ใบสมัครโปรแกรม Medical Baseline — สว่ น A (กรอกโดยลูกค ้า)
สําหรับการลงทะเบียนและการรับรองของโปรแกรม Medical Baseline
ี ละข ้อมูลลูกค ้า (โปรดเขียนตัวบรรจง)
ขั�นตอนที� 1 ข ้อมูลบัญชแ
หมายเลขบัญชีลก
ู ค ้าของ PG&E

� และนามสกุลของลูกค ้า (ตามทีร� ะบุในใบเรียกเก็บเงินของ PG&E)
ชือ

� และนามสกุลของผู ้อยูอ
ชือ
่ าศัยทีม
� ภ
ี าวะทางการแพทย์
(ลูกค ้าหรือผู ้อยูอ
่ าศัยเต็มเวลาตามทีอ
� ยูท
่ ใี� ช ้บริการ)
หมายเลข APT

ทีอ
� ยูท
่ ใี� ช ้บริการ

เมือง

รัฐ

ทีอ
� ยูไ่ ปรษณียข
์ องลูกค ้า (หากไม่ใช่ทอ
ี� ยูท
่ ใี� ช ้บริการ)

รหัสไปรษณีย ์

หมายเลข APT

เมือง

รัฐ

รหัสไปรษณีย ์

หมายเลขโทรศัพท์บ ้านของลูกค ้า

หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือของลูกค ้า

อีเมลของลูกค ้า

ขั�นตอนที� 2 สําหรับลูกค ้าที�เรียกเก็บเงินโดยบุคคลอื�นที�ไม่ใช ่ PG&E

� บ ้านเคลือ
ชือ
� นทีห
� รือคอมเพล็กซ์อพาร์ตเมนต์

ทีอ
� ยูข
่ องอพาร์ตเมนต์

� ผู ้จัดการของอพาร์ตเมนต์
ชือ

หมายเลขโทรศัพท์ของอพาร์ตเมนต์

� ผู ้อยูอ
ชือ
่ าศัย

หมายเลขโทรศัพท์ของผู ้อยูอ
่ าศัย

ขั�นตอนที� 3 ข ้อมูลติดต่อที�ต ้องการให ้ติดต่อในกรณีท�ไี ฟฟ้ าดับหรือการสื�อของ
โปรแกรม Medical Baseline อื�น ๆ (เลือกทุกข ้อที�เกี�ยวข ้อง)
โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่า PG&E มีข ้อมูลติดต่อที�คณ
ุ ต ้องการให ้ติดต่อที�ถก
ู ต ้อง เพื�อให ้เราสามารถติ
ดต่อคุณเพื�อแจ ้งให ้ทราบถึงการปิ ดระบบไฟฟ้ าเพื�อความปลอดภัยสาธารณะ (PSPS) ที�วางแผนไว ้หรือ
สถานการณ์อ�น
ื ๆ ที�อาจทําให ้ไฟฟ้ าดับล่วงหน ้าได ้ ในบางสถานการณ์ เราอาจส่งจดหมายเพื�อแจ ้งให ้
ทราบ ทั�งนี� เราจะใช ้วิธก
ี ารติดต่อทั�งหมดในระหว่างที�มก
ี ารปิ ดระบบไฟฟ้ าเพื�อความปลอดภัยสาธารณะ

ข ้อมูลติดต่อทีต
� ้องการให ้ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์:
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือสําหรับส่งข ้อความ:

ข ้าพเจ ้าเข ้าใจและตกลงว่า:
1. หากผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที�มค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมรับร
องว่าภาวะทางการแพทย์ของผู ้อยูอ
่ าศัยเป็ นอาการถาวร
PG&E กําหนดให ้ต ้องกรอกแบบฟอร์มทุกสองปี เพื�อรับรอง
ิ ธิ�สําหรับโปรแกรม Medical
ตนเองว่าผู ้อยูอ
่ าศัยยังคงมีสท
Baseline
2. หากผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที�มค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมรับร
องว่าภาวะทางการแพทย์ของผู ้อยูอ
่ าศัยไม่ใช่อาการถาวร
PG&E กําหนดให ้ต ้องกรอกแบบฟอร์มทุกปี เพื�อรับรอง
ิ ธิ�สําหรับโปรแกรม Medical
ตนเองว่าผู ้อยูอ
่ าศัยยังคงมีสท
Baseline และกรอกใบสมัครใหม่ รวมทั�งมีใบรับรองของผู ้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที�มค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทุกสองปี
3. ลูกค ้าที�มค
ี วามบกพร่องทางการมองเห็นสามารถติดต่อ
PG&E เพื�อร ้องขอการแจ ้งเตือนในรูปแบบอื�นเมื�อมีการส่
งประกาศแจ ้งสําหรับการรับรอง
4. PG&E ไม่สามารถรับประกันได ้ว่าจะมีการให ้บริการแก๊สและ
ไฟฟ้ าได ้อย่างต่อเนื�องโดยไม่หยุดชะงัก ข ้าพเจ ้ามีหน ้าที�รั
บผิดชอบในการจัดเตรียมวิธก
ี ารอืน
� ในกรณีทก
� ี า๊ ซหรือไฟฟ้ า
ดับ
5. จะต ้องกรอกข ้อมูลในส่วน A และส่วน B ของแบบฟอร์มนี�
และส่งไปที� PG&E ทางออนไลน์หรือทางไปรษณียก
์ อ
่ นที�
PG&E จะประมวลผลใบสมัครนี�
6. นอกจากนี� ลูกค ้ายังอาจได ้รับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรม
ประหยัดพลังงาน เช่น Energy Upgrade California®
Home Upgrade โปรแกรม Energy Savings Assistance
สําหรับลูกค ้าที�มรี ายได ้ตามเกณฑ์จะให ้ความช่วยเหลือ
โดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย สําหรับข ้อมูลเพิ�มเติม โปรดเข ้าไปที�
pge.com/saveenergy
7. PG&E อาจเปิ ดเผยข ้อมูลติดต่อของข ้าพเจ ้ากับองค์กรต่
าง ๆ เช่น หน่วยงานรับมือเหตุฉุกเฉินของรัฐและท ้องถิ�น
เพื�อให ้หน่วยงานดังกล่าวสามารถให ้ความช่วยเหลือแก่
PG&E และข ้าพเจ ้าเป็ นการส่วนตัวในระหว่างที�ไฟฟ้ าดั
บเป็ นระยะเวลานาน เพื�อดูแลความปลอดภัยและความเป็ น
อยูข
่ องข ้าพเจ ้า
8. เงินช่วยเหลือมาตรฐานของ Medical Baseline ให ้ใช ้
พลังงานได ้พิเศษในราคาที�ตํ�าที�สด
ุ เงินช่วยเหลือค่าใช ้
จ่ายของ Medical Baseline จะเป็ นส่วนที�เพิ�มจากการจัด
สรรพื�นฐานตามแผนอัตรามาตรฐานของคุณ สําหรับไฟฟ้ า
คือ 16.438 kWh ต่อวัน (ประมาณ 500 kWh ต่อเดือน) ซึ�
งจํานวนเงินเพิ�มเติมจะเท่ากับปริมาณการใช ้ไฟฟ้ าในครัว
เรือนโดยเฉลี�ยต่อวัน สําหรับแก๊ส คือ 0.82192 เทอร์ม ต่
อวัน (ประมาณ 25 เทอร์ม ต่อเดือน) ซึ�งจํานวนเงินเพิ�มเติม
จะเท่ากับสามในสี�ของปริมาณการใช ้แก๊สในครัวเรือนโดย
เฉลี�ยต่อวัน หากเงินช่วยเหลือค่าใช ้จ่ายของ Medical
Baseline ไม่เป็ นไปตามความต ้องการพลังงานทางการ
แพทย์ของคุณ โปรดติดต่อ PG&E ที� 1-800-743-5000 ศึ
กษาข ้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับโปรแกรม Medical Baseline
ได ้ที� pge.com/medicalbaseline

ื
ขั�นตอนที� 4 การลงลายมือช�อ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง และข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้
อยู่อาศัยในโปรแกรม Medical Baseline อาศัยอยู่ที่อยู่นี้ตลอดเวลา
และจำเป็นต้องเข้าร่วมในโปรแกรม Medical Baseline ข้าพเจ้า
อนุญาตให้ PG&E ตรวจสอบข้อมูลนี้ และข้าพเจ้ายังตกลงที่จะแจ้ง
ให้ PG&E ทราบในทันทีว่าผู้อยู่อาศัยที่มีสิทธิ์ได้ย้ายที่อยู่หรือผู้อยู่
อาศัยไม่มีความจำเป็นต้องเข้าร่วมในโปรแกรม Medical Baseline
อีกต่อไป

อีเมล:

เซ็นชื�อ

ข ้อมูลติดต่อสําหรับลูกค ้าทีส
� ญ
ู เสียการได ้ยิน/มีความบกพร่องทางการได ้ยินโดยใช ้ TTY
ทีห
� มายเลขโทรศัพท์:

ลายมือชื�อของลูกค ้า

TTY เป็ นอุปกรณ์โทรคมนาคมเฉพาะสําหรับผู ้ทีส
� ญ
ู เสียการได ้ยินและมีความบกพร่องทางการได ้ยิน

วันที�

คุณสามารถสมัครทางออนไลน์ได ้ที� pge.com/medicalbaseline.
ข ้อมูลทีร� วบรวมในใบสมัครนีจ
� ะถูกนําไปใช ้ตามนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ PG&E นโยบายความเป็ นส่วนตัวจะมีอยูท
่ ี� pge.com/privacy
62-3481-A มิถน
ุ ายน 2021 CMB-0621-3613

เอกสารอัตโนมัต,ิ คําชี�แจงเบื�องต ้น, ส่วน A
สําหรับใช ้ภายในเท่านัน
� :

ใบสมัครโปรแกรม Medical Baseline — ส่วน B (กรอกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม*)
การรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับการลงทะเบียนและการรับรองของโปรแกรม
Medical Baseline
ขั้นตอนที่ 5 กรอกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ข้าพเจ้าขอรับรองภาวะทางการแพทย์และความจำเป็นของผู้ป่วยของข้าพเจ้า: (ตัวบรรจง)

นามสกุลของผู้ป่วย

ชื่อของผู้ป่วย

1ก. ผู ้ป่ วยอยูใ่ นการดูแลผู ้ป่ วยระยะสุดท ้ายที�บ ้าน (เลือกหนึ�งช่อง)

ใช่

ไม่ใช่

1ข. จําเป็ นต ้องใช ้เครื�องมือแพทย์ท�ใี ช ้ประคับประคองชีวต
ิ † (เลือกหนึ�งช่อง)

ใช่

ไม่ใช่

ื ตามที�อยูข
ผู ้ป่ วยที�มช
ี �อ
่ ้างต ้นได ้ใช ้เครื�องมือแพทย์ท�ใี ช ้ประคับประคองชีวต
ิ ต่อไปนี�:
เครื�องมือแพทย์:

ไฟฟ้ า

แก๊ส

เครื�องมือแพทย์:

ไฟฟ้ า

แก๊ส

เครื�องมือแพทย์:

ไฟฟ้ า

แก๊ส

†เครื�องมือแพทย์ท�ใี ช ้ประคับประคองชีวต
ิ ที�เป็ นไปตามเกณฑ์คอ
ื เครื�องมือแพทย์ใด ๆ ที�ใช ้เพื�อช่วยชีวต
ิ หรือพึ�งพาในการเคลื�อนไหว เครื�องมือนี�จะต ้องใช ้แก๊สหรือไฟฟ้ าที�ให ้บริการโดย PG&E ซึ�งรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงเครื�องช่วยหายใจ (เครื�องผลิตออกซิเจน), ปอดเหล็ก, เครื�องไตเทียม, เครื�องดูดเสมหะ, เครื�องกระตุ ้นเส ้นประสาทด ้วยไฟฟ้ า, แผ่นแรงดันและปั �ม, กล่องป้ องกันเชื�อฟุ้ งกระจาย, เครื�องพ่นละอองยา
ิ ธิ�
แบบไฟฟ้ าสถิตและระบบอัลตราโซนิก, คอมเพรสเซอร์, เครื�อง IPPB, เครื�องฟอกไตและรถเข็นผู ้ป่ วยไฟฟ้ า เครื�องมือแพทย์สําหรับการรักษาที�ไม่ใช่สําหรับการใช ้เพื�อประคับประคองชีวต
ิ จะไม่มส
ี ท

2. จําเป็ นต ้องใช ้ระบบทําความร ้อนและ/หรือทําความเย็น
Medical Baseline มีเงินช่วยเหลือค่าใช ้จ่ายมาตรฐานสําหรับระบบทําความร ้อนและ/หรือทําความเย็น หากผู ้ป่ วยเป็ นอัมพาตครึ�งล่าง อัมพาตที�แขนและขา อั
มพาตครึ�งซีก เป็ นโรคปลอกประสาทเสื�อมแข็งหรือโรคหนังแข็ง นอกจากนี� Medical Baseline ยังมีเงินช่วยเหลือค่าใช ้จ่ายมาตรฐานหากผู ้ป่ วยมีระบบภูมค
ิ ุ ้มกัน
บกพร่อง อาการป่ วยทีเ� ป็ นอันตรายต่อชีวต
ิ หรือภาวะอืน
� ใดทีจ
� ําเป็ นต ้องใช ้ระบบทําความร ้อนหรือทําความเย็นทางการแพทย์เพิม
� เติมเพือ
� ประคับประคองชีวต
ิ ของ
ผู ้ป่ วยหรือป้ องกันไม่ให ้ภาวะทางการแพทย์ของผู ้ป่ วยแย่ลง
จําเป็ นต ้องใช ้ระบบทําความร ้อนเพิ�มเติมทางการแพทย์: (เลือกหนึ�งช่อง)

ใช่

ไม่ใช่

จําเป็ นต ้องใช ้ระบบทําความเย็นเพิ�มเติมทางการแพทย์: (เลือกหนึ�งช่อง)

ใช่

ไม่ใช่

3. ข ้าพเจ ้าขอรับรองว่าจําเป็ นต ้องใช ้เครื�องมือแพทย์ท�ใี ช ้ประคับประคองชีวต
ิ และ/หรือระบบทําความร ้อนหรือทําความเย็
นเป็ นเวลาประมาณ: (เลือกหนึ�งช่อง)
จํานวนปี : หรือ

ถาวร

ชื�อผู ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

หมายเลขโทรศัพท์

ที�อยูส
่ ํานักงาน

เมือง

รัฐ

รหัสไปรษณีย ์

หมายเลขใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของรัฐหรือใบอนุญาตทหาร

เซ็นชื�อ

วันที�

*แพทย์ท�ไี ด ้รับใบอนุญาต บุคคลที�ได ้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย Osteopathic Initiative Act พยาบาลเวชปฏิบต
ั ห
ิ รือผู ้ช่วยแพทย์อาจรับรองว่าผู ้ป่ วยมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเนื�องจากมีภาวะหรืออาการป่ วยที�เป็ นอันตราย
ต่อชีวต
ิ

สง่ ใบสมัครไปที�:

PG&E Billing Center Medical Baseline
P.O. Box 8329, Stockton, CA 95208
หรือ

สมัครทางออนไลน์ได ้ที�: pge.com/medicalbaseline
� จงเบือ
เอกสารอัตโนมัต,ิ คําชีแ
� งต ้น, ส่วน A
“PG&E” หมายถึง Pacific Gas and Electric Company ซึง� เป็ นบริษัทลูกของ PG&E Corporation ©2021 Pacific Gas and Electric Company สงวนลิขสิทธิ� ข ้อเสนอเหล่านีไ
� ด ้รับทุนจากลูกค ้าของระบบสาธารณูปโภคใ
นรัฐแคลิฟอร์เนียและบริหารจัดการโดย PG&E ภายใต ้การดูแลของคณะกรรมการสาธารณูปโภคของรัฐแคลิฟอร์เนีย
62-3481-B มิถน
ุ ายน 2021 CMB-0621-3613

