
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้มลูขา้งตน้ถกูตอ้ง และขา้พเจา้ขอรับรองวา่ผูอ้ยู่
อาศยัในโปรแกรม Medical Baseline ไดพํ้านักอาศยัอยู ่ณ ที�อยูน่ี�ตลอด
เวลา และจําเป็นตอ้งเขา้รว่มหรอืตอ่อายโุปรแกรม Medical Baseline ข ้
าพเจา้อนุญาตให ้PG&E ตรวจสอบขอ้มลูนี� นอกจากนี� ขา้พเจา้ยงัตกลง
ที�จะแจง้ให ้PG&E ทราบในทนัทวีา่ผูอ้ยูอ่าศยัที�มสีทิธิ�ไดย้า้ยที�อยู ่หรอืผู ้
อยูอ่าศยัไมม่คีวามจําเป็นตอ้งเขา้รว่มในโปรแกรม Medical Baseline อี
กตอ่ไป

ชื�อและนามสกลุของลกูคา้ (ตามที�ระบใุนใบเรยีกเกบ็เงนิของ PG&E)

ชื�อและนามสกลุของผูพํ้านักอาศยัที�มภีาวะทางการแพทย ์
(ลกูคา้หรอืผูท้ี�มถี ิ�นที�อยูป่ระจําในที�อยูท่ี�ใหบ้รกิาร)

ที�อยูท่ี�ใชบ้รกิาร  หมายเลข APT

เมอืง  รัฐ รหสัไปรษณีย์

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

เมอืง  รัฐ รหสัไปรษณีย์

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นของลกูคา้ หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของลกูคา้

อเีมลของลกูคา้

ขา้พเจา้เขา้ใจและตกลงวา่:
1. หากผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมที�มคีณุสมบตัเิหมาะสมรับรอง

วา่ภาวะทางการแพทยข์องผูอ้ยูอ่าศยัเป็นอาการถาวร PG&E 
กําหนดใหต้อ้งกรอกแบบฟอรม์ทกุสองปีเพื�อรับรองตนเองว่
าผูอ้ยูอ่าศยัยงัคงมสีทิธิ�สําหรับโปรแกรม Medical Baseline

2. หากผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมที�มคีณุสมบตัเิหมาะสมรับร
องวา่ภาวะทางการแพทยข์องผูอ้ยูอ่าศยัไมใ่ชอ่าการถาวร 
PG&E กําหนดใหต้อ้งกรอกแบบฟอรม์ทกุปีเพื�อรับรองตนเอง
วา่ผูอ้ยูอ่าศยัยงัคงมสีทิธิ�สําหรับโปรแกรม Medical Baseline 
และกรอกใบสมคัรใหม ่รวมทั �งมใีบรับรองของผูป้ระกอบวชิาชี
พเวชกรรมที�มคีณุสมบตัเิหมาะสมทกุสองปี

3. ลกูคา้ที�มคีวามบกพรอ่งทางการมองเห็นสามารถตดิตอ่ PG&E 
เพื�อรอ้งขอการแจง้เตอืนในรปูแบบอื�นเมื�อมกีารสง่ประกาศแจง้
สําหรับการรับรอง

4. PG&E ไมส่ามารถรับประกนัไดว้า่จะมกีารใหบ้รกิารแกส๊และ
ไฟฟ้าไดอ้ยา่งตอ่เนื�องโดยไมห่ยดุชะงัก ขา้พเจา้มหีนา้ที�รับผิ
ดชอบในการจัดเตรยีมวธิกีารอื�นในกรณีที�กา๊ซหรอืไฟฟ้าดบั

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

6. PG&E อาจเปิดเผยขอ้มลูตดิตอ่ของขา้พเจา้กบัองคก์รตา่ง 
ๆ เชน่ หน่วยงานรับมอืเหตฉุุกเฉนิของรัฐและทอ้งถิ�น เพื�อให ้
หน่วยงานดงักลา่วสามารถใหค้วามชว่ยเหลอืแก ่PG&E และ
ขา้พเจา้เป็นการสว่นตวัในระหวา่งที�ไฟฟ้าดบัเป็นระยะเวลา
นาน เพื�อดแูลความปลอดภยัและความเป็นอยูข่องขา้พเจา้

7. เงนิชว่ยเหลอืมาตรฐานของ Medical Baseline ใหใ้ชพ้ลงังาน
ไดพ้เิศษในราคาที�ตํ�าที�สดุ เงนิชว่ยเหลอืคา่ใชจ้า่ยของ 
Medical Baseline จะเป็นสว่นที�เพิ�มจากการจัดสรรพื�นฐาน
ตามแผนอตัรามาตรฐานของคณุ สําหรับไฟฟ้า คอื 16.438 
kWh ตอ่วนั (ประมาณ 500 kWh ตอ่เดอืน) ซึ�งจํานวนเงนิเพิ�ม
เตมิจะเทา่กบัปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าในครัวเรอืนโดยเฉลี�ยต่
อวนั สําหรับแกส๊ คอื 0.82192 เทอรม์ ตอ่วนั (ประมาณ 25 
เทอรม์ ตอ่เดอืน) ซึ�งจํานวนเงนิเพิ�มเตมิจะเทา่กบัสามในสี�ของ
ปรมิาณการใชแ้กส๊ในครัวเรอืนโดยเฉลี�ยตอ่วนั หากเงนิชว่ย
เหลอืคา่ใชจ้า่ยของ Medical Baseline ไมเ่ป็นไปตามความ
ตอ้งการพลงังานทางการแพทยข์องคณุ โปรดตดิตอ่ PG&E 
ที� 1-800-743-5000 ศกึษาขอ้มลูเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัโปรแกรม 
Medical Baseline ไดท้ี� pge.com/medicalbaseline

ข ั�นตอนที� 4   การลงลายมอืชื�อ

 ลงนาม
ลายมอืชื�อของลกูคา้

วนัที�

คาํขอรบัรองตนเองสาํหรบัโปรแกรม Medical Baseline

“PG&E” หมายถงึ Pacific Gas and Electric Company ซึ�งเป็นบรษัิทลกูของ PG&E Corporation ©2021 Pacific Gas and Electric Company สงวนลขิสทิธิ� ขอ้เสนอเหลา่นี� ไดรั้บทนุจากลกูคา้ของระบบสาธารณูปโภคในรัฐแคลฟิอรเ์นยีและบรหิาร
จัดการโดย PG&E ภายใตก้ารดแูลของคณะกรรมการสาธารณูปโภคของรัฐแคลฟิอรเ์นยี  61-0502   กมุภาพันธ ์2021   CMB-0621-3807

คณุสามารถรับรองตนเองไดท้ี� pge.com/selfcertify หากคณุ
สมคัรใหแ้กผู่ท้ี�มถี ิ�นที�อยูใ่หมซ่ ึ�งมภีาวะทางการแพทย ์กรณุา
สมคัรไดท้ี� pge.com/medicalbaseline. คณุสามารถสง่ใบ
สมคัรทางจดหมายไปที�: PG&E Billing Center Medical 
Baseline, P.O. Box 8329, Stockton, CA 95208

ข ั�นตอนที� 1   ขอ้มลูบญัชแีละขอ้มลูลกูคา้ (โปรดเขยีนตวับรรจง)

หมายเลขบญัชลีกูคา้ของ PG&E

ชื�อบา้นเคลื�อนที�รอืคอมเพล็กซอ์พารต์เมนต์

ที�อยูข่องอพารต์เมนต์

ชื�อผูจั้ดการอพารต์เมนต ์ หมายเลขโทรศพัทข์องอพารต์เมนต์

ชื�อผูอ้ยูอ่าศยั หมายเลขโทรศพัทข์องผูอ้ยูอ่าศยั

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

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ PG&E มขีอ้มลูตดิตอ่ที�คณุตอ้งการใหต้ดิตอ่ที�ถกูตอ้ง เพื�อใหเ้รา
สามารถตดิตอ่คณุเพื�อแจง้ใหท้ราบถงึการตดักระแสไฟฟ้าเพื�อความปลอดภยัสาธารณะ (PSPS) 
ที�วางแผนไวห้รอืสถานการณอ์ื�น ๆ ที�อาจทําใหไ้ฟฟ้าดบัลว่งหนา้ได ้ในบางสถานการณ ์เราอาจ
สง่จดหมายเพื�อแจง้ใหท้ราบ ทั �งนี� เราจะใชว้ธิกีารตดิตอ่ทั �งหมดในระหวา่งที�มกีารตดักระแส
ไฟฟ้าเพื�อความปลอดภยัสาธารณะ
ขอ้มลูตดิตอ่ที�ตอ้งการใหต้ดิตอ่

      หมายเลขโทรศพัท:์ 

      หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืสําหรับสง่ขอ้ความ:

      อเีมล:

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

ข ั�นตอนที� 3    ขอ้มลูตดิตอ่ที�ตอ้งการใหต้ดิตอ่ในกรณีที�ไฟฟ้าดบัหรอืการสื�อสา
     รเกี�ยวกบัโปรแกรม Medical Baseline อื�น ๆ (เลอืกทกุขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง)

เอกสารอตัโนมตั,ิ คําชี�แจงเบื�องตน้, สว่น A

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