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• TRICARE Healthcare Coverage & Medicare Part B • 

 
U.S. Military Retirees 
 
To keep TRICARE coverage when you turn age 65, most people must enroll in Medicare Part B and pay the 
2022 standard Part B premium of $170.10 per month.  Higher income and other tax filing categories may 
require a higher monthly premium.  Learn More:  https://www.ssa.gov/benefits/medicare/. 
 
Even though Medicare does not provide coverage outside of the U.S., Public Law 106-398 (October 30, 
2000) requires Medicare Part B enrollment if you wish to remain TRICARE-eligible at age 65. 
 
Apply for Medicare Part B 3-4 months before your 65th birthday.  To avoid a break in TRICARE coverage, 
enroll no later than two months before you turn 65.  If you do not enroll during your 7-month Medicare Part 
B Initial Eligibility Period (three months before you birth month, birth month, three months after your birth 
month) you can then only enroll in Medicare Part B during the annual General Enrollment Period of January-
February-March (Medicare Part B effective date is 1 July of that same year). 
 
For every 12-month period beyond your Medicare Part B Initial Eligibility Period (based on your 65th 
birthday or earlier due to certain disabilities, end-stage renal disease at any age, Amyotrophic Lateral 
Sclerosis (ALS) (Lou Gehrig's disease), or mesothelioma) that you wait before you enroll, you incur a 10% 
surcharge that is added to the monthly premium (for life). 
 
How to Enroll 
 
•  If you are a retiree and have already applied for Social Security benefits, please complete form CMS-40B. 
•  If you are a retiree and have not yet applied for Social Security benefits, please enroll by completing form 

CMS-40B or enroll through the online application at https://www.ssa.gov/benefits/medicare. 
•  If you are a dependent or survivor of a retiree, please see page 2 below (page 3 for Thai language). 
 
•  CMS-40B:  https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/Downloads/CMS40B-E.pdf 
 
Important Reminders 
 
If you are applying for Medicare and have not yet applied for benefits, Social Security will contact you for 
further information.  They may ask about previous marriages and bank account information. 
 
If you wish to enroll in Medicare Part B to keep your TRICARE benefits, you must answer “YES” when the 
Social Security representative asks if you want to enroll in Medicare Part B. 
 
If using form CMS-40B, include the following in “Remarks”:  1) The word “TRICARE”, and; 2) In the 
unlikely event that you are receiving pension benefits from the Department of Veterans Affairs (VA), write 
“VA Pension”.  (Note:  If you are receiving “VA Disability Compensation” there is no need to report it). 
 
If you need local assistance with form CMS-40B you may contact: 
 

•  American Legion (Pattaya):  https://americanlegionpost02.wixsite.com/home 
•  American Legion (Ubon Ratchathani):  https://www.americanlegionthailand.com/ 
•  Veterans of Foreign Wars of the U.S. (VFW):  https://vfwpacificdist5.org/ 
•  JUSMAGTHAI RAO:  http://www.jusmagthai.com/rao.html 

https://www.ssa.gov/benefits/medicare/
https://www.ssa.gov/benefits/medicare
https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/Downloads/CMS40B-E.pdf
https://americanlegionpost02.wixsite.com/home
https://www.americanlegionthailand.com/
https://vfwpacificdist5.org/
http://www.jusmagthai.com/rao.html
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• Dependents and Survivors • 

 
To keep TRICARE coverage when you turn age 65, most people must enroll in Medicare Part B and pay the 
2022 standard Part B premium of $170.10 per month.  Higher income and other tax filing categories may 
require a higher monthly premium.  Learn More:  https://www.ssa.gov/benefits/medicare/. 
 
Apply for Medicare Part B 3-4 months before your 65th birthday.  To avoid a break in TRICARE coverage, 
enroll no later than two months before you turn 65.  If you do not enroll during your 7-month Medicare Part 
B Initial Eligibility Period (three months before you birth month, birth month, three months after your birth 
month) you can then only enroll in Medicare Part B during the annual General Enrollment Period of January-
February-March (Medicare Part B effective date is 1 July of that same year). 
 
For every 12-month period beyond your Medicare Part B Initial Eligibility Period (based on your 65th 
birthday or earlier due to certain disabilities, end-stage renal disease at any age, Amyotrophic Lateral 
Sclerosis (ALS) (Lou Gehrig's disease), or mesothelioma) that you wait before you enroll, you incur a 10% 
surcharge that is added to the monthly premium (for life). 
 
How to Enroll 
 
•  Complete form CMS-40B:  https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/Downloads/CMS40B-E.pdf. 
 
On form CMS-40B, include the following in “Remarks”: 
 
•  Your Spouse’s Name and Social Security Number (SSN) if you do not have your own SSN. 
•  The word “TRICARE”. 
•  If you are receiving Department of Veterans Affairs (VA) “SP” benefits, write “VA Survivors Pension”.  
•  Write “Thai Interpreter” if you need Thai translation assistance for the follow-up telephone interview. 
 
If you need local assistance with form CMS-40B you may contact:   
 

•  American Legion (Pattaya):  https://americanlegionpost02.wixsite.com/home 
 
•  American Legion (Ubon Ratchathani):  https://www.americanlegionthailand.com/ 
 
•  Veterans of Foreign Wars of the U.S. (VFW):  https://vfwpacificdist5.org/ 
 
•  JUSMAGTHAI RAO:  http://www.jusmagthai.com/rao.html 

 
Important Reminders 
 
If you are applying for Medicare and have not applied for benefits yet, Social Security will contact you for 
further information.  They may ask about previous marriages and bank account information. 
 
If you wish to enroll in Medicare Part B to keep your TRICARE benefits, you must answer “YES” when the 
Social Security representative asks if you want to enroll in Medicare Part B.  A Thai interpreter would be 
available if needed. 
 
 

(See Next Page for Thai Translation) 

https://www.ssa.gov/benefits/medicare/
https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/Downloads/CMS40B-E.pdf
https://americanlegionpost02.wixsite.com/home
https://www.americanlegionthailand.com/
https://vfwpacificdist5.org/
http://www.jusmagthai.com/rao.html
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• ผู้อยู่ในอุปการะและผู้รอดชีวติ • 
 

เพ่ือท่ีจะรักษาสิทธ์ิการรักษาพยาบาลจากไตรแคร์ หลงัจากท่ีท่านอายเุกิน65 ปี โดยส่วนใหญ่ทุกคนจะลงทะเบียนการรับสิทธิต่อเน่ืองโดยการ 

สมคัรเขา้ในเมดดิแคร์ แผน บี ซ่ึงค่าธรรมเนียมเบ้ืองตน้คือ US $170.10 ต่อเดือน: อตัราปี 2022 ผูท่ี้มีรายไดม้าก และมีรายจ่ายภาษีอ่ืนๆมากก็

จะถูกพิจารณาใหจ่้ายค่าธรรมเนียมสูงข้ึนตามลาํดบั ซ่ึงท่านสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก:  
https://www.ssa.gov/benefits/medicare/. 
 
เพ่ือการไดรั้บผลประโยชน์การรักษาอยา่งต่อเน่ือง ผูส้นใจควรพิจารณาสมคัร เขา้เมดดิแคร์ แผน บี 3-4 เดือนก่อนล่วงหนา้วนัเกิดของท่าน หรือ

อยา่งชา้ท่ีสุด 2 เดือนก่อนวนัเกิดของท่าน แต่ถา้ท่านไม่ไดส้มคัรในช่วง 3 เดือนก่อนวนัเกิด ช่วงเดือนเกิด หรือ ช่วง3 เดือนหลงัเดือนเกิดท่าน ก็

สามารถสมคัรในช่วงเปิดรับสมคัรประจาํปีระหวา่งเดือน มกราคมถึงมีนาคมของทุกปี ไดเ้ช่นกนั ซ่ึงสิทธิการรักษาจะมีผลใชใ้นวนัท่ี 1 

กรกฎาคม หลงัจากสมคัรในปีเดียวกนั 

  
สาํหรับ ทุกๆ 12 เดือนหลงัจากวนัเกิด 65 ปีของท่าน ถา้ท่านไม่สมคัรตามเวลาท่ีกาํหนดขา้งตน้ แต่มาขอสมคัรในภายหลงั การพิจารณาค่าปรับ

จะเกิดข้ึนทนัทีดงัน้ี 

1. คิดค่าธรรมเนียมเร่ิมตั้งแต่เดือนเกิดเม่ือท่านอาย ุ65ปี ทุกเดือนจนถึงวนัท่ีท่านไดรั้บสิทธิหลงัสมคัร 

2. ทุกๆ12 เดือนหลงัวนัเกิด ค่าปรับจะถูกปรับข้ึน 10%ของค่าธรรมเนียมทุกเดือนตลอดไป 
 
วิธีการสมคัร 
 

•  กรุณากรอกฟอร์ม CMS-40B:  https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/Downloads/CMS40B-E.pdf 
  
บนฟอร์ม CMS-40B ใหก้รอกขอ้มูลเพ่ิมในช่อง หมายเหตุตามขา้งล่างน้ี  

1. ช่ือคู่สมรส และเลขท่ีประกนัสงัคม ของคู่สมรส และ ของผูส้มคัรถา้มี 

2. ระบุ TRICARE  

3. ถา้ท่านไดรั้บผลประโยชน์ SP จากทหารผา่นศึก ใหร้ะบุ “VA Survivors Pension” 

4. ระบุ “Thai Interpreter” ถา้ตอ้งการความช่วยเหลือจากล่ามภาษาไทย เม่ือมีการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์
 
ถา้ท่านตอ้งการความช่วยเหลือในเร่ืองของการกรอกฟอร์ม คุณสามารถติดต่อตามขอ้มูลดา้นล่างดงัน้ี 

1. สมาคมทหารผา่นศึกของสหรัฐอเมริกา พทัยา:  https://americanlegionpost02.wixsite.com/home 

2. สมาคมทหารผา่นศึกของสหรัฐอเมริกา อบุลราชธานี:  https://www.americanlegionthailand.com/ 
3. สมาคมทหารผา่นศึกจากสงครามต่างประเทศ (VFW):  https://vfwpacificdist5.org/ 

4. หน่วยช่วยเหลือแผนกผูเ้กษียณอาย ุท่ีJUSMAGTHAI:  http://www.jusmagthai.com/RAO.html 
 
การแจง้เตือนท่ีสาํคญั 
 

ถา้ท่านตอ้งการสมคัร เมดเดิแคร์ แผน บี อยา่งเดียวโดยไม่ตอ้งการผลประโยชน์อ่ืน ทางแผนกประกนัสงัคมท่ีมะนิลา ฟิลิปปินส์ 

อาจจะติดต่อท่านเพ่ือขอขอ้มูลเพ่ิมเติม เก่ียวกบัการสมรสในอดีตของท่านและคู่ครองของท่าน หรือรายละเอียดขอ้มูลการธนาคาร 

และท่ีอยูใ่นสหรัฐอเมริกา ถา้มี 
 

ถา้ท่านยงัคงตอ้งการสมคัรเมดดิแคร์ แผน บี เพ่ือท่ีจะคงสิทธิปลประโยชน์การรักษา แนะนาํให้ตอบ YES เม่ือเจา้หนา้ท่ีประกนัสงัคมถาม วา่จะ

สมคัรหรือไม่ ล่ามภาษาไทยจะพร้อมช่วยเหลือ เม่ือท่านตอ้งการ 

https://www.ssa.gov/benefits/medicare/
https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/Downloads/CMS40B-E.pdf
https://americanlegionpost02.wixsite.com/home
https://www.americanlegionthailand.com/
https://vfwpacificdist5.org/
http://www.jusmagthai.com/RAO.html


4 

 

 
• TRICARE Health Benefits Advisor, JUSMAGTHAI (Bangkok, Thailand) • 

ระบบประกนัสุขภาพ TRICARE กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา 
 

HQ JUSMAGTHAI 
TRICARE Services, Room D-110 

7 Sathorn Tai Road 
Bangkok 10120 

 
Email (Retirees):  tricarert@jusmagthai.org 

Tel:  02-287-1036 Ext. 511 or 512 | Fax:  02-287-1575 
Web:  http://www.jusmagthai.com/medical.html 

 
Retiree Walk-In Hours:  Tues-Wed-Thurs, 0800-1100 (Closed Thai & U.S. Holidays) 

เวลาทําการ :  เวลา 0800-1100 น.  วนัองัคาร-วนัพธุ-วนัพฤหสับดี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Social Security - U.S. Embassy, Manila (Philippines) • 
ประกนัสงัคม - สถานทูตสหรัฐอเมริกา, มะนิลา (ฟิลิปปินส์) 

 
U.S. Embassy - Manila 

Social Security Administration 
1201 Roxas Boulevard 

Manila, Philippines 0930 
 

Email:  FBU.Manila@ssa.gov (preferred method of contact) 
Tel:  +63-2-5301-2000 (Tuesday & Thursday, 0800-1100) 

 Fax:  +63-2-8708-9714 
(Closed Philippine & U.S. Holidays + First Wed of Each Month) 

 
Web:  https://ph.usembassy.gov/social-security/ 

Social Security Administration:  https://www.ssa.gov/ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• Defense Enrollment Eligibility Reporting System (DEERS) • 
ระบบการรายงานการมีสิทธ์ิเขา้รับการป้องกนั (DEERS) 

 
Defense Manpower Data Center Support Office (DSO) 

400 Gigling Rd. 
Seaside, CA 93955-6771 

 
Telephone:  1-800-538-9552 | Fax (Primary):  1-800-336-4416 | Fax (Alternate):  1-502-335-9980 

Monday - Friday, 0500-1700 Pacific Time (Closed Saturday, Sunday, Federal Holidays) 
TRICARE:  https://tricare.mil/DEERS 

 
• JUSMAGTHAI DEERS, Room D-109 • (By Appointment Only Until Further Notice) 

 

Email:  jusmagthai@state.gov | Tel:  02-287-1036 Ext. 180 or 181 | Tues-Wed-Thurs, 0800-1100  
เวลาทําการ :  เวลา 0800-1100 น.  วนัองัคาร-วนัพธุ-วนัพฤหสับดี 

Updated:  June 1, 2022 
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