ

เคล็ดลบัความปลอดภยัเรือ่งการใชเ้ครือ่งอบผา้ใชแ้กส๊
•   ระบายอากาศเครือ่งอบผา้ใชแ้กส๊ออกนอกอาคารเสมอ
•   ไมค่วรระบายไอเสยีของเครือ่งอบผา้ทีใ่ชแ้กส๊สูห่อ้งใต ้

หลงัคา ปลอ่งไฟ ผนัง เพดาน หรอืพืน้ทีปิ่ดของอาคาร 
•   ใชว้สัดอุปุกรณร์ะบายอากาศทีเ่ป็นโลหะซึง่ผา่นการรับรอง

เทา่นัน้ วสัดพุลาสตกิหรอืไวนลิไมผ่า่นการรับรองใหใ้ชก้บั
เครือ่งอบผา้ใชแ้กส๊

•   ตรวจสอบทอ่ระบายอากาศเสยีอยา่งสม�า่เสมอ เพือ่ใหแ้น่ใจ
วา่ทอ่ไมถ่กูกด งอ หรอืถกูจ�ากดัการท�างาน

•   ดแูลใหพ้ืน้ทีร่อบ ๆ ปากทอ่ระบายอากาศเสยีและบรเิวณ
ขา้งเคยีง ใหป้ราศจากการสะสมตวัของเสน้ใยขนาดเล็ก 
(lint)

เคล็ดลบัความปลอดภยัเรือ่งการใชเ้ตาผงิแบบฟืนทีใ่ชแ้กส๊
ธรรมชาติ

•   เพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตรุา้ยแรง ควรเปิดชดุแผน่ปรับลม 
(damper) ไวอ้ยา่งถาวร และใชต้วัล็อคชดุแผน่ปรับลมที่
รวมอยูใ่นชดุประกอบฟืนแกส๊ (gas log)
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ความปลอดภยัส�าหรบัฉนวนเหนอืฝ้า
•   ทิง้ระยะหา่งระหวา่งฉนวนเหนอืฝ้าและแหลง่ความรอ้น 

เครือ่งท�าความรอ้น เครือ่งท�าน�้ารอ้น ชดุหลอดไฟแบบฝัง
ฝ้า มอเตอรพั์ดลม เครือ่งแปลงไฟส�าหรับกริง่ประต ูปลอ่งไฟ 
ปลอ่งควนั และ ชอ่งระบายอากาศ

•   ตดิตัง้ตวักัน้ทีท่�าดว้ยวสัดทุีไ่มต่ดิไฟไดง้า่ยรอบ ๆ แหลง่
ความรอ้นทีก่ลา่วไวด้า้นบนนี้

•   ทิง้ระยะหา่งระหวา่งฉนวนและสายไฟหรอืสายเคเบิล้เปลอืย 
หรอื ระบบสายไฟฟ้าทีเ่ดนิดว้ยตุม้เคลอืบขงึสาย (“knob 
and tube” wiring)

•   ไมต่ดิตัง้ฉนวนบรเิวณชอ่งเปิดของระบบเตมิอากาศสูเ่ครือ่ง
ท�าความรอ้นแบบอดัอากาศ

•   ไมค่ลมุชอ่งระบายอากาศของหอ้งใตห้ลงัคาหรอืชายคาบา้น
•   ตรวจสอบหอ้งใตห้ลงัคาเป็นระยะ ๆ วา่ฉนวนเคลือ่นทีห่รอืไม่
•   หากคณุมคี�าถามเกีย่วกบัการตดิตัง้ฉนวนอยา่งถกูตอ้ง ตดิตอ่

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นฉนวนทีม่ใีบอนุญาตจากรัฐ

คารบ์อนมอนอกไซด์
SoCalGas หรอืผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีณุสมบตัคิวรตรวจสอบอปุกรณ์
แกส๊ของคณุทกุปี หากไมไ่ดรั้บการบ�ารงุรักษาประจ�าปี การท�างาน
ของเครือ่งใชอ้าจไมม่ปีระสทิธภิาพ และในบางกรณีอาจท�าใหไ้ด ้
รับอนัตรายจากกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซดไ์ด ้

คารบ์อนมอนอกไซดเ์ป็นกา๊ซทีไ่มม่สี ีไมม่กีลิน่ ไมม่รีส ทีเ่กดิขึน้
เมือ่เชือ้เพลงิทีม่าจากคารบ์อน เชน่ น�้ามนักา๊ด น�้ามนัเชือ้เพลงิ 
โพรเพน แกส๊ธรรมชาต ิน�้ามนั ถา่น หรอืไม ้ถกูเผาดว้ยออกซเิจน
ทีไ่มเ่พยีงพอ จนสรา้งสภาวะทีเ่รยีกวา่การเผาไหมไ้มส่มบรูณ ์ใน
กรณีของอปุกรณเ์ครือ่งใชภ้ายในบา้นทีท่�างานดว้ยแกส๊ สภาวะ
นีอ้าจเกดิจาก การตดิตัง้ทีไ่มถ่กูตอ้ง ขาดการดแูลรักษาอยา่งด ี
การใชอ้ปุกรณเ์ครือ่งใชอ้ยา่งผดิวธิ ีหรอืความขดัขอ้งของอปุกรณ์
เครือ่งใช ้เนือ่งจากคารบ์อนมอนอกไซดเ์ขา้แทนทีอ่อกซเิจนใน
เลอืด การสมัผัสคารบ์อนมอนอกไซดเ์ป็นเวลานานสามารถท�าให ้
เกดิผลรา้ยมากมาย ซึง่น�าไปสูค่วามเจ็บป่วยรา้ยแรงและการเสยี
ชวีติได ้ขึน้อยูก่บัระดบัและระยะเวลาการสมัผัส

พงึระวงั
•   เปลวไฟสเีหลอืงขนาดใหญ ่ไมค่งที ่
•   มกีลิน่ฉุน ผดิปกตเิมือ่อปุกรณเ์ครือ่งใชก้�าลงัท�างาน ซึง่อาจ

แสดงวา่มกีารกอ่ตวัของสารแอลดไีฮด ์(aldehydes) ทีเ่ป็น
ผลพลอยไดข้องการเผาไหมไ้มส่มบรูณ์

•   อาการคลืน่ไส ้งว่งนอน ปวดศรีษะ วงิเวยีน อาเจยีน มนึงง 
หายใจล�าบาก และ/หรอืมอีาการคลา้ยเป็นไขท้ีไ่มส่ามารถ
อธบิายได ้

หากคณุสงสยัวา่มคีารบ์อนมอนอกไซด์
•   ปิดเครือ่งใชท้ีส่งสยันัน้ทนัท ีหากปลอดภยั
•   อพยพออกจากบรเิวณดงักลา่ว และโทรหมายเลข 911
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•   พบแพทยท์นัท ีหากพบวา่บคุคลในบา้นมอีาการเหมอืนไดรั้บ
พษิจากคารบ์อนมอนอกไซด์

•   แจง้ SoCalGas หรอืผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีณุสมบตั ิใหม้าตรวจ
สอบเครือ่งใชนั้น้ทนัที

•   อยา่ใชอ้ปุกรณเ์ครือ่งใชท้ีต่อ้งสงสยัจนกวา่จะไดรั้บการตรวจ
สอบ ซอ่มแซม และระบวุา่ปลอดภยัตอ่การใชง้าน

สญัญาณเตอืนภยัจากพษิของคารบ์อนมอนอกไซด์
California’s Carbon Monoxide Poisoning Prevention Act 
(กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัภาวะคารบ์อนมอนอกไซดเ์ป็นพษิ
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยี) ก�าหนดใหอ้สงัหารมิทรัพยซ์ ึง่เป็นทีอ่ยูอ่าศยั
ทีม่อีปุกรณเ์ครือ่งใชท้ีม่กีารเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ เตาผงิ 
หรอืโรงรถทีอ่ยูต่ดิกบัทีอ่ยูอ่าศยันัน้ ตดิตัง้สญัญาณเตอืนภยัจาก
พษิของกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซดท์ีไ่ดรั้บการรับรองแลว้ เฉพาะ
เครือ่งแจง้เตอืนพษิของคารบ์อนมอนอกไซดเ์ทา่นัน้ทีผ่า่นการ
รับรองจาก California State Fire Marshall และมใีบรับรอง 
Underwriter’s Laboratories (UL) ทีใ่ชไ้ด ้เครือ่งแจง้เตอืนพษิ
ของกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซดจ์ะหาซือ้ไดต้ามรา้นเคหะภณัฑ ์และ
รา้นขายของใชใ้นการปรับปรงุบา้นโดยทัว่ไป

การรมควนัก�าจดัแมลง
SoCalGas จะปิดการใหบ้รกิารแกส๊กอ่นการรมควนัก�าจัดแมลง
ของบา้นหรอืธรุกจิ และเปิดการใหบ้รกิารแกส๊หลงัจากนัน้ โดย 
SoCalGas เทา่นัน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูปิ้ดวาลว์บรกิารแกส๊ ผู ้
ใหบ้รกิารก�าจัดแมลงไมไ่ดรั้บอนุญาต SoCalGas ใหบ้รกิารการ
ปิดและเปิดวาลว์นีโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยใด ๆ SoCalGas จะตรวจ
สอบและปรับอปุกรณเ์ครือ่งใชท้ัง้หมดเพือ่การใชง้านอยา่งมี
ประสทิธภิาพ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการเปิดการใหบ้รกิารแกส๊อกี
ครัง้

ในการปิดบรกิารแกส๊เพือ่รมควนัก�าจัดแมลงนัน้ ลกูคา้ตอ้งยืน่
ค�าขอกอ่นเป็นเวลาอยา่งนอ้ยสองวนัท�าการกอ่นการปิดบรกิาร
แกส๊ ส�าหรับการเปิดใหบ้รกิารแกส๊อกีครัง้ ลกูคา้จะตอ้งแจง้ลว่ง
หนา้เป็นเวลาอยา่งนอ้ยหนึง่วนัท�าการ โทรศพัท ์ 
1-800-427-2200 เพือ่ท�าการนัด บรกิารดงักลา่วจะมคี�าสัง่การ
เปิดใหบ้รกิารแกส๊อกีครัง้ไดห้ลงัจากทีม่กีารตดิตัง้เต็นท ์และสิง่
ปลกูสรา้งนัน้ไดถ้กูรมควนัก�าจัดแมลงแลว้ เป็นเวลาอยา่งนอ้ย
สองวนั การเปิดบรกิารแกส๊อกีครัง้นัน้สามารถก�าหนดเวลาไดใ้น
วนัเดยีวกบัทีน่�าเต็นทอ์อก หากคณุแสดง “Certification for 
Re-Entry” (เอกสารรับรองส�าหรับการกลบัเขา้อาคาร) จากผูใ้ห ้
บรกิารก�าจัดแมลง กรณุาเคลยีรท์างเขา้ถงึมเิตอรแ์กส๊และประตู
หนา้ใหเ้รยีบรอ้ย
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การอา่นใบแจง้หนีร้ายเดอืนของคณุ 

1. ขอ้มลูการตดิตอ่

2. สรปุยอดบญัชใีหมแ่สดงยอดเกา่และการช�าระเงนิ รวมทัง้
คา่ใชแ้กส๊ปัจจบุนัอยา่งชดัเจน

3. วนัครบก�าหนดช�าระเงนิและยอดหนีใ้หมท่ีห่างา่ยขึน้

4. กราฟแทง่แสดงการเปรยีบเทยีบปรมิาณการใชท้ีเ่ห็นได ้
อยา่งชดัเจน

5. ขอ้มลูการใชแ้กส๊ทีเ่ขา้ใจงา่ย

6. ต�าแหน่งใหมข่องขอ้มลูส�าคญั และวธิจัีดการใบแจง้หนีค้า่
แกส๊ของคณุ

7. ส�าหรับลกูคา้ทีล่งทะเบยีนในโปรแกรม CARE จะไดรั้บ
สว่นลดทีแ่สดงไวใ้นรปูของรายการทีแ่ยกตา่งหากบนใบ
แจง้หนี้

8. เรามบีรกิารใบแจง้หนี ้และ การจา่ยเงนิทีไ่มใ่ชก้ระดาษผา่น
ทาง “My Account” (บญัชขีองฉัน)

การช�าระเงนิตามใบแจง้หนี้
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MY ACCOUNT

My Account พรอ้มใหใ้ชส้�าหรับลกูคา้ตามบา้นและธรุกจิโดย
เขา้ถงึทางออนไลน ์เมือ่คณุลงทะเบยีน My Account แลว้คณุ
สามารถ

•   ดแูละช�าระคา่ใชแ้กส๊ผา่นเว็บไซตท์ีป่ลอดภยัของเรา
•   ก�าหนดการช�าระเงนิครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้
•   ก�าหนดการเตอืนเรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิทางอเีมล์
•   ค�าขอขยายการช�าระเงนิ
•   ก�าหนด ด ูหรอืยกเลกิการนัดรับบรกิาร

บรกิารช�าระเงนิผา่นการหกับญัชอีตัโนมตั ิ
คณุสามารถช�าระเงนิแตล่ะเดอืนผา่นการหกับญัชอีตัโนมตัจิาก
บญัชเีงนิฝากทีร่องรับการจา่ยเชค็เงนิสด (checking account) 
10 วนั หลงัจากทีบ่รษัิทไดส้ง่ไปรษณียร์ายการบญัชปีระจ�าเดอืน
ถงึคณุ คณุสามารถลงทะเบยีนรับใบเรยีกเกบ็เงนิอเิล็กทรอนกิส์
ไดเ้ชน่กนั เพยีงแคล่งทะเบยีนรับใบแจง้หนีท้าง อนิเทอรเ์น็ตที ่
socalgas.com/myaccount 

ทางเลอืกในการช�าระเงนิเพิม่เตมิ 
ส�าหรับคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ คณุสามารถช�าระโดยเชค็
อเิล็กทรอนกิส,์ บตัรเดบติ/ATM หรอืบตัรเครดติ VISA/
MasterCard ผา่นทางผูใ้หบ้รกิารอสิระชือ่วา่ BillMatrix 
SoCalGas ไมไ่ดค้ดิคา่ใชจ้า่ยส�าหรับบรกิารนี ้แต ่BillMatrix 
คดิคา่ใชจ้า่ย $1.50 ส�าหรับธรุกรรมแตล่ะครัง้ การช�าระทาง
โทรศพัทท์�าไดโ้ดยผา่น BillMatrix โทร 1-800-232-6629 

คณุยงัสามารถช�าระเงนิทางโทรศพัทโ์ดยลงทะเบยีนในโปรแกรม 
SoCalGas Pay by Phone (ช�าระเงนิทางโทรศพัท)์ ไดอ้กี
ดว้ย เพือ่รับใบสมคัรส�าหรับลงทะเบยีน ดาวนโ์หลดใบสมคัร
ไดท้ีs่ocalgas.com (คน้หา “BILL MATRIX”) เมือ่คณุไดรั้บ
การลงทะเบยีนแลว้ คณุสามารถช�าระเงนิไดท้างโทรศพัทท์ี่
หมายเลข 1-800-427-2700

LEVEL PAY PLAN (แผนช�าระเงนิแบบเหมาจา่ย)

แผนนีถ้วัเฉลีย่การใชแ้กส๊และคา่ใชจ้า่ยรายปีในชว่งเวลา  
12 เดอืน และคณุจา่ยคา่แกส๊เฉลีย่ในแตล่ะเดอืน แทนทีจ่ะจา่ย
คา่บรกิารตามจรงิ โดยทีค่า่แกส๊เฉลีย่นีอ้าจไดรั้บการประเมนิใหม่
และปรับใหมท่กุหกเดอืน หากปรมิาณการใชแ้กส๊หรอืราคาของ
แกส๊มกีารเพิม่หรอืลดลงมากอยา่งมนัียส�าคญั ลงทะเบยีนแผน
ช�าระเงนิแบบเหมาจา่ยไดท้ี ่socalgas.com/levelpayplan
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การแจง้เตอืนจากบคุคลทีส่าม 
หากคณุหรอืคนรูจั้กมปัีญหาในการจ�าวา่ตอ้งช�าระคา่แกส๊ทกุ
เดอืน โปรแกรมแจง้เตอืนบคุคลทีส่ามสามารถชว่ยคณุได ้
โปรแกรมนีไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย และยงัสามารถชว่ยป้องกนัการถกู
ตดับรกิารแกส๊ไดด้ว้ย วธิกีารท�างานคอืดงันี ้คณุเลอืกเพือ่น 
ญาต ิหรอืองคก์รสงัคมทีค่ณุเชือ่ถอืใหรั้บส�าเนาใบแจง้การเกนิ
ก�าหนดช�าระเงนิ บคุคลทีส่ามนีไ้มต่อ้งรับผดิชอบในการช�าระ
เงนิ แตจ่ะเตอืนคณุใหท้ราบวา่ถงึก�าหนดช�าระเงนิแลว้ เพือ่
ทีค่ณุจะไดด้�าเนนิการตามทีจ่�าเป็นเพือ่ป้องกนัการตดัแกส๊ ดู
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่socalgas.com/thirdparty หรอืโทร 
1-800-427-2200 ส�าหรับผูม้ปัีญหาในการพดู และการไดย้นิ 
โทรศพัท ์1-800-252-0259

ตอ้งการเวลาเพิม่ในการช�าระเงนิหรอืไม่
เมือ่คณุไดรั้บใบแจง้หนี ้จะถอืวา่เกนิก�าหนดช�าระหากไมไ่ดรั้บ
การช�าระเงนิภายใน 19 วนั จากวนัทีส่ง่ไปรษณียซ์ ึง่แสดงอยู่
บนใบแจง้หนี ้เชค็ช�าระเงนิควรสัง่จา่ย SoCalGas ขอ้มลูตอ่
ไปนีเ้ป็นค�าอธบิายเกีย่วกบัทางเลอืกในการช�าระเงนิซึง่มอียูใ่น
ปัจจบุนั ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งทางเลอืกการช�าระเงนิตามใบแจง้
หนีไ้ดท้ีเ่ว็บไซตข์องเรา socalgas.com/pay-bill

เครือ่งมอืชว่ยคณุประหยดั
พลงังานและเงนิ

วธิกีารประหยดั
•   ชม “วธิปีระหยดั” ใน My Account ที ่socalgas.com 

เพือ่ดกูารใชแ้ละคา่ใชจ้า่ยแกส๊รายวนัและรายชัว่โมงของ
คณุ 

•   ตัง้เป้าหมายการประหยดัและรับเคล็ดลบัวธิกีารบรรลเุป้า
หมายนัน้ 

•   วเิคราะหว์า่สภาพอากาศและปัจจัยอืน่สง่ผลกระทบตอ่
การใชแ้กส๊รายเดอืนอยา่งไร 

การเตอืนตดิตามใบแจง้หนี้
•   ตดิตามคา่ใชจ้า่ยแกส๊ผา่นรอบการแจง้หนี ้
•   ท�าตามขัน้ตอนเพือ่ลดการใชแ้กส๊และหลกีเลีย่งเรือ่งไม่

คาดฝัน 
•   รับการแจง้เตอืนทีไ่มม่คีา่ใชจ้า่ยรายสปัดาหท์างอเีมล ์

และ/หรอื ขอ้ความ 

หากตอ้งการเขา้สูร่ะบบหรอืลงทะเบยีน โปรดไปที ่
MyAccount.SoCalGas.com
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การชว่ยเหลอืเกีย่วกบัสว่นลดและใบ
เรยีกเก็บเงนิ
California Alternate Rates for Energy (CARE) 
ลกูคา้ทีม่สีทิธิแ์ละรายไดต้ามทีก่�าหนดสามารถรับสว่นลดรอ้ย
ละ 20 ของยอดเงนิในใบแจง้หนี ้ผา่นโปรแกรม California 
Alternate Rates for Energy (CARE) ของเรา ดขูอ้มลูเพิม่
เตมิหรอืใบสมคัรไดท้ี ่socalgas.com/care หรอืโทร  
1-800-427-2200  
ส�าหรับผูม้ปัีญหาในการพดู และการไดย้นิ โทรศพัท ์ 
1-800-252-0259

โปรแกรมชว่ยเหลอืประหยดัพลงังาน* 
การปรับปรงุบา้นเพือ่ประหยดัพลงังานทีไ่มม่คีา่ใชจ้า่ย เชน่ 
การใชฉ้นวนเหนอืฝ้า, ใสแ่ผน่กนัสาดและหวัฝักบวัแบบไหล
ชา้ มใีหแ้ลว้โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยส�าหรับเจา้ของบา้นและผูเ้ชา่ที่
ผา่นเกณฑ ์ทางโปรแกรม Energy Savings Assistance ดู
ขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่socalgas.com/improvements หรอื
โทร 1-800-331-7593

*โปรแกรม Energy Savings Assistance ไดรั้บเงนิสนับสนุนจากลกูคา้สาธารณูปโภคในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี และบรหิาร โดย Southern California Gas Company ภายใตก้ารอปุถมัภ์
ของ California Public Utilities Commission โปรแกรมนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิ
ไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ Southern California Gas Company ไมรั่บผดิชอบ
ตอ่สนิคา้และบรกิารทีล่กูคา้เป็นผูเ้ลอืก ลกูคา้ไมม่ขีอ้ผกูพันตอ่การซือ้สนิคา้หรอืบรกิารเพิม่เตมิ
จากผูใ้หบ้รกิาร

โปรแกรมการใหค้วามชว่ย
เหลอืแกล่กูคา้
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ความจ�าเป็นทางการแพทย์
รับแกส๊เพิม่เตมิในราคาต�า่ทีส่ดุหากสมาชกิเต็มเวลาของครัว
เรอืนของคณุมคีณุสมบตัทิางการแพทยท์ีจ่�าเป็นตอ้งใชแ้กส๊
เพิม่เตมิเพือ่การท�าความรอ้นใหส้ถานที ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
socalgas.com/medical หรอืโทร 1-800-427-2200

กองทนุชว่ยเหลอืคา่แกส๊ (GAF) 
บรษัิทอาจใหค้วามชว่ยเหลอืในการจา่ยคา่แกส๊หนึง่ครัง้ส�าหรับ
ลกูคา้ทีม่รีายไดต้ามเกณฑท์ีก่�าหนด ในชว่งเดอืนตา่ง ๆ ในฤดู
หนาวผา่นโปรแกรม Gas Assistance Fund  
(กองทนุชว่ยเหลอืคา่แกส๊) ของเรา ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
socalgas.com/gaf หรอืโทร 1-800-427-2200

Low-Income Home Energy Assistance Program 
(LIHEAP) 
ลกูคา้ทีม่รีายไดต้ามเกณฑท์ีก่�าหนด อาจไดรั้บความชว่ย
เหลอืในการช�าระคา่แกส๊ผา่นโปรแกรม LIHEAP ทีไ่ดรั้บเงนิ
สนับสนุนจากรัฐบาลกลาง ตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิตดิตอ่ที ่
Department of Community Services and Development 
ที ่csd.ca.gov หรอืโทร 1-866-675-6623  
ผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิและการพดูโทร 1-916-263-1402 
หรอื CA Relay Service 711
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การท�าความรอ้นภายในบา้น
•   บ�ารงุรักษาระบบท�าความรอ้นอยา่งเหมาะสม เพือ่ให ้

ระบบท�างานดว้ยประสทิธภิาพสงูสดุ
•   ท�าความสะอาดหรอืเปลีย่นตวักรองเครือ่งท�าความรอ้น

ตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติ
•   ประหยดัคา่ใชจ้า่ยดา้นการท�าความรอ้นไดถ้งึรอ้ยละ  

30 ดว้ยการปรับลดเครือ่งควบคมุอณุหภมูขิองคณุลง 
3-5 องศา หากคณุสามารถท�าไดโ้ดยไมส่ง่ผลเสยีตอ่
สขุภาพ

•   ตดิตัง้เครือ่งควบคมุอณุหภมูทิีต่ัง้โปรแกรมไดซ้ ึง่ชว่ย
ควบคมุอณุหภมูขิองบา้นโดยอตัโนมตั ิเพือ่การควบคมุ
ความสบายและการประหยดัพลงังาน

•   อดุรอยร่ัวและใสแ่ผน่กนัสาดบนหนา้ตา่งและประตทูีปิ่ด
ไมส่นทิ

•   ใหผู้เ้ชีย่วชาญทดสอบทอ่อากาศของคณุเพือ่ดวูา่มกีาร
ร่ัวหรอืไม ่ทอ่อากาศควรไดรั้บการซอ่มแซมดว้ยสาร
ผนกึประเภทยางแมสตกิ (mastic-type sealant) ไมใ่ช่
เทปอเนกประสงคห์รอืเทปพันสายไฟ (duct tape) คณุ
สามารถประหยดัคา่ใชจ้า่ยดา้นการท�าความรอ้นไดถ้งึ
รอ้ยละ 20

•   เปิดทีบ่งัแสงส�าหรับหนา้ตา่งในระหวา่งวนัเพือ่ให ้
แสงแดดท�าใหบ้า้นอุน่ ปิดทีบ่งัแสงในชว่งกลางคนื เพือ่
จ�ากดัปรมิาณความรอ้น ไมใ่หอ้อกนอกตวับา้น

•   ประหยดัคา่ใชจ้า่ยดา้นการท�าความรอ้นไดถ้งึรอ้ยละ  
25 ดว้ยการตดิตัง้หรอืปรับปรงุฉนวนเหนอืฝ้าหรอืฉนวน
ในผนัง

เคล็ดลบัและสว่นลดแบบเงนิคนื
ส�าหรบัพลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพ
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น�า้รอ้น
•   การตัง้เครือ่งควบคมุอณุหภมูขิองเครือ่งท�าน�้ารอ้นใหอ้ยู่

ในระดบัประมาณ 120 องศาตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติ จะ
ชว่ยป้องกนัอบุตัเิหตนุ�้ารอ้นลวก และลดคา่ใชจ้า่ยดา้น
พลงังานของคณุได ้

•   ซอ่มกอ๊กน�้าทีร่ั่ว น�้ารอ้นหนึง่หยดตอ่หนึง่วนิาทสีามารถ
ท�าใหค้ณุเสยีน�้าไป 500 แกลลอนตอ่ปี

•   เดนิเครือ่งลา้งจานเมือ่มภีาชนะบรรจอุยูเ่ต็มแลว้
•   ตดิฉนวนหุม้ดา้นนอกของทอ่น�้ารอ้นทีเ่ป็นทอ่เปลอืย
•   หากคณุมเีครือ่งท�าน�้ารอ้นทีใ่ชแ้กส๊ ปรับคา่ของเครือ่ง

ไปที ่Pilot (เปลวไฟทีจ่ดุเตาแกส๊)” เมือ่คณุเดนิทางชว่ง
หยดุพักรอ้น 

•   ตดิตัง้หวัฝักบวัน�้าแบบประหยดัน�้า เพือ่ลดการใชน้�้าลง 
และประหยดัคา่ใชจ้า่ยของการท�าน�้ารอ้นไดถ้งึรอ้ยละ 10

•   อาบน�้าฝักบวัซึง่ใชเ้วลานอ้ยกวา่และใชน้�้าทีร่อ้นนอ้ยลง
แทนการใชอ้า่งอาบน�้า การอาบน�้าในอา่งอาบน�้าใชน้�้า
รอ้นมากถงึ 2 เทา่ครึง่ของการอาบน�้าฝักบวัเป็นเวลา 5 
นาที

การซกัผา้
•   เดนิเครือ่งซกัผา้เมือ่ผา้บรรจอุยูเ่ต็มแลว้ หรอืปรับระดบัน�้า

ใหพ้อดกีบัปรมิาณผา้ทีซ่กั ใชน้�้าเย็นเมือ่ซกัผา้และใชผ้ง
ซกัฟอกทีเ่ป็นสตูรใชก้บัน�้าเย็น

•   หากเป็นไปได ้เดนิเครือ่งอบผา้เมือ่มผีา้บรรจอุยูเ่ต็มแลว้
เสมอ อยา่อบผา้จนแหง้เกนิไป ใชเ้ครือ่งอบผา้สองครัง้
ตดิตอ่กนัหรอื มากกวา่นัน้เพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากความรอ้น
ทีย่งัคงอยูใ่นเครือ่ง

•   ท�าความสะอาดตะแกรงดกัเสน้ใยขนาดเล็ก (lint) กอ่น
เริม่อบผา้แตล่ะครัง้

•   เสน้ใยขนาดเล็ก (lint) และฝุ่ นทีส่ะสมอยูท่ีช่อ่งระบาย
อากาศของเครือ่งอบผา้ดา้นหลงัตวัเครือ่ง และหลงั
ตะแกรงดกัเสน้ใย ฝุ่ นขนาดเล็กออกไปทิง้เป็นระยะ ๆ

การประกอบอาหาร
•   อยา่ท�าใหเ้ตาอบทีใ่ชแ้กส๊รอ้นกอ่นอบอาหาร (preheat) 

ถา้ไมจ่�าเป็น และอยา่เปิดฝาเตาอบขณะทีก่�าลงัอบอาหาร
•   ใชห้มอ้และกระทะทีม่ขีนาดพอดกีบัหวัเตา และปิดฝา

หมอ้ขณะทีห่งุตม้ ประกอบอาหารส�าหรับหลาย ๆ มือ้ใน
ครัง้เดยีว และหงุตม้อาหารตามเวลาและอณุหภมูทิีแ่นะน�า

•   รักษาเตาอบและเตาหงุตม้ใหส้ะอาด

ชุดประหยดัพลงังาน
หากตอ้งการประหยดัแกส๊และน�้า รอ้งขอชดุประหยดัพลงังาน
แบบไมม่คีา่ใชจ้า่ย ชดุนีม้หีวัฝักบวัประหยดัน�้าหนึง่อนัและกอ๊ก
น�้าเตมิอากาศสามอนั เยีย่มชม socalgas.com (คน้หา “KIT”)
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สว่นลดแบบเงนิคนื (REBATE)

SoCalGas ใหส้ว่นลดแบบเงนิคนืแกเ่จา้ของบา้น เจา้ของ
และผูจั้ดการอสงัหารมิทรัพยข์องหน่วยทีอ่ยูอ่าศยัแบบหลาย
ครอบครัว และลกูคา้ประเภทธรุกจิ บรษัิทอาจใหส้ว่นลดแบบคนื
เงนิแกเ่ครือ่งท�าความรอ้น เครือ่งซกัผา้ เครือ่งลา้งจาน เครือ่ง
ท�าน�้ารอ้นแบบถงัเก็บ เครือ่งท�าน�้ารอ้นแบบไมม่ถีงัเกบ็ ฉนวน
ใตฝ้้า ฉนวนผนัง และ อืน่ ๆ ทีม่เีครือ่งหมาย ENERGY STAR® 
ดรูายละเอยีดและสว่นลดแบบคนืเงนิทีม่อียูไ่ดท้างเว็บไซต ์
socalgas.com (คน้หา “REBATES”)

ENERGY UPGRADE CALIFORNIA® HOME UPGRADE 
Energy Upgrade California® Home Upgrade เสนอแรง
จงูใจสงูสดุ $6,500** ส�าหรับการปรับปรงุพลงังานอยา่ง
มปีระสทิธภิาพใหบ้า้นคณุ โดยการปรับปรงุระบบทีเ่กีย่วกบั 
พลงังาน ซึง่รวมทัง้การตดิฉนวน การอดุผนกึเพือ่ป้องกนัอากาศ 
เล็ดลอด ระบบทอ่อากาศ การใหค้วามรอ้นและความเย็นแก่
พืน้ที ่พรอ้มกนัในคราวเดยีว ซึง่สามารถปรับปรงุการใชพ้ลงังาน
อยา่งม ีประสทิธภิาพ และความสบายภายในบา้นไดอ้ยา่งมาก 
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีs่ocalgas.com/upgrade หรอื 
EnergyUpgradeCA.org โปรดทราบ: ลงิกน์ีจ้ะน�าทา่นไปสู่
เว็บไซตบ์คุคลที ่3 ซึง่มใิชส่ว่นหนึง่ของ SoCalGas

ลกูคา้ประเภททีอ่ยูอ่าศยั โทรศพัท ์1-800-427-4400

ลกูคา้ประเภทอาคารทีอ่ยูอ่าศยัหลายครอบครัว โทรศพัท ์
1-800-427-4400

ลกูคา้ประเภทธรุกจิ โทรศพัท ์1-800-427-2000

** ลกูคา้อาจเขา้เกณฑรั์บเงนิจงูใจเกนิ $6,500 ตามการประหยดัพลงังานทีค่�านวณได ้รว่มมอืกบั
ผูใ้หบ้รกิารหรอืผูป้ระเมนิราคาเพือ่ค�านวณเงนิจงูใจส�าหรับการปรับปรงุของคณุ

Energy Upgrade California® Home Upgrade ใหค้วามชว่ยเหลอืและเงนิจงูใจส�าหรับ
โครงการปรับปรงุบา้น ทีส่ามารถลดการใชพ้ลงังานและท�าใหบ้า้นน่าอยูย่ ิง่ข ึน้ โปรแกรมนีจั้ดขึน้
ทัว่รัฐจัดการโดยลกูคา้สาธารณูปโภคและเครอืขา่ยพลงังานในภมูภิาค และก�ากบัดแูลโดยลกูคา้
สาธารณูปโภค CPUC ภายใตก้ารอปุถมัภข์อง CPUC

เงนิจงูใจนัน้เสนอในแบบมากอ่นไดก้อ่นและมผีลบงัคบัใชจ้นกวา่เงนิสนับสนุนหมดลงหรอืโปรแกรม
ถกูยกเลกิไป โดยมขีอ้ก�าหนดและเงือ่นไข ดรูายละเอยีดทีก่ฎของโปรแกรม โปรแกรมนีอ้าจมกีาร
เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การเลอืก การซือ้ และเจา้ของสนิคา้
และบรกิารเป็นความรับผดิชอบของลกูคา้แตเ่พยีงฝ่ายเดยีว SoCalGas ไมรั่บประกนั ทัง้โดยแจง้
หรอืโดยนัย ประกอบดว้ยการรับประกนัในเชงิพาณชิยห์รอืความเหมาะสมส�าหรับจดุประสงคเ์ฉพาะ
กจิ การใชส้นิคา้และบรกิารทีเ่ลอืก
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บรกิาร
ทางเลอืกบรกิารตนเอง

ขอบรกิารหลากหลายไดท้างออนไลน ์ตลอด 24 ชัว่โมงทกุ
วนั ซึง่มคีวามสะดวกและรวดเร็ว โดยคณุสามารถขอใหม้ี
การเริม่ หยดุ หรอืยา้ย บรกิารแกส๊ของคณุ ขอค�าสัง่บรกิาร
ลกูคา้ ท�าแผนการผอ่นช�าระเงนิ และบรกิารอืน่ ๆ เยีย่มชม 
socalgas.com /schedule-service

การนดับรกิารส�าหรบัลกูคา้ประเภททีอ่ยูอ่าศยั
พนักงานบรกิารทีไ่ดรั้บการฝึกอบรมของเราสามารถตรวจสอบ
ไดว้า่อปุกรณเ์ครือ่งใชข้องคณุท�างานอยา่งปลอดภยัและมี
ประสทิธภิาพหรอืไม ่นอกจากนี ้พนักงานยงัสามารถปรับเตา
แกส๊ เปลวไฟทีจ่ดุเตาแกส๊ และใหบ้รกิารซอ่มแซมไดบ้าง
ประเภท

คณุสามารถนัดหมายบรกิารไดท้างเว็บไซต ์ 
socalgas.com/schedule-service

การนดัหมายแบบธรรมดา - ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย
พนักงานบรกิารจะมาถงึบา้นของคณุ ชว่งเชา้ (7.00 น 
ถงึเทีย่ง) หรอืชว่งบา่ย (เทีย่งถงึ 17.00 น.) หรอืชว่งเย็น
และค�า่ (17.00 น. - 20.00 น.)

การนดัหมายแบบพเิศษ - คา่ธรรมเนยีม 25 
ดอลลาร*์
พนักงานบรกิารจะมาถงึบา้นของคณุโดยมชีว่งเวลาที่
สามารถใหบ้รกิารไดต้ัง้แต ่8.00 น ถงึ 19.00 น. วนั
จันทรถ์งึศกุร ์ณ จดุเริม่ตน้ของแตล่ะชัว่โมงและทีค่รึง่
ชัว่โมง พนักงานบรกิารของเราจะมาถงึภายใน 30 นาที
ของเวลาทีค่ณุระบุ

*คา่ธรรมเนยีมอาจเปลีย่นแปลงได ้

การเชือ่มตอ่/ซอ่มแซมเครือ่งใช้
ชา่งเทคนคิของเราสามารถตดิตัง้เครือ่งอบผา้และเตาบารบ์คีวิ 
ซอ่มแซมเครือ่งท�าความรอ้น และเครือ่งท�าน�้ารอ้นบางรายการ 
และเปลีย่นตวัเชือ่มตอ่ทองเหลอืงทีไ่มเ่คลอืบตามทีแ่นะน�าไว ้
โดย Consumer Product Safety Commission  
เยีย่มชม socalgas.com/schedule-service หรอืโทร 
1-800-427-2200 เพือ่นัดหมายบรกิาร
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Para asistencia en 
español, llame al

สง่เช็คส�าหรบัช�าระคา่บรกิารทางไปรษณียถ์งึ
SoCalGas, P.O. Box C, Monterey Park, CA 91756

สง่จดหมายถงึเราที่
SoCalGas, P.O. Box 3150, San Dimas, CA 91773

TDD/TTY 

(ส�าหรับผูม้ปัีญหาในการพดูและการไดย้นิ)

ส�าหรับภาษาอืน่ ๆ

วธิตีดิตอ่เรา
บรกิารตอบสนองภาวะฉุกเฉนิตลอด 24 ช ัว่โมง
หากคณุมเีหตฉุุกเฉนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัแกส๊ธรรมชาต ิโทรศพัทถ์งึ
เลขหมายของเราตลอด 24 ชัว่โมงไดท้ี ่1-800-427-2200  
ส�าหรับผูม้ปัีญหาในการพดู และการไดย้นิ โทรศพัท ์ 
1-800-252-0259

ศนูยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธ์
หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอื กรณุาไปทีเ่ว็บไซต ์socalgas.
com หรอื โทรศพัทถ์งึเราทีห่มายเลขใดหมายเลขหนึง่ดงัตอ่ไปนี้
•  บรกิารตอบสนองภาวะฉุกเฉนิตลอด  

24 ช ัว่โมง โทรศพัท ์ 1-800-427-2200
• ลกูคา้ประเภททีอ่ยูอ่าศยั โทรศพัท ์ 1-800-427-2200
• ลกูคา้ประเภทธรุกจิ โทรศพัท ์ 1-800-427-2000
•  สว่นลดแบบเงนิคนืส�าหรบัลกูคา้ประเภททีอ่ยูอ่าศยั  

โทรศพัท ์ 1-800-427-4400
•  สว่นลดแบบเงนิคนืส�าหรบัลกูคา้ประเภททีอ่ยูอ่า 

ศยัแบบหลายครอบครวั โทรศพัท ์ 1-800-427-4400
•  สว่นลดแบบเงนิคนืส�าหรบัลกูคา้ประเภทธรุกจิ  

โทรศพัท ์ 1-800-427-2000

ศนูยบ์รกิารลกูคา้สมัพนัธท์างโทรศพัทแ์บบหลายภาษา

© 2017 Southern California Gas Company. เครือ่งหมายการคา้ตา่ง ๆ เป็นทรัพยส์นิของเจา้ของตามล�าดบั  
สงวนลขิสทิธิ ์N16G0078A 0117

1-800-342-4545 
(SPANISH)

1-800-427-1429 
(MANDARIN)

1-800-427-1420 
(CANTONESE) 

1-800-427-0471 
(KOREAN)

1-800-427-0478 
(VIETNAMESE) 

1-888-427-1345

1-800-252-0259


