
 
 

โครงการโดยสารระบบขนสง่มวลชนโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้ายสาํหรบัผูส้งูอายุและลกูคา้ทีม่คีวามพกิาร 
สว่นที ่1:  ขอ้มลูของผูเ้ขา้ร่วม 

ชื่อ         ชื่อกลาง      นามสกุล         

ทีอ่ยู่ทางไปรษณีย/์อพารท์เมน เลขที ่         อพารท์เมน #     

ซานฟรานซสิโก, รหสัไปรษณียแ์คลฟิอรเ์นีย       อเีมล ์          

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

สว่นที ่2:  การสมคัร / ขอ้มลู บตัรคลปิเปอรข์องผูเ้ขา้ร่วม 
A. ลูกคา้สงูอายุ 
 ตวัเลอืก A:  ฉนัมบีตัรคลปิเปอรผ์ูส้งูอายุแลว้ (เพื่อการประมวลผลทีเ่รว็กว่า สมคัรออนไลน์ไดท้ี ่sfmta.com/freemuni)    

หมายเลขลําดบับตัรคลปิเปอร ์___________________________________ 
 
 ตวัเลอืก B: ฉนัไม่มบีตัรคลปิเปอรผ์ูส้งูอายุ 

สาํเนาของหน่ึงในเอกสารต่อไปน้ี จะตอ้งส่งแนบ ไปในการสมคัรน้ีเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานยนืยนัอายุ: 
• สตูบิตัร        • หนังสอืเดนิทาง           
• ทะเบยีนคนตา่งดา้ว/บตัรพลเมอืงถาวร                                       • บตัรประจาํตวัประชาชนเมอืงซานฟรานซสิโก          
• บตัรประจาํตวัประชาชน/ใบอนุญาตขบัขีท่ีอ่อกใหโ้ดยรฐั      

 

B. ลูกคา้ทีม่คีวามพกิาร (อายุ 19 ถึง 64) 
คุณตอ้งมบีตัรคลปิเปอรเ์ชื่อมต่อการขนส่งในภมูภิาค (RTC) เพื่อใชใ้นการสมคัรโครงการโดยสารระบบขนส่งมวลชนโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย 
โทร (415) 252-3291 สาํหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสมคัรเขา้ร่วมโครงการ RTC 

หมายเลขลําดบับตัรคลปิเปอร ์(อยู่ดา้นหลงัของบตัร)       

หมายเลขบตัร RTC (อยู่ดา้นหน้าของบตัร)          

ส่วนที ่3:  ความเหมาะสมของรายได ้ 

จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน     รายไดข้ ัน้ตน้ประจาํปี       

ส่วนที ่4: การออกใบรบัรอง  
ฉนัยนืยนัว่าขอ้มลูขา้งตน้เป็นความจรงิและถูกตอ้ง 
 
             
ลายเซน็        วนัที ่
*โดยการลงนาม ณ ทีน้ี่, ถอืว่าคุณยอมรบัขอ้ตกลงและเงื่อนไขทีด่า้นหลงัของหน้าน้ี 
 
ส่งจดหมายหรอืยื่นใบสมคัรไดท้ี ่SFMTA Customer Service Center, ATTENTION Free Muni, 11 South Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94103 ใบสมคัรทีไ่ม่สมบูรณ์หรอืเอกสารประกอบการสมคัรไม่ครบตามทีกํ่าหนด จะไม่ไดร้บัการดําเนินการตอ่ไป 
 
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 / การช่วยเหลอืทางด้านภาษาโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย / الرقم على المجاني المساعدة خط  

ขอ้จาํกดัของรายไดส้าํหรบัโครงการมอีะไรบา้ง? 

ขนาดของครวัเรอืน 1 2 3 4 5 6 7 8 

100% 
รายไดเ้ฉลี่ยในพืน้ที่ใหบ้รกิาร 

$89,650 $102,500  $115,300 $128,100 $138,350 $148,600 $158,850 $169,100 

 
ฉนัจะหาหมายเลขลําดบัของบตัรคลปิเปอรแ์ละ RTC ไดท้ีไ่หน?  
 
 
 
 
 
 
 
ฉนัจะตอ้งสมคัรใหมทุ่กเดอืนเพื่อเขา้ร่วมโครงการน้ีหรอืไม่? ไม่ เมื่อคุณไดร้บัการยอมรบัว่ามคีวามเหมาะสมสาํหรบัโครงการ 
คุณจะไดร้บัการขึน้ทะเบยีนตลอดระยะเวลาของโครงการ 
 
ฉนัจาํเป็นจะตอ้งแยก/ขอรบับตัรคลปิเปอรใ์บใหม่สาํหรบัโครงการน้ีหรอืไม่?  ถา้คุณมบีตัรคลปิเปอรผ์ูส้งูวยัหรอื RTC แลว้, 
ไม่จาํเป็นตอ้งใชบ้ตัรใหม ่
ระบบขนส่งมวลชนโดยไม่เสยีคา่ใชจ้่ายจะถูกโหลดลงบนบตัรของคุณและคุณสามารถใชง้านต่อเน่ืองสาํหรบัการใหบ้รกิารขนส่งในภูมภิาคอื่นๆ 
ทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  
 
ฉนัจะสมคัรบตัร RTC ไดอ้ย่างไร? ลูกคา้ทีม่คีวามพกิาร (อาย ุ19-64) ตอ้งมบีตัร RTC 
ก่อนทีจ่ะสมคัรเขา้ร่วมโครงการโดยสารระบบขนส่งมวลชนโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย สมคัรบตัร RTC ไดท้ี ่SFMTA RTC Discount ID 
Office, 27A Van Ness Avenue (at Market Street) ทุกวนัจนัทร-์วนัพธุ, 10:30-16.00 น. โทรศพัท ์(415) 252-3291 
 
จะเกดิอะไรขึน้ หากฉนัทาํบตัรคลปิเปอรส์ญูหาย? ตดิต่อศูนยบ์รกิารลูกคา้คลปิเปอรท์ี ่1.877.878.8883 
หรอืตดิต่อพนักงานศูนยบ์รกิารลูกคา้ที ่Embarcadero BART/Muni Station หรอืศูนยบ์รกิารลูกคา้  Bay Crossings ที ่Ferry 
Building เพื่อสมคัรบตัรใหม่ทดแทนบตัรเดมิ โปรดทราบว่า อาจใชเ้วลาถงึ 10 วนัในการดาํเนินการและตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม $5  
 
จะเกดิอะไรขึน้ หากฉนัทาํบตัร RTC สญูหาย? สมคัรบตัรใหม่เพื่อทดแทนทีส่ญูหายไดท้ี ่SFMTA RTC Discount ID Office, 27A 
Van Ness Avenue (at Market) วนัจนัทรถ์งึศกุร ์จาก 10.30-16.00 น. และตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม $5 
 
ตอ้งใชเ้วลานานเท่าไร การสมคัรของฉนัจงึจะไดร้บัการพจิารณาดาํเนินการ?  โปรดใหเ้วลาดาํเนินการถงึ 3 
สปัดาหส์าํหรบัผูท้ีถ่อืบตัรคลปิเปอรอ์ยู่ และนานถงึ 5 สปัดาหส์าํหรบัการทาํบตัรใหม ่สาํหรบับตัร RTC ใหม ่
ตอ้งใชเ้วลาดาํเนินการเพิม่ขึน้จากเดมิ 4 สปัดาหจ์งึจะไดร้บับตัร  

 
* โดยการยื่นขอและลงนามในใบสมคัรน้ี, 
ฉนัไดใ้หค้วามยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรในขอ้ตกลงและเงือ่นไขในการมส่ีวนร่วมในโครงการโดยสารระบบขนส่งมวลชนโดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย 
ผูส้มคัรตกลงยอมรบัขอ้กําหนดและเงือ่นไขของขอ้ตกลงใบอนุญาตผูถ้อืบตัรคลปิเปอรแ์ละนโยบายความเป็นส่วนตวัของคลปิเปอร ์
สามารถเยีย่มชม clippercard.com หรอืโทรมาทีลู่กคา้สมัพนัธข์องคลปิเปอรเ์พื่อรบัสาํเนาไดท้ี ่877.878.8883 (TDD 711 หรอื 
800.735.2929) ผูส้มคัรตอ้งขออนุญาต SFMTA 
เพื่อรกัษาและใชข้อ้มลูส่วนบุคคลทีร่ะบุไวใ้นโครงการน้ีสาํหรบัการสื่อสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการน้ีเท่านัน้ 

บตัร RTC# 

บตัรคลปิเปอร์ # 



ขอ้มลูประวตักิารใชบ้ตัรของผูเ้ขา้ร่วมโครงการถูกเกบ็รกัษาโดย SFMTA หรอืโครงการ 
ซึง่จะถูกใชใ้นระดบัโดยรวมเพื่อวตัถุประสงคใ์นการประเมนิผลโครงการเท่านัน้  
 
Updated 9/18/19 
 


