
Widows Guide  (คู่มือแม่ม่าย) 

 
knowing what to do when a military veteran or retiree dies is important.   
 
In this guide, we’ll address how to prepare for the event of a military veteran passing, who 
you need to contact, required documentation and more. 
 
It is important to know that no two claims are the same.  Just because you know someone 
that receives 25,000 Baht per month, doesn’t mean that you will.  You must also be 
prepared and should know that you may not be intitled to any benefits. 
 
Important things you need to know: 

Is your spouse considered a military veteran or a retiree? 
• If your spouse served in the military for less than 20 years, more than 

likely they are not considered as a retiree. 
 

If your spouse is retired military; 
• Has he enrolled you in the Survivors Benefits Program (SBP)? 
• Are you enrolled in DEERS? 

 
Does my husband receive VA Benefits? 

• What is his rating (how many percent)? 
• What is his service-connected disabilities? 

 
Does my spouse receive Social Security? 

• Do you currently receive Social Security? 
• How much per month? 
• Am I eligible to receive Social Security? 

 
Was my husband married before? 

• How many times? 
• You will need copies of divorce or death certificate from all marriages. 
• You will need contact information for his family in America to include birth 

certificates of all children. 
 

Were you married before? 
• How many times? 
• You will need copies of divorce or death certificate from all marriages. 

 
Does my husband have any Life Insurance Policies? 

• Who is listed as the beneficiaries?  
• You will need contact information for the Insurance Company  

o Name of Ins. Co., Policy Number, address, email, and phone 
number 

 
Does your spouse own any stocks or bonds? 

• Very, difficult for you to cash them. 
o Make sure you are fully aware and capable to cash or deal with 

them.  The VFW cannot help you. 
 



Thai Bank Accounts  
• When your spouse dies, Thai Bank Account will be frozen.  You cannot 

even use his ATM to withdraw money.  This is also a problem if your 
spouse is hospitalized for a long time.  You will need to pay his medical 
bills and medication. 

o For visa requirements the money must be in his name only. 
o After his death you will need to go thru a lawyer to get any money.  

This can take more than a month. 
o To make things easier you should have a power of attorney. 

• Can your spouse access your bank account? 
• Do you have a bank account with the Bangkok Bank? 

o Does the name on the account match your ID Card? 
• To help ensure money is available when you need it, recommended that 

you setup a joint account. 
 

U.S. Bank Accounts 
 Transferring money to and from the United States is not always easy and can 

be expensive.   
• Does your spouse have a bank account in America? 
• Who can access this account? 
• Are you on the account or listed as a beneficiary?  
• Do you know how to transfer money? 

 
Where to start: 

Notify someone 
• It is very important to notify someone.  Depending on your spouse’s 

source of income.  You may need to notify more than one a provider. 
(Social Security, DFAS, OPM, VA, Life Insurance Co.) 

o This will stop his benefits and avoid having to repay any amount of 
over payment. 

• If your spouse dies at home, you will need a police report and a medical 
report stating the cause of death.  Make sure the medical report lists the 
proper cause(s) of death.  This will help you when filing a claim. 

• Notify the U.S. Embassy in Bangkok at 02-205-4000 
o The wardens assigned to the Udon area can also help you report a 

death to American Citizens Services (ACS) they are: Gus McKay 
081-873-5215 or Warren Weld 065-246-9216 

o The VFW can also assist you. 
o The ACS Unit will then contact you requesting additional 

information and will ask you about contact information for relatives 
living in America, does he have a will, was he a veteran, where he 
will be buried, etc. They will also ask you to send them the original 
death certificate, his passport, your marriage certificate, etc. If your 
spouse is in the hospital, they will arrange for the body to be 
released. 

o ACS will also notify Social Security and the VA.  However, you will 
need to contact them in regards to any benefits. 

o Prior to releasing the body, the hospital will want a Thai translation 
of his passport.  

• If your spouse was a veteran the VFW, upon request will provide an Honor 
Guard at the funeral. 



Documents: 
In order to assist you, we will need a lot of information and there are many forms 
that need to be filled out that will require your signature.  Of these the DD-214 
Certificate of Military Service is the most important.  You should have a copy 
now.  If you don’t your spouse can request one.  Currently it can take about 6 
months to receive one.   

 
• You must then complete a VA Form 21-22 this form will allow our Service 

Officer to obtain information about any claims your spouse may have filed 
with the Veterans Administration (VA). 

• To help prepare for the inevitable, you should put together a file now so 
that all required documents are available when needed.  Attached is a list 
of the required documents you will need.  (Not all of them may apply) 

 
Filing for Benefits: 

Be sure to get a receipt for expenses incurred for the funeral, cremation, and 
burial. 
 
It is impossible to predict when or if you will begin to receive benefits.  Some of 
the simple claims are complete in about two months some take much longer.  
Having all the necessary documents will help ensure the timely processing of 
your claim.  
 
When dealing with Social Security, Banks and Insurance Companies and other 
government agencies, they will not provide us with your personal information.  
They require that they communicate with you directly or in person.   
 
DO NOT change your address, phone number or email address until after your 
claim has been settled.  Immediately notify us if you do and also notify us if you 
remarry. 
 
If you receive a letter or email regarding your claim.  Notify us immediately.  
Some correspondence requires a reply within a certain time period. 
 
If you require assistance, you can find our current service officers contact 
information at our website www.vfw10249.org under the contact us tab (Service 
Officer) 
 
Attach 
Required Document List 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.vfw10249.org/


Widows Guide (คู่มือแม่ม่าย) 

 

การรู้ว่าต้องท าอย่างไรเมื่อทหารผ่านศึกหรือผู้เกษียณอายุเสียชีวติเป็นส่ิงส าคญั 

 

ในคู่มือนี ้เราจะพูดถึงวธีิเตรียมตวัส าหรับเหตกุารณ์ที่ทหารผ่านศึกเสียชีวิต ผู้ที่คณุต้องติดต่อ เอกสารที่จ าเป็น 
และอื่นๆ 

 

ส่ิงส าคญัคือต้องรู้ว่าไม่มีการอ้างสิทธิ์สองข้อที่เหมือนกัน เพียงเพราะคณุรู้จกัใครสกัคนที่ได้รับเงนิเดือนละ 
25,000 บาท ไม่ได้หมายความว่าคณุจะท าได้ คณุต้องเตรียมพร้อมและควรรู้ว่าคณุอาจไม่มีสิทธิไ์ด้รับ
ผลประโยชน์ใดๆ 

 

สิ่งส ำคัญที่คุณต้องรู้: 
คู่สมรสของคณุถือเป็นทหารผ่านศึกหรือเกษียณอายหุรือไม่? 

• หากคู่สมรสของท่านรับราชการทหารเป็นเวลาน้อยกว่า 20 ปี มีความเป็นไปได้มากกว่าทีพ่วกเขาจะไม่
ถือว่าเป็นผู้เกษียณอาย ุ

 

หากคู่สมรสของคณุเกษียณอายุราชการทหาร 
• เขาลงทะเบียนคณุในโปรแกรมผลประโยชน์ของผู้รอดชีวิต (SBP) หรือไม่? 

• คณุลงทะเบียนเรียนใน DEERS หรือไม่? 

 

สามีของฉันได้รับผลประโยชน์ VA หรือไม่? 

• คะแนนของเขาเป็นเท่าไหร่ (กี่เปอร์เซ็นต์)? 

• ทุพพลภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริการของเขาคอือะไร? 

 

คู่สมรสของฉันได้รับประกนัสงัคมหรือไม่? 

• ปัจจุบนัคณุได้รับประกันสงัคมหรือไม่? 

• เท่าไหร่ตอ่เดือน? 

• ฉันมีสิทธิ์ได้รับประกันสงัคมหรือไม่? 

 

สามีของฉันเคยแต่งงานมากอ่นหรือไม่? 

• กี่ครัง้? 

• คณุจะต้องมีส าเนาการหยา่ร้างหรือใบมรณะจากการแต่งงานทัง้หมด 

• คณุจะต้องใช้ข้อมลูติดต่อส าหรับครอบครัวของเขาในอเมริกาเพื่อรวมสตูิบตัรของเด็กทุกคน 

 

คณุเคยแต่งงานมาก่อนหรือไม ่

• กี่ครัง้? 

• คณุจะต้องมีส าเนาการหยา่ร้างหรือใบมรณะจากการแต่งงานทัง้หมด 



 

สามีของฉันมีกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือไม่? 

• ใครถูกระบุว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์? 

• คณุจะต้องใช้ข้อมลูติดต่อของบริษัทประกันภยั 

o ชื่อของอิน เลขที่กรมธรรม์ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศพัท์ 
 

คู่สมรสของคณุเป็นเจ้าของหุ้นหรือพนัธบตัรหรือไม่? 

• ยากมากส าหรับคณุที่จะจ่ายเงิน 

o ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคณุตระหนกัดีและสามารถจา่ยเงินหรือจดัการกับพวกเขาได้ VFW ไม่
สามารถช่วยคณุได้ 

 

บัญชีธนำคำรไทย 

• เมื่อคู่สมรสของท่านเสียชีวิต บญัชีธนาคารไทยจะถูกระงบั คณุไม่สามารถใช้ ATM ของเขาเพื่อถอน
เงินได้ นี่เป็นปัญหาเช่นกันหากคู่สมรสของคณุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน คณุจะต้อง
จ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่ายาของเขา 

o ส าหรับข้อก าหนดเร่ืองวีซ่า เงินจะต้องเป็นชื่อของเขาเท่านัน้ 

o หลงัจากที่เขาเสียชีวิต คณุจะต้องไปหาทนายความเพื่อหาเงิน อาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือน 

o เพื่อให้ง่ายขึน้ คณุควรมีหนงัสือมอบอ านาจ 

• คู่สมรสของคณุสามารถเข้าถึงบญัชีธนาคารของคณุได้หรือไม่? 

• คณุมีบญัชีธนาคารกับธนาคารกรุงเทพหรือไม่? 

o ชื่อในบญัชีตรงกับบตัรประชาชนของคณุหรือไม่? 

• เพื่อช่วยให้มัน่ใจวา่เงินจะพร้อมใช้เมือ่คณุต้องการ ขอแนะน าให้คณุตัง้ค่าบญัชีร่วม 

 

บัญชีธนำคำรในสหรัฐอเมริกำ 

การโอนเงนิไปและกลบัจากสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เร่ืองง่ายเสมอไปและอาจมีราคาแพง 

• คู่สมรสของคณุมีบญัชีธนาคารในอเมริกาหรือไม่? 

• ใครสามารถเข้าถึงบญัชีนีไ้ด้บ้าง? 

• คณุอยู่ในบญัชีหรือจดทะเบียนเป็นผู้รับผลประโยชนห์รือไม่? 

• คณุรู้วิธีการโอนเงินหรือไม่? 

 

จะเร่ิมต้นที่ไหน: 
แจ้งใครซกัคน 

• การแจ้งให้ผู้อื่นทราบเป็นส่ิงส าคญัมาก ขึน้อยู่กับแหล่งรายได้ของคู่สมรสของคณุ คณุอาจต้องแจ้งผู้ให้
บริการมากกว่าหนึง่ราย (ประกนัสงัคม, DFAS, OPM, VA, บริษัท ประกนัชีวิต) 

o ส่ิงนีจ้ะหยุดผลประโยชน์ของเขาและไม่ต้องจ่ายเงินเกินจ านวนใด ๆ 



• หากคู่สมรสของคณุเสียชีวิตที่บ้าน คณุจะต้องมีรายงานของต ารวจและรายงานทางการแพทย์ที่ระบุ
สาเหตกุารตาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานทางการแพทย์ระบสุาเหตกุารตายที่เหมาะสม ส่ิงนีจ้ะช่วย
คณุในการยื่นค าร้อง 
• แจ้งสถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงเทพฯ ที่ 02-205-4000 

o ผู้พิทกัษ์ที่ได้รับมอบหมายให้พืน้ที่อุดรธานียงัสามารถช่วยคณุรายงานการเสียชีวิตไปยงั 
American Citizens Services (ACS) ได้ ได้แก่ Gus McKay 081-873-5215 หรือ 
Warren Weld 065-246-9216 

o VFW สามารถช่วยคณุได้ 

o หน่วย ACS จะติดต่อคณุเพื่อขอข้อมลูเพิ่มเติม และจะถามคณุเกี่ยวกับข้อมลูการติดต่อ
ส าหรับญาติที่อาศยัอยู่ในอเมริกา เขามีพินยักรรม เขาเป็นทหารผ่านศึก ฝังที่ไหน ฯลฯ พวกเขา
จะขอให้คณุส่ง ใบมรณะบตัรตวัจริง หนงัสือเดินทาง ทะเบียนสมรสของคณุ ฯลฯ หากคู่สมรส
ของคณุอยู่ในโรงพยาบาล พวกเขาจะจดัให้ร่างกายได้รับการปล่อยตวั 

o ACS จะแจ้ง Social Security และ VA ด้วย อย่างไรก็ตาม คณุจะต้องติดต่อพวกเขา
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ใดๆ 

o ก่อนปล่อยศพ โรงพยาบาลจะขอแปลหนงัสือเดินทางเป็นภาษาไทย 

• หากคู่สมรสของคณุเป็นทหารผ่านศึก VFW ตามค าขอจะให้ Honor Guard ที่งานศพ 

 

เอกสำร: 
เพื่อช่วยเหลือคณุ เราจ าเป็นต้องมีข้อมลูจ านวนมากและมีแบบฟอร์มมากมายที่ต้องกรอกซึ่งจะต้องมีลายเซ็นของ
คณุ ใบรับรองการรับราชการทหาร DD-214 เหล่านีม้ีความส าคญัที่สดุ คณุควรมีส าเนาในขณะนี ้หากคณุไม่ใช่คู่
สมรสของคณุสามารถขอได้ ปัจจบุนัอาจใช้เวลาประมาณ 6 เดือนจึงจะได้รบั 

 

• จากนัน้คณุต้องกรอกแบบฟอร์ม VA 21-22 แบบฟอร์มนีจ้ะชว่ยให้เจ้าหน้าที่บริการของเราได้รับข้อมลู
เกี่ยวกับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คู่สมรสของคณุอาจยื่นตอ่ฝ่ายบริหารทหารผ่านศึก (VA) 

• เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมส าหรับส่ิงที่หลีกเล่ียงไมไ่ด้ คณุควรรวบรวมไฟล์ตอนนีเ้พื่อให้เอกสารที่
จ าเป็นทัง้หมดพร้อมใช้งานเมื่อจ าเป็น ส่ิงที่แนบมาคือรายการเอกสารที่จ าเป็นที่คณุต้องการ (อาจใช้
ไม่ได้ทัง้หมด) 

 

กำรยื่นเพ่ือประโยชน์: 
ต้องแนใ่จว่าได้รบัใบเสร็จรับเงินส าหรบัค่าใช้จ่ายส าหรับงานศพ การเผาศพ และการฝังศพ 

 

เป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ว่าเม่ือไรหรือว่าคณุจะเร่ิมได้รับผลประโยชน์ การอ้างสิทธิ์ง่ายๆ บางส่วนจะเสร็จ
สมบูรณ์ในเวลาประมาณสองเดือน บางส่วนใช้เวลานานกว่ามาก การมีเอกสารที่จ าเป็นทัง้หมดจะชว่ยประกนัว่า
การด าเนินการเรียกร้องของคณุเป็นไปอย่างทนัท่วงที 
 



เมื่อติดต่อกับประกนัสงัคม ธนาคาร และบริษัทประกันภยั และหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ พวกเขาจะไมใ่ห้ข้อมลูส่วน
บุคคลของคณุแก่เรา พวกเขาต้องการให้พวกเขาสื่อสารกับคณุโดยตรงหรือด้วยตนเอง 

 

อย่าเปล่ียนที่อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ หรือที่อยู่อีเมลของคณุจนกวา่การเรียกร้องของคณุจะได้รับการตดัสิน แจ้งให้
เราทราบทนัทหีากคณุท าและแจ้งให้เราทราบหากคณุแต่งงานใหม่ 
 

หากคณุได้รับจดหมายหรืออีเมลเกี่ยวกับการเรียกร้องของคณุ แจ้งให้เราทราบทนัที การติดต่อบางอย่างต้องการ
การตอบกลบัภายในระยะเวลาหนึง่ 
 

หากคณุต้องการความช่วยเหลือ คณุสามารถค้นหาข้อมลูติดต่อเจ้าหน้าที่บริการปัจจุบนัของเราได้ที่เว็บไซต์ 
www.vfw10249.org  ใต้แท็บติดตอ่เรา (เจ้าหน้าที่บริการ) 
 

แนบ 

รายการเอกสารที่จ าเป็น 

http://www.vfw10249.org/


· Documents List ·  
□ DD-214s 
แบบฟอรมDD-214s 

□ U.S. Military ID Card 
บัตรประจําตัวขาราชการทหารอเมริกัน 

□ U.S. Naturalization Certificate 
ใบรับรองสัญชาติอเมริกัน 

□ U.S. Green Card 
เอกสารอนุญาติใหอาศัยในสหรัฐอเมริกา 

□ U.S. Social Security Card 
บัตรประกันสังคมอเมริกัน 

□ Thai ID Card 
บัตรประจําตัวประชาชน 

□ Thai Passport (+ U.S. Passport) 
หนังสือเดินทางของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา 

□ Marriage Certificate (+ English) 
ใบทะเบียนสมรส(ภาษาอังกฤษ) 

□ Divorce Certificate (+ English) (Both) 
กรณีหยานํามาทั้งทะเบียนสมรสและใบหยา(ภาษาอังกฤษ) 

□ Birth Certificate - Wife (+ English) 
ใบเกิดของภรรยา(ภาษาอังกฤษ) 

□ Birth Certificate - Children (+ English) 
ใบเกิดของบุตร(ภาษาอังกฤษ)

□ Adoption Papers 
เอกสารการบริจาคใหแกมูลนิธิตางๆ 

□ Insurance Documents 
เอกสารประกันภัย 

□ Bank Statements / Documents 
รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก 

□ Stocks & Bonds Statements 
ใบหุนทุนหุนกูหรือพันธบัตร 

□ Retiree Account Statement 
รายการเงินฝากถอนในบัญชีเกษียณอายุ 

□ Veterans Affairs (VA) Documents 
เอกสารทหารผานศึก 

□ Wills / Powers of Attorney 
พินัยกรรม/หนังสือมอบอํานาจ 

□ Income Tax Records 
เอกสารบันทึกการเสียภาษีเงินได 

□ Safe Deposit Box 
ตูนิรภัยของธนาคาร 

□ Copies of Deeds / Mortgages 
เอกสารโฉนดหรือเอกสารจํานองอสังหาริมทรัพย 

□ Outstanding Debts 
หนี้คงคางที่ยังตองชําระ 

□ Association Membership(s) 
เปนสมาชิกของสมาคม

Miscellaneous Information: 
  
Make at least 8 copies of Death Certificate with translation 
Make necessary changes to your DEERS Program, Tricare, etc. 
Change Social Security & Military retirement payments 
Check with VA for entitlements (Grave Marker, Payments, Presidential Memorial Certificate) 
Check with VFW abour Memorial Service & Casket Flag 
Survivor should update appropriate will 
Contact Bank(s) as appropriate 
Extra Credit/ATM Cards should be destroyed or canceled 
Appropriate changes should be made to all joint ownerships 
Contact Insurance companies as appropriate 
Turn in Militarty and Dependent ID Card's (Where and when required) 
  
* MAKE EVERY EFFORT TO RETAIN "ORIGINAL" DOCUMENTS 
PROVIDE CERTIFIED COPIES WHENEVER POSSIBLE




