
 
 

โครงการโดยสารระบบขนสง่มวลชนโดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัผูส้งูอายแุล
ะลกูคา้ทีม่คีวามพกิาร 

สว่นที ่1:  ขอ้มูลของผูเ้ขา้รว่ม 

ชือ่         ชือ่กลาง      นามสกลุ         

ทีอ่ยูท่างไปรษณีย/์อพารท์เมน เลขที ่         อพารท์เมน # 
    

ซานฟรานซสิโก, รหสัไปรษณียแ์คลฟิอรเ์นีย       อเีมล ์      
    

โทรศพัท ์( )     วนัเกดิ (วนั/เดอืน/ปี)       อาย ุ     

สว่นที ่2:  การสมคัร / ขอ้มูล บตัรคลปิเปอรข์องผูเ้ขา้รว่ม 
A. ลกูคา้สงูอาย ุ
 ตวัเลอืก A:  ฉันมบีตัรคลปิเปอรผู์ส้งูอายแุลว้ (เพือ่การประมวลผลทีเ่รว็กวา่ สมคัรออนไลนไ์ดท้ี ่
sfmta.com/freemuni)    

หมายเลขลาํดบับตัรคลปิเปอร ์___________________________________ 
 

 ตวัเลอืก B: ฉันไม่มบีตัรคลปิเปอรผู์ส้งูอาย ุ
สาํเนาของหน่ึงในเอกสารตอ่ไปนี ้จะตอ้งสง่แนบ ไปในการสมคัรนีเ้พือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานยนืยนัอาย:ุ 
• สตูบิตัร        • หนังสอืเดนิทาง           
• ทะเบยีนคนตา่งดา้ว/บตัรพลเมอืงถาวร                                       • บตัรประจาํตวัประชาชนเมอืงซานฟราน

ซสิโก          
• บตัรประจาํตวัประชาชน/ใบอนุญาตขบัขีท่ีอ่อกให ้

โดยรฐั     

 

 

B. ลกูคา้ทีม่คีวามพกิาร (อายุ 19 ถงึ 64) 
คณุตอ้งมบีตัรคลปิเปอรเ์ช ือ่มตอ่การขนสง่ในภมูภิาค (RTC) 
เพือ่ใชใ้นการสมคัรโครงการโดยสารระบบขนสง่มวลชนโดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย โทร (415) 252-3291 
สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสมคัรเขา้รว่มโครงการ RTC 

หมายเลขลาํดบับตัรคลปิเปอร ์(อยูด่า้นหลงัของบตัร)       

หมายเลขบตัร RTC (อยูด่า้นหนา้ของบตัร)          

สว่นที ่3:  ความเหมาะสมของรายได ้ 

จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน     รายไดข้ัน้ตน้ประจาํปี       



สว่นที ่4: การออกใบรบัรอง  

ฉันยนืยนัวา่ขอ้มูลขา้งตน้เป็นความจรงิและถกูตอ้ง 
 
             
ลายเซน็        วนัที ่
*โดยการลงนาม ณ ทีนี่,้ ถอืวา่คณุยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีด่า้นหลงัของหนา้นี ้
 

สง่จดหมายหรอืยืน่ใบสมคัรไดท้ี ่SFMTA Customer Service Center, ATTENTION Free Muni, 11 South Van 
Ness Avenue, San Francisco, CA 94103 ใบสมคัรทีไ่ม่สมบรูณห์รอืเอกสารประกอบการสมคัรไม่ครบตามทีก่าํหนด 
จะไม่ไดร้บัการดาํเนินการตอ่ไป 
 
For Muni route, schedule, fare and accessible services information anytime: Visit www.sfmta.com or contact 311  

 311 Free language assistance / 免費語言協助 / Ayuda gratis con el idioma / Бесплатная помощь переводчиков / Trợ giúp Thông dịch Miễn phí / Assistance linguistique 
gratuite / 無料の言語支援 / 무료 언어 지원 / Libreng tulong para sa wikang Filipino / การชว่ยเหลอืทางดา้นภาษาโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย / الرقم على المجاني المساعدة خط  

ขอ้จาํกดัของรายไดส้าํหรบัโครงการมอีะไรบา้ง? 
ขนาดของครวัเรอืน 1 2 3 4 5 6 7 8 

100% 
รายไดเ้ฉลีย่ในพืน้ทีใ่หบ้ร ิ

การ 

$86,200 $98,500  $110,850 $123,150 $133,000 $142,850 $152,700 $162,500 

 
ฉันจะหาหมายเลขลาํดบัของบตัรคลปิเปอรแ์ละ RTC ไดท้ีไ่หน?  
 
 
 
 
 
 
 
ฉันจะตอ้งสมคัรใหม่ทุกเดอืนเพือ่เขา้รว่มโครงการนีห้รอืไม่? ไม่ 
เมือ่คณุไดร้บัการยอมรบัวา่มคีวามเหมาะสมสาํหรบัโครงการ 
คณุจะไดร้บัการขึน้ทะเบยีนตลอดระยะเวลาของโครงการ 
 

ฉันจาํเป็นจะตอ้งแยก/ขอรบับตัรคลปิเปอรใ์บใหม่สาํหรบัโครงการนีห้รอืไม่?  
ถา้คณุมบีตัรคลปิเปอรผู์ส้งูวยัหรอื RTC แลว้, ไม่จาํเป็นตอ้งใชบ้ตัรใหม่ 
ระบบขนสง่มวลชนโดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ยจะถกูโหลดลงบนบตัรของคณุและคณุสามารถใชง้านตอ่เน่ืองสาํหร ั
บการใหบ้รกิารขนสง่ในภมูภิาคอืน่ๆ ทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มโครงการ  
 

ฉันจะสมคัรบตัร RTC ไดอ้ยา่งไร? ลกูคา้ทีม่คีวามพกิาร (อาย ุ19-64) ตอ้งมบีตัร RTC 
กอ่นทีจ่ะสมคัรเขา้รว่มโครงการโดยสารระบบขนสง่มวลชนโดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย สมคัรบตัร RTC ไดท้ี ่
SFMTA RTC Discount ID Office, 27A Van Ness Avenue (at Market Street) ทุกวนัจนัทร-์วนัพุธ, 10:30-16.00 
น. โทรศพัท ์(415) 252-3291 
 

จะเกดิอะไรขึน้ หากฉันทําบตัรคลปิเปอรส์ญูหาย? ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารลกูคา้คลปิเปอรท์ี ่1.877.878.8883 
หรอืตดิตอ่พนักงานศนูยบ์รกิารลกูคา้ที ่Embarcadero BART/Muni Station หรอืศนูยบ์รกิารลกูคา้  Bay 

บตัร RTC# 

บตัรคลปิเปอร ์# 



Crossings ที ่Ferry Building เพือ่สมคัรบตัรใหม่ทดแทนบตัรเดมิ โปรดทราบวา่ อาจใชเ้วลาถงึ 10 
วนัในการดาํเนินการและตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม $5  
 

จะเกดิอะไรขึน้ หากฉันทําบตัร RTC สญูหาย? สมคัรบตัรใหม่เพือ่ทดแทนทีส่ญูหายไดท้ี ่SFMTA RTC 
Discount ID Office, 27A Van Ness Avenue (at Market) วนัจนัทรถ์งึศกุร ์จาก 10.30-16.00 น. 
และตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียม $5 
 

ตอ้งใชเ้วลานานเท่าไร การสมคัรของฉันจงึจะไดร้บัการพจิารณาดาํเนินการ?  โปรดใหเ้วลาดาํเนินการถงึ 3 
สปัดาหส์าํหรบัผูท้ีถ่อืบตัรคลปิเปอรอ์ยู ่และนานถงึ 5 สปัดาหส์าํหรบัการทําบตัรใหม่ สาํหรบับตัร RTC ใหม่ 
ตอ้งใชเ้วลาดาํเนินการเพิม่ขึน้จากเดมิ 4 สปัดาหจ์งึจะไดร้บับตัร  
 

* โดยการยืน่ขอและลงนามในใบสมคัรนี,้ 
ฉันไดใ้หค้วามยนิยอมเป็นลายลกัษณอ์กัษรในขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการมสีว่นรว่มในโครงการโดยสารระบ
บขนสง่มวลชนโดยไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย 
ผูส้มคัรตกลงยอมรบัขอ้กาํหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงใบอนุญาตผูถ้อืบตัรคลปิเปอรแ์ละนโยบายความเป็
นสว่นตวัของคลปิเปอร ์สามารถเยีย่มชม clippercard.com 
หรอืโทรมาทีล่กูคา้สมัพนัธข์องคลปิเปอรเ์พือ่รบัสาํเนาไดท้ี ่877.878.8883 (TDD 711 หรอื 800.735.2929) 
ผูส้มคัรตอ้งขออนุญาต SFMTA 
เพือ่รกัษาและใชข้อ้มูลสว่นบุคคลทีร่ะบไุวใ้นโครงการนีส้าํหรบัการสือ่สารทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการนีเ้ท่าน้ัน 
ขอ้มูลประวตักิารใชบ้ตัรของผูเ้ขา้รว่มโครงการถกูเก็บรกัษาโดย SFMTA หรอืโครงการ 
ซึง่จะถกูใชใ้นระดบัโดยรวมเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการประเมนิผลโครงการเท่าน้ัน  
 
Updated 9/18/19 
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