
ใบสมคัรโปรแกรม Medical Baseline — สว่น A (กรอกโดยลกูคา้)
สําหรับการลงทะเบยีนและการรับรองของโปรแกรม Medical Baseline

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง และข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้
อยู่อาศัยในโปรแกรม Medical Baseline อาศัยอยู่ที่อยู่นี้ตลอดเวลา
และจำเป็นต้องเข้าร่วมในโปรแกรม Medical Baseline ข้าพเจ้า
อนุญาตให้ PG&E ตรวจสอบข้อมูลนี้ และข้าพเจ้ายังตกลงที่จะแจ้ง
ให้ PG&E ทราบในทันทีว่าผู้อยู่อาศัยที่มีสิทธิ์ได้ย้ายที่อยู่หรือผู้อยู่
อาศัยไม่มีความจำเป็นต้องเข้าร่วมในโปรแกรม Medical Baseline 
อีกต่อไป

ขา้พเจา้เขา้ใจและตกลงวา่:
1. หากผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมที�มคีณุสมบตัเิหมาะสมรับร

องวา่ภาวะทางการแพทยข์องผูอ้ยูอ่าศยัเป็นอาการถาวร 
PG&E กําหนดใหต้อ้งกรอกแบบฟอรม์ทกุสองปีเพื�อรับรอง
ตนเองวา่ผูอ้ยูอ่าศยัยงัคงมสีทิธิ�สําหรับโปรแกรม Medical 
Baseline

2. หากผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมที�มคีณุสมบตัเิหมาะสมรับร
องวา่ภาวะทางการแพทยข์องผูอ้ยูอ่าศยัไมใ่ชอ่าการถาวร 
PG&E กําหนดใหต้อ้งกรอกแบบฟอรม์ทกุปีเพื�อรับรอง
ตนเองวา่ผูอ้ยูอ่าศยัยงัคงมสีทิธิ�สําหรับโปรแกรม Medical 
Baseline และกรอกใบสมคัรใหม ่รวมทั�งมใีบรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมที�มคีณุสมบตัเิหมาะสมทกุสองปี

3. ลกูคา้ที�มคีวามบกพรอ่งทางการมองเห็นสามารถตดิตอ่ 
PG&E เพื�อรอ้งขอการแจง้เตอืนในรปูแบบอื�นเมื�อมกีารส่
งประกาศแจง้สําหรับการรับรอง

4. PG&E ไมส่ามารถรับประกนัไดว้า่จะมกีารใหบ้รกิารแกส๊และ
ไฟฟ้าไดอ้ยา่งตอ่เนื�องโดยไมห่ยดุชะงัก ขา้พเจา้มหีนา้ที�รั
บผดิชอบในการจัดเตรยีมวธิกีารอื�นในกรณีที�กา๊ซหรอืไฟฟ้า
ดบั

5. จะตอ้งกรอกขอ้มลูในสว่น A และสว่น B ของแบบฟอรม์นี�
และสง่ไปที� PG&E ทางออนไลนห์รอืทางไปรษณียก์อ่นที� 
PG&E จะประมวลผลใบสมคัรนี�

6. นอกจากนี� ลกูคา้ยงัอาจไดรั้บสทิธปิระโยชนจ์ากโปรแกรม
ประหยดัพลงังาน เชน่ Energy Upgrade California® 
Home Upgrade โปรแกรม Energy Savings Assistance 
สําหรับลกูคา้ที�มรีายไดต้ามเกณฑจ์ะใหค้วามชว่ยเหลอื
โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย สําหรับขอ้มลูเพิ�มเตมิ โปรดเขา้ไปที� 
pge.com/saveenergy

7. PG&E อาจเปิดเผยขอ้มลูตดิตอ่ของขา้พเจา้กบัองคก์รต่
าง ๆ เชน่ หน่วยงานรับมอืเหตฉุุกเฉนิของรัฐและทอ้งถิ�น 
เพื�อใหห้น่วยงานดงักลา่วสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืแก ่
PG&E และขา้พเจา้เป็นการสว่นตวัในระหวา่งที�ไฟฟ้าดั
บเป็นระยะเวลานาน เพื�อดแูลความปลอดภยัและความเป็น
อยูข่องขา้พเจา้

8. เงนิชว่ยเหลอืมาตรฐานของ Medical Baseline ใหใ้ช ้
พลงังานไดพ้เิศษในราคาที�ตํ�าที�สดุ เงนิชว่ยเหลอืคา่ใช ้
จา่ยของ Medical Baseline จะเป็นสว่นที�เพิ�มจากการจัด
สรรพื�นฐานตามแผนอตัรามาตรฐานของคณุ สําหรับไฟฟ้า 
คอื 16.438 kWh ตอ่วนั (ประมาณ 500 kWh ตอ่เดอืน) ซึ�
งจํานวนเงนิเพิ�มเตมิจะเทา่กบัปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าในครัว
เรอืนโดยเฉลี�ยตอ่วนั สําหรับแกส๊ คอื 0.82192 เทอรม์ ต่
อวนั (ประมาณ 25 เทอรม์ ตอ่เดอืน) ซึ�งจํานวนเงนิเพิ�มเตมิ
จะเทา่กบัสามในสี�ของปรมิาณการใชแ้กส๊ในครัวเรอืนโดย
เฉลี�ยตอ่วนั หากเงนิชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยของ Medical 
Baseline ไมเ่ป็นไปตามความตอ้งการพลงังานทางการ
แพทยข์องคณุ โปรดตดิตอ่ PG&E ที� 1-800-743-5000 ศึ
กษาขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัโปรแกรม Medical Baseline 
ไดท้ี� pge.com/medicalbaseline

ขั�นตอนที� 4   การลงลายมอืชื�อ

 เซน็ชื�อ
ลายมอืชื�อของลกูคา้

วนัที�

สําหรับใชภ้ายในเทา่นั�น:

62-3481-A   มถินุายน 2021   CMB-0621-3613

ชื�อและนามสกลุของลกูคา้ (ตามที�ระบใุนใบเรยีกเก็บเงนิของ PG&E)

ชื�อและนามสกลุของผูอ้ยูอ่าศยัที�มภีาวะทางการแพทย ์
(ลกูคา้หรอืผูอ้ยูอ่าศยัเต็มเวลาตามที�อยูท่ี�ใชบ้รกิาร)

ที�อยูท่ี�ใชบ้รกิาร  หมายเลข APT

เมอืง  รัฐ รหสัไปรษณีย์

ที�อยูไ่ปรษณียข์องลกูคา้ (หากไมใ่ชท่ี�อยูท่ี�ใชบ้รกิาร)  หมายเลข APT

เมอืง  รัฐ รหสัไปรษณีย์

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นของลกูคา้ หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของลกูคา้

อเีมลของลกูคา้

ขั�นตอนที� 1   ขอ้มลูบญัชแีละขอ้มลูลกูคา้ (โปรดเขยีนตวับรรจง)

หมายเลขบญัชลีกูคา้ของ PG&E

ชื�อบา้นเคลื�อนที�หรอืคอมเพล็กซอ์พารต์เมนต์

ที�อยูข่องอพารต์เมนต์

ชื�อผูจั้ดการของอพารต์เมนต ์ หมายเลขโทรศพัทข์องอพารต์เมนต์

ชื�อผูอ้ยูอ่าศยั หมายเลขโทรศพัทข์องผูอ้ยูอ่าศยั

ขั�นตอนที� 2    สําหรับลกูคา้ที�เรยีกเกบ็เงนิโดยบคุคลอื�นที�ไมใ่ช ่PG&E

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ PG&E มขีอ้มลูตดิตอ่ที�คณุตอ้งการใหต้ดิตอ่ที�ถกูตอ้ง เพื�อใหเ้ราสามารถติ
ดตอ่คณุเพื�อแจง้ใหท้ราบถงึการปิดระบบไฟฟ้าเพื�อความปลอดภยัสาธารณะ (PSPS) ที�วางแผนไวห้รอื
สถานการณอ์ื�น ๆ ที�อาจทําใหไ้ฟฟ้าดบัลว่งหนา้ได ้ในบางสถานการณ ์เราอาจสง่จดหมายเพื�อแจง้ให ้
ทราบ ทั�งนี� เราจะใชว้ธิกีารตดิตอ่ทั�งหมดในระหวา่งที�มกีารปิดระบบไฟฟ้าเพื�อความปลอดภยัสาธารณะ

ขอ้มลูที�รวบรวมในใบสมคัรนี�จะถกูนําไปใชต้ามนโยบายความเป็นสว่นตวัของ PG&E นโยบายความเป็นสว่นตวัจะมอียูท่ี� pge.com/privacy 

 คณุสามารถสมคัรทางออนไลนไ์ดท้ี� pge.com/medicalbaseline.
เอกสารอตัโนมตั,ิ คําชี�แจงเบื�องตน้, สว่น A

ขอ้มลูตดิตอ่ที�ตอ้งการใหต้ดิตอ่

      หมายเลขโทรศพัท:์ 

      หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืสําหรับสง่ขอ้ความ:

      อเีมล:

      ขอ้มลูตดิตอ่สําหรับลกูคา้ที�สญูเสยีการไดย้นิ/มคีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิโดยใช ้TTY 
 ที�หมายเลขโทรศพัท:์
      TTY เป็นอปุกรณโ์ทรคมนาคมเฉพาะสําหรับผูท้ี�สญูเสยีการไดย้นิและมคีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิ

ขั�นตอนที� 3    ขอ้มลูตดิตอ่ที�ตอ้งการใหต้ดิตอ่ในกรณีที�ไฟฟ้าดบัหรอืการสื�อของ
 โปรแกรม Medical Baseline อื�น ๆ (เลอืกทกุขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง)



1ก. ผูป่้วยอยูใ่นการดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ยที�บา้น (เลอืกหนึ�งชอ่ง)  ใช ่  ไมใ่ช ่

1ข. จําเป็นตอ้งใชเ้ครื�องมอืแพทยท์ี�ใชป้ระคบัประคองชวีติ† (เลอืกหนึ�งชอ่ง)  ใช ่  ไมใ่ช่

ผูป่้วยที�มชีื�อตามที�อยูข่า้งตน้ไดใ้ชเ้ครื�องมอืแพทยท์ี�ใชป้ระคบัประคองชวีติตอ่ไปนี�:

เครื�องมอืแพทย:์  ไฟฟ้า  แกส๊

เครื�องมอืแพทย:์  ไฟฟ้า  แกส๊

เครื�องมอืแพทย:์  ไฟฟ้า  แกส๊

†เครื�องมอืแพทยท์ี�ใชป้ระคบัประคองชวีติที�เป็นไปตามเกณฑค์อืเครื�องมอืแพทยใ์ด ๆ ที�ใชเ้พื�อชว่ยชวีติหรอืพึ�งพาในการเคลื�อนไหว เครื�องมอืนี�จะตอ้งใชแ้กส๊หรอืไฟฟ้าที�ใหบ้รกิารโดย PG&E ซึ�งรวมถงึแตไ่ม่
จํากดัเพยีงเครื�องชว่ยหายใจ (เครื�องผลติออกซเิจน), ปอดเหล็ก, เครื�องไตเทยีม, เครื�องดดูเสมหะ, เครื�องกระตุน้เสน้ประสาทดว้ยไฟฟ้า, แผน่แรงดนัและปั�ม, กลอ่งป้องกนัเชื�อฟุ้งกระจาย, เครื�องพน่ละอองยา
แบบไฟฟ้าสถติและระบบอลัตราโซนกิ, คอมเพรสเซอร,์ เครื�อง IPPB, เครื�องฟอกไตและรถเข็นผูป่้วยไฟฟ้า เครื�องมอืแพทยสํ์าหรับการรักษาที�ไมใ่ชสํ่าหรับการใชเ้พื�อประคบัประคองชวีติจะไมม่สีทิธิ�

2. จําเป็นตอ้งใชร้ะบบทําความรอ้นและ/หรอืทําความเย็น
Medical Baseline มเีงนิชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยมาตรฐานสําหรับระบบทําความรอ้นและ/หรอืทําความเย็น หากผูป่้วยเป็นอมัพาตครึ�งลา่ง อมัพาตที�แขนและขา อั
มพาตครึ�งซกี เป็นโรคปลอกประสาทเสื�อมแข็งหรอืโรคหนังแข็ง นอกจากนี� Medical Baseline ยงัมเีงนิชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยมาตรฐานหากผูป่้วยมรีะบบภมูคิุม้กนั
บกพรอ่ง อาการป่วยที�เป็นอนัตรายตอ่ชวีติ หรอืภาวะอื�นใดที�จําเป็นตอ้งใชร้ะบบทําความรอ้นหรอืทําความเย็นทางการแพทยเ์พิ�มเตมิเพื�อประคบัประคองชวีติของ
ผูป่้วยหรอืป้องกนัไมใ่หภ้าวะทางการแพทยข์องผูป่้วยแยล่ง

จําเป็นตอ้งใชร้ะบบทําความรอ้นเพิ�มเตมิทางการแพทย:์ (เลอืกหนึ�งชอ่ง)  ใช ่  ไมใ่ช่
จําเป็นตอ้งใชร้ะบบทําความเย็นเพิ�มเตมิทางการแพทย:์ (เลอืกหนึ�งชอ่ง)  ใช ่  ไมใ่ช่

3. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่จําเป็นตอ้งใชเ้ครื�องมอืแพทยท์ี�ใชป้ระคบัประคองชวีติและ/หรอืระบบทําความรอ้นหรอืทําความเย็
 นเป็นเวลาประมาณ: (เลอืกหนึ�งชอ่ง)

 จํานวนปี: หรอื ถาวร

ชื�อผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม หมายเลขโทรศพัท์

ที�อยูสํ่านักงาน

เมอืง  รัฐ รหสัไปรษณีย์

หมายเลขใบประกอบวชิาชพีแพทยข์องรัฐหรอืใบอนุญาตทหาร

สง่ใบสมคัรไปที�:
PG&E Billing Center Medical Baseline
P.O. Box 8329, Stockton, CA 95208
หรอื
สมคัรทางออนไลนไ์ดท้ี�: pge.com/medicalbaseline

นามสกุลของผู้ป่วย  ชื่อของผู้ป่วย

ขั้นตอนที่ 5    กรอกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ข้าพเจ้าขอรับรองภาวะทางการแพทย์และความจำเป็นของผู้ป่วยของข้าพเจ้า: (ตัวบรรจง)

ใบสมัครโปรแกรม Medical Baseline — ส่วน B (กรอกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม*)
การรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับการลงทะเบียนและการรับรองของโปรแกรม 
Medical Baseline

“PG&E” หมายถงึ Pacific Gas and Electric Company ซึ�งเป็นบรษัิทลกูของ PG&E Corporation ©2021 Pacific Gas and Electric Company สงวนลขิสทิธิ� ขอ้เสนอเหลา่นี�ไดรั้บทนุจากลกูคา้ของระบบสาธารณูปโภคใ
นรัฐแคลฟิอรเ์นยีและบรหิารจัดการโดย PG&E ภายใตก้ารดแูลของคณะกรรมการสาธารณูปโภคของรัฐแคลฟิอรเ์นยี 62-3481-B   มถินุายน 2021   CMB-0621-3613 

*แพทยท์ี�ไดรั้บใบอนุญาต บคุคลที�ไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมาย Osteopathic Initiative Act พยาบาลเวชปฏบิตัหิรอืผูช้ว่ยแพทยอ์าจรับรองวา่ผูป่้วยมคีณุสมบตัเิหมาะสมเนื�องจากมภีาวะหรอือาการป่วยที�เป็นอนัตราย
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