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INFORMATION SHEET 
 

สาํหรับ ผู ้สมัครวีซ่าสหราชอาณาจักร 

บคุคลผู้ประสงค์จะย่ืนขอวีซา่ในประเทศไทยเพ่ือเดินทางเยือนสหราชอาณาจกัรเป็นเวลานานกวา่ 6 เดือน จะต้อง

ขอรับหนงัสือรับรองยืนยนัวา่ตนมิได้เป็นวณัโรคก่อนย่ืนคําขอวีซา่ กลุม่ผู้ ย่ืนคําร้องขอวีซา่ท่ีต้องปฏิบติัตามข้อกําหนด

ใหมนี่ ้ ได้แก ่ นกัศกึษาหลกัสตูรระยะยาว ผู้ ถือหนงัสืออนญุาตทํางาน คนงานรับจ้างทัว่ไปและคนงานทํางานบ้าน 

อาสาสมคัรสงัคมสงเคราะห์(รวมถงึผู้อยู่ใต้อปุการะของบคุคลดงักลา่ว) ผู้ขอวีซา่ประเภทพํานกัถาวร รวมไปถงึวีซา่

สมรสประเภทตา่งๆ โปรดรับทราบวา่ผู้ขอวีซา่ท่ีไมย่ื่นหนงัสอืรับรองดงักลา่วประกอบการย่ืนขอวีซา่จะถกูปฏิเสธการ

ออกวีซา่และจะไมมี่การคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ 
 

หนงัสือรับรองขององค์การระหวา่งประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐานจะออกให้กบับคุคลทกุกลุม่อายท่ีุยืนยนัวา่ตนมิได้

เป็นวณัโรคและประสงค์จะย่ืนคําร้องขอวีซา่เข้าสหราชอาณาจกัรเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 6 เดือน 
 

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นการตรวจหาเชือ้วัณโรคมีดังต่อไปนี ้
• บคุคลผู้ ถือหนงัสือเดินทางทตู 

 

การขอรับหนังสือรับรองดังกล่าว กรุณาตดิต่อองค์การระหว่างประเทศเพื่อการ

โยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration) ที่ 
120 อาคารเกษมกิจ ชัน้ 8 ถนน สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์: 02-234-7950-5 

โทรสาร: 02-234-7956 

   อีเมล์: iommedbkk@iom.int 

   เวบ็ไซต์: https://thailand.iom.int/health-services  
 

วันและเวลาทาํการ 
วนัจนัทร์-วนัศกุร์ เวลา 8:00-17:00 น. (ยกเว้น วนัหยดุขององค์การระหวา่งประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน)  

ท่านสามารถนดัหมายวนัเวลาเข้ารับการตรวจได้ลว่งหน้า ตามวนัและเวลาทําการดงักลา่ว 

การนัดหมายเพื่อตรวจหาเชือ้วัณโรค 
ทา่นสามารถนดัหมายลว่งหน้าได้ท่ีเว็บไซต์ http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/   

https://thailand.iom.int/health-services
http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/
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หลังจากลงทะเบียนกับองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ท่านสามารถเลือกไปรับการ

เอก็ซ์เรย์ปอดได้ที่ 

• โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (124 ถนน สีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ) 

• โรงพยาบาลพญาไท 2 (943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ) 

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียนตรวจวัณโรค 
1. หนงัสือเดินทางฉบบัจริง ซึง่ยงัมีอายกุารใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสําเนา 1 ชดุ 

2. สําหรับเดก็อายต่ํุากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ จะต้องมีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองพามาตรวจวณัโรค พร้อมบตัร

ประชาชนตวัจริงของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง และสําเนา 1 ชดุ 

3. ใบรับรองการตัง้ครรภ์หรือสมดุฝากครรภ์ สําหรับผู้ ท่ีตัง้ครรภ์ 

4. ท่ีอยู ่ท่ีจะไปอาศยัในสหราชอาณาจกัร (สําหรับวีซา่นกัเรียน ถ้ายงัไมท่ราบท่ีอยู ่ท่ีจะไปอาศยัในสหราช

อาณาจกัร กรุณาแจ้งช่ือ มหาวิทยาลยั /โรงเรียน) 

 

ขัน้ตอนการตรวจหาเชือ้วัณโรค 
ทกุท่านจะได้รับการซกัประวติัการเจ็บป่วยและในบางกรณีทา่นจะได้รับการตรวจเพ่ิมเติมโดยแพทย์ 

 
สําหรับบุคคลที่มีอายุตัง้แต่ 11 ปี ขึน้ไป 

• ดําเนินการลงทะเบียน ถ่ายรูปและชําระคา่ธรรมเนียมท่ีสํานกังานองค์การระหวา่งประเทศเพ่ือการ

โยกย้ายถ่ินฐาน ตัง้แตเ่วลา 8:00-12:00 น. และเวลา 13:00-15:00 น. ตามท่ีท่านนดัหมาย 

• รับการเอก็ซเรย์ปอดในโรงพยาบาลท่ีกําหนดข้างต้น หลงัจากลงทะเบียนเสร็จสิน้ 

• จะมีการตรวจเสมหะในกรณีท่ีพบวา่ผลเอก็ซ์เรย์ปอดผิดปกติ 

• รับหนงัสือรับรอง ซึง่ออกให้โดยองค์การระหวา่งประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน 

 
สําหรับบุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 11 ปี 

• ดําเนินการลงทะเบียน ถ่ายรูป และชําระคา่ธรรมเนียมท่ีสํานกังานองค์การระหวา่งประเทศเพ่ือการ

โยกย้ายถ่ินฐาน ตัง้แตเ่วลา 8:00-12:00 น. และเวลา 13:00-15:00 น. ตามท่ีท่านนดัหมาย 

• ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัสขุภาพของเดก็ 

• จะมีการตรวจเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีข้อสงสยั 

• รับหนงัสือรับรอง ซึง่ออกให้โดยองค์การระหวา่งประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน 

หมายเหตุ: กรณีที่บุคคลในครอบครัวมีการตรวจเสมหะเพิ่มเตมิ เดก็ที่มีอายุตํ่ากว่า 11 ปีจะยังไม่ได้รับ

ใบรับรองแพทย์ จนกว่าจะทราบผลการตรวจเสมหะ และ เดก็อาจต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเตมิ 
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สําหรับเดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบดิาหรือมารดา หรือผู้ปกครองพามาตรวจวัณโรค พร้อม

บัตรประชาชนตัวจริงของบดิามารดา หรือผู้ปกครอง และสําเนา 1 ชุด 
 
สําหรับผู้ที่ตัง้ครรภ์ท่ีมีความประสงค์เข้ารับการเอก็ซเรย์ปอด ทางโรงพยาบาลจะใสเ่คร่ืองป้องกนัรังสีให้เป็น

พิเศษ หากผู้ ท่ีตัง้ครรภ์ไมป่ระสงค์จะเข้ารับการเอก็ซเรย์ปอด จะต้องทําการตรวจเสมหะและเพาะเชือ้ท่ี

ห้องปฏิบติัการขององค์การระหวา่งประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน 

 
ในกรณีที่ผลเอก็ซเรย์ปอดผิดปกตท่ีิเข้าข่ายลกัษณะของการเป็นวณัโรคจะแสดงถงึกระบวนการเกิดโรคในระยะ

ติดตอ่หรือไมติ่ดตอ่ก็ตาม ผู้ ย่ืนคําร้องจะต้องเข้ารับการตรวจเสมหะและเพาะเชือ้ ซึง่จะต้องมาให้ตวัอย่างเสมหะใน

ตอนเช้าเป็นเวลาสามวนัติดต่อกนั การตรวจเพาะเชือ้เสมหะจะใช้เวลาอย่างน้อย 8 (แปด)สัปดาห์  

 

ผู้ย่ืนคาํร้องสามารถมารับผลการตรวจด้วยตนเองเท่านัน้ ที่องค์การระหว่างประเทศ

เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน 
หนังสือรับรองจะออกให้ภายในวันเดียวกัน ในกรณีที่ 

• ผู้ ย่ืนคําร้องเข้ารับการตรวจเสร็จสิน้ภายในช่วงเช้าและนําผลมาสง่สํานกังานองค์การระหวา่งประเทศ

เพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน ก่อนเวลา 15:00 น. 

• ผลการเอก็ซเรย์ปอดไมพ่บความผิดปกติ 

หนังสือรับรองจะออกให้ภายในวันทาํการถัดไป ในกรณีที่ 

• ผู้ ย่ืนคําร้องนําผลมาสง่ท่ีสํานกังานองค์การระหวา่งประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐานหลงัเวลา 15:00น. 

• ผลการเอก็ซเรย์ปอดไมพ่บความผิดปกติ 

 

ค่าธรรมเนียม 
ผู้ ย่ืนคําร้องท่ีมีอายตุัง้แต ่11 ปีขึน้ไป 3,800 บาท (สามพนัแปดร้อยบาทถ้วน) 

ผู้ ย่ืนคําร้องท่ีมีอายต่ํุากวา่ 11 ปี และไมมี่การตรวจเพ่ิมเติม 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

ผู้ ย่ืนคําร้องท่ีมีอายต่ํุากวา่ 11 ปี และมีการตรวจเพ่ิมเติม 3,800 บาท (สามพนัแปดร้อยบาทถ้วน) 

 
ชาํระค่าธรรมเนียมเป็นเงนิสด ณ ที่ทาํการลงทะเบียนก่อนไปรับการตรวจเอก็ซเรย์ปอด หรือ ชาํระ

ค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 3 วันล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย(สําหรับผู้ทาํนัดหมายออนไลน์

แล้วเท่านัน้) 
 
*คู่สมรสและบุตรที่ยื่นคาํร้องขอวีซ่าประเภทครอบครัวผู้ลีภ้ัย ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจ 

โปรดตรวจสอบกับสถานทตูอังกฤษ 
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GUIDANCE NOTES 
The online registration site for UK Visa medical examination 
ลงทะเบียนนดัหมายเพ่ือตรวจคดักรองวณัโรคทางเวบ็ไซต์ด้านลา่ง 

http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/ 
คาํแนะนําและอธิบายในการลงทะเบียนออนไลน์สําหรับการตรวจค้นหาวัณโรคก่อนเดนิทางไป 

สหราชอาณาจักร 
We strongly advise you to read these guidance notes in order to successfully complete the 
registration.  
คําอธิบายเหลา่นีจ้ะช่วยให้ท่านกรอกข้อมลูได้อย่างถกูต้อง 

Step 1 Main Information ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับท่าน 
1. Country of Assessment: Please select “Thailand” 
ประเทศท่ีทําการตรวจ: กรุณาเลือก “Thailand” 

2. Visa Type:  Please check one of the following เลือกประเภทวีซา่ดงัตอ่ไปนี ้

• Other 
• Settlement and Dependents 
• Student  with Scholarship (สําหรับนกัเรียนท่ีได้รับทนุจากรัฐบาลองักฤษเท่านัน้ ) 

• Student  without Scholarship 
• Work 

3. Last (Family) Name: This is the name by which your family is known and must be the one shown in 
your passport. Please do not use titles such as Mr or qualifiers such as Snr (Senior), Esq (Esquire). 
Please copy the name from the passport without changing spelling. 
นามสกลุภาษาองักฤษตามท่ีปรากฎในหนงัสือเดินทางของท่าน 

4. First Name: These are the names you were given at birth, or subsequently, for example your 
Confirmation name, and patronymic. Do not include your family name or any nicknames. They must 
be the same as recorded in your passport. Please do not use titles such as Mr or qualifiers such as Snr 
(Senior), Esq (Esquire). Please copy the name from the passport without changing spelling. 
ช่ือตวัภาษาองักฤษตามท่ีปรากฎในหนงัสือเดินทางของท่าน ท่านต้องกรอกช่ือภาษาองักฤษท่ีปรากฎในหนงัสือ

เดินทางของท่านมิใช่นามสกลุ โปรดอย่าเติมคํานําหน้า เช่น Mr. Miss and Mrs.  

5. Middle Name Please copy the name from the passport without changing spelling. If you do not 
have a middle name on your passport, leave this field blank, Do not enter “-”, “Not applicable” or 
“N/A”. ในกรณีท่ีท่านไมมี่ช่ือกลางตามท่ีปรากฎในหนงัสือเดินทางของท่าน โปรดเว้นไว้ไมต้่องกรอกข้อมลูหรือ

เคร่ืองหมายใดๆ 

6. Full Name as in the passport: The applicant’s name in his native language (write using Thai 
alphabet) if you are not a Thai citizen, leave this field blank. 
ช่ือ นามสกลุภาษาไทยในท่ีปรากฎในหนงัสือเดินทางของท่าน ท่านต้องกรอกช่ือนามสกลุภาษาไทยท่ีปรากฎใน

หนงัสือเดินทางของท่าน โปรดอย่าเติมคํานําหน้า เช่น นาย นางสาว และ คําบรรดาศกัด์ิ(เฉพาะข้อนีเ้ท่านัน้ ท่ีต้อง

กรอกเป็นภาษาไทย) 

http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/
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7. Gender: select Male/Female โปรดระบเุพศของท่าน 

8. Date of birth in dd/mm/yyyy format. This is how the date is recorded in your passport. 
วนัเดือนปีเกิด ใสต่ามในท่ีปรากฎในหนงัสือเดินทางของท่าน 

Step 2 Secondary Information ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับท่าน 
1. Country of Nationality : This is the nationality shown in the passport/travel document you wish to 
use with this application. 
สญัชาติ: ให้เลือกสญัชาติท่ีปรากฎในหนงัสือเดินทางของท่าน 

2. Citizen ID. If you are not Thai citizen, leave this field blank. 
หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน : โปรดใสห่มายเลขบตัรประจําตวัประชาชนของท่านเรียงติดกนั13 หลกั โดยไม่

ใสเ่คร่ืองหมายใดๆและไมเ่ว้นวรรค ตวัอย่างเช่น 3200014800023 

3. Passport Number: This number should be the one shown in the passport you wish to use. 
หมายเลขหนงัสือเดินทาง:ให้ใสห่มายเลขหนงัสือเดินทางให้ตรงกบัหนงัสือเดินทางเลม่ปัจจบุนัของท่าน 

4. Passport Issue Date: In dd/mm/yyyy format วนัท่ีอนมุติัหนงัสือเดินทาง 

5. Passport Expiry Date: In dd/mm/yyyy format วนัหมดอายหุนงัสือเดินทาง 

6. Permanent Address: You MUST provide your full address details, including house number or name, 
street, village/town/city, state/province, and country. 
ท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน โปรดกรอกท่ีอยู่ตามบตัรประชาชนเป็นภาษาองักฤษ และ ใสป่ระเทศด้วย กรุณากรอก

ตวัอกัษรตวัแรกเป็นตวัใหญ่ ตวัอย่างเช่น Example: 120 ,Kasemkij Building, Silom Rd., Bangrak ,Bangkok 

Thailand 
7. Present address: You will be contacted at this address if your contact details are different from the 
permanent address.  
ท่ีอยู่ท่ีเราสามารถติดตอ่ท่านได้ ถ้าท่ีอยู่ของท่านไมต่รงกบัท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน 

8. Primary Phone Number: Mobile/cellular telephone number 
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ตวัอย่างเช่น 0811234567 

9. Secondary Phone Number: Home (landline) telephone number 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ตวัอย่างเช่น 022347950 

10. Other Telephone Number หมายเลขโทรศพัท์เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ถ้าไมมี่ให้วา่งไว้ 

11. Email: This can be at home, work or elsewhere, but must be the one you use on a regular basis so 
we can contact you quickly.กรุณาใสอี่เมลของท่านท่ีท่านใช้ในปัจจบุนั 

Step 3 UK Contact details ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ตดิต่อได้ในสหราชอาณาจักร 
1. Address in UK : You MUST provide your full address details, including house number or name, 
street, village/town/city, state/province, If you do not have the address in UK please enter “-” 
โปรดกรอกท่ีอยู่ในสหราชอณาจกัรของท่าน ในกรณีท่ีท่านยงัไมมี่ท่ีอยู่ในในสหราชอาณาจกัร โปรดใส ่“-” 

2. Postcode in UK: รหสัไปรษณีย์ในสหราชอาณาจกัร ถ้าไมมี่ให้วา่งไว้ 

3. Telephone in UK: หมายเลขโทรศพัท์ในสหราชอาณาจกัร (ถ้ามี) ถ้าไมมี่ โปรดใส ่“-” 
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4. Applicant is being sponsored to come to the UK: ผู้ รับรองท่ีพํานกัในสหราชอาณาจกัรของท่าน 

ในกรณีท่ีท่านขอวีซา่ติดตาม/โยกย้ายถ่ินฐาน โปรดกรอกช่ือ ท่ีอยู่ ผู้ รับรองท่ีพํานกัในสหราชอาณาจกัรของท่าน 

สําหรับวีซา่นกัเรียนและวีซา่ประเภทอ่ืนๆ ถ้าท่านไมมี่ผู้ รับรองท่ีพํานกัในสหราชอาณาจกัร โปรดเลือก No 

Step 4 Security Verification ส่วนที่ 4 ข้อมูลความปลอดภัย 

1. Secret Question คําถามช่วยจํา 

Please select one Secret Question กรุณาเลือกคําถามช่วยจํา1ข้อ 

• Write your own question ทา่นสามารถตง้ั คําถามช่วยจําด้วยตนเอง 

• What is your pet’s name? สตัว์เลีย้งของท่านช่ืออะไร 

• Who is your childhood superhero? ใครคือวีรบรุุษในวยัเดก็ของท่าน 

• What is your father’s middle name? ช่ือกลางของบิดาของท่านช่ืออะไร 

2. Secret Answer คําตอบของคําถามช่วยจํา 

3. Verification Code กรุณาใสต่วัเลขหรือตวัอกัษรท่ีท่านเหน็ในกลอ่งสี่เหลีย่ม 

Step 5 Appointment Information ส่วนที่ 5 ข้อมูลการนัดหมาย 

Choose an appointment date with your local IOM office below เลือกวนั เวลานดัหมาย เพ่ือมาลงทะเบียนท่ี

ไอโอเอม็ 

 
*หากท่านไม่สามารถลงทะเบยีนนัดหมายออนไลน์ได้ กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ทาง 

https://thailand.iom.int/health-services 
 และส่งมาที่อีเมล iommedbkk@iom.int เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thailand.iom.int/health-services
mailto:iommedbkk@iom.int
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PAYMENT METHODS ช่องทางในการชาํระเงนิ 
1. You can do Pre-payment. ชาํระเงนิล่วงหน้า* 
1.1 At SCB Counter you can print “the bill payment form” in the following page 
ชําระเงินท่ีธนาคารไทยพานิชย์โดยใช้แบบฟอร์มชําระเงิน ท่านสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้ท่ีหน้าถดัไป 

1.2 SCB Easy Net, Mobile banking, ATM, CDM  
For more information please visit IOM or SCB website at 
https://thailand.iom.int/health-services   or 
https://www.scbeasy.com/v1.4/site/presignon/index_en.asp  
 
ชําระเงินผ่านทาง ธนาคารไทยพานิชย์ออนไลน์ ATM เคร่ืองฝากเงินอตัโนมติั ท่านสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเต่ิม 

ได้ท่ี https://thailand.iom.int/health-services  หรือ  

https://www.scbeasy.com/v1.4/site/presignon/index_en.asp  
 

*Pre-payment must be done 3 days before your appointment date. 
*การชาํระเงนิล่วงหน้า กรุณาชาํระเงนิก่อนวันนัดหมาย 3 วัน 

 
2. You can pay by cash at IOM on the appointment date. ชาํระเงนิสดที่ไอโอเอม็ในวันนัดหมาย 
 
 

HOW TO FILL THE BILL PAYMENT PAY-IN SLIP  
ข้อมูลในการกรอกใบนําฝากเงนิ 

Name: The name and surname should be same as in the passport. 
ช่ือนามสกลุภาษาองักฤษตามท่ีปรากฎในหนงัสือเดินทางของท่าน 

UKTB ID (Ref 1): When you have successfully registered to IOM UKTB, the reference ID 
(THBKK01000XXXXX) will be generated. Use only 10 digits of this ID in the Ref 1 box 
รหสัลกูค้า (Ref 1): หลงัจากท่ีท่านลงทะเบียนนดัหมายแล้ว ระบบจะให้หมายเลขอ้างอิง 

(THBKK01000XXXXX) กรุณาใสห่มายสิบหลกัในช่องรหสัลกูค้า 

Customer No./Ref 2: This is a National ID No. (If you are not a Thai citizen, leave this field blank). 
โปรดใสห่มายเลขบตัรประจําตวัประชาชนของท่านเรียงติดกนั13 หลกั โดยไมใ่สเ่คร่ืองหมายใดๆและไมเ่ว้นวรรค

ตวัอย่างเช่น 3200014800023  

 
 
 
 
 
 
 

https://thailand.iom.int/health-services
https://www.scbeasy.com/v1.4/site/presignon/index_en.asp
https://thailand.iom.int/health-services
https://www.scbeasy.com/v1.4/site/presignon/index_en.asp
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แผนที่ ศูนย์การประเมินสุขภาพเพื่อการย้ายถิ่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการ

โยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) 
120 อาคารเกษมกิจ ชัน้ 8 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์: 02-234-7950-5 โทรสาร: 02-234-7956 อีเมล์: iommedbkk@iom.int 

  


	บุคคลผู้ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยเพื่อเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเป็นเวลานานกว่า 6 เดือน จะต้องขอรับหนังสือรับรองยืนยันว่าตนมิได้เป็นวัณโรคก่อนยื่นคำขอวีซ่า กลุ่มผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่นี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรระยะยาว ผ...
	หนังสือรับรองขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานจะออกให้กับบุคคลทุกกลุ่มอายุที่ยืนยันว่าตนมิได้เป็นวัณโรคและประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน
	บุคคลที่ได้รับการยกเว้นการตรวจหาเชื้อวัณโรคมีดังต่อไปนี้
	• บุคคลผู้ถือหนังสือเดินทางทูต

	การขอรับหนังสือรับรองดังกล่าว กรุณาติดต่อองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration) ที่
	วันและเวลาทำการ
	หลังจากลงทะเบียนกับองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ท่านสามารถเลือกไปรับการเอ็กซ์เรย์ปอดได้ที่
	• โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (124 ถนน สีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ)
	• โรงพยาบาลพญาไท 2 (943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ)


	เอกสารประกอบการลงทะเบียนตรวจวัณโรค
	1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งยังมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด
	2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองพามาตรวจวัณโรค พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง และสำเนา 1 ชุด
	3. ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์ สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์
	4. ที่อยู่ ที่จะไปอาศัยในสหราชอาณาจักร (สำหรับวีซ่านักเรียน ถ้ายังไม่ทราบที่อยู่ ที่จะไปอาศัยในสหราชอาณาจักร กรุณาแจ้งชื่อ มหาวิทยาลัย /โรงเรียน)

	ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อวัณโรค
	สำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป
	• ดำเนินการลงทะเบียน ถ่ายรูปและชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ตั้งแต่เวลา 8:00-12:00 น. และเวลา 13:00-15:00 น. ตามที่ท่านนัดหมาย
	• รับการเอ็กซเรย์ปอดในโรงพยาบาลที่กำหนดข้างต้น หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น
	• จะมีการตรวจเสมหะในกรณีที่พบว่าผลเอ็กซ์เรย์ปอดผิดปกติ
	• รับหนังสือรับรอง ซึ่งออกให้โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

	สำหรับบุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 11 ปี
	• ดำเนินการลงทะเบียน ถ่ายรูป และชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ตั้งแต่เวลา 8:00-12:00 น. และเวลา 13:00-15:00 น. ตามที่ท่านนัดหมาย
	• ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก
	• จะมีการตรวจเพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อสงสัย
	• รับหนังสือรับรอง ซึ่งออกให้โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

	หมายเหตุ: กรณีที่บุคคลในครอบครัวมีการตรวจเสมหะเพิ่มเติม เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปีจะยังไม่ได้รับใบรับรองแพทย์ จนกว่าจะทราบผลการตรวจเสมหะ และ เด็กอาจต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติม
	สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองพามาตรวจวัณโรค พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง และสำเนา 1 ชุด

	ผู้ยื่นคำร้องสามารถมารับผลการตรวจด้วยตนเองเท่านั้น ที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
	หนังสือรับรองจะออกให้ภายในวันเดียวกัน ในกรณีที่
	• ผู้ยื่นคำร้องเข้ารับการตรวจเสร็จสิ้นภายในช่วงเช้าและนำผลมาส่งสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ก่อนเวลา 15:00 น.
	• ผลการเอ็กซเรย์ปอดไม่พบความผิดปกติ

	หนังสือรับรองจะออกให้ภายในวันทำการถัดไป ในกรณีที่
	• ผู้ยื่นคำร้องนำผลมาส่งที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหลังเวลา 15:00น.
	• ผลการเอ็กซเรย์ปอดไม่พบความผิดปกติ


	ค่าธรรมเนียม
	ชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด ณ ที่ทำการลงทะเบียนก่อนไปรับการตรวจเอ็กซเรย์ปอด หรือ ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 3 วันล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย(สำหรับผู้ทำนัดหมายออนไลน์แล้วเท่านั้น)
	*คู่สมรสและบุตรที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทครอบครัวผู้ลี้ภัย ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจ โปรดตรวจสอบกับสถานทูตอังกฤษ

	GUIDANCE NOTES
	The online registration site for UK Visa medical examination
	http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/
	คำแนะนำและอธิบายในการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับการตรวจค้นหาวัณโรคก่อนเดินทางไป
	สหราชอาณาจักร
	Step 1 Main Information ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
	• Other
	• Settlement and Dependents
	• Student  with Scholarship (สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษเท่านั้น )
	• Student  without Scholarship
	• Work

	Step 2 Secondary Information ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
	Step 3 UK Contact details ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ติดต่อได้ในสหราชอาณาจักร
	Step 4 Security Verification ส่วนที่ 4 ข้อมูลความปลอดภัย
	• Write your own question ท่านสามารถตัง้ คำถามช่วยจำด้วยตนเอง
	• What is your pet’s name? สัตว์เลี้ยงของท่านชื่ออะไร
	• Who is your childhood superhero? ใครคือวีรบุรุษในวัยเด็กของท่าน
	• What is your father’s middle name? ชื่อกลางของบิดาของท่านชื่ออะไร

	Step 5 Appointment Information ส่วนที่ 5 ข้อมูลการนัดหมาย

	PAYMENT METHODS ช่องทางในการชำระเงิน
	1. You can do Pre-payment. ชำระเงินล่วงหน้า*
	2. You can pay by cash at IOM on the appointment date. ชำระเงินสดที่ไอโอเอ็มในวันนัดหมาย

	HOW TO FILL THE BILL PAYMENT PAY-IN SLIP
	ข้อมูลในการกรอกใบนำฝากเงิน
	แผนที่ ศูนย์การประเมินสุขภาพเพื่อการย้ายถิ่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม)

	Info Sheet UK 2017 update p.8-9.pdf
	All applicants in Thailand wishing to come to the United Kingdom for a period longer than six months need to obtain a certificate confirming that they are free from infectious tuberculosis (TB) before submitting their visa application. The categories ...
	An IOM Medical Certificate will be provided for all applicants, regardless of age, who are free of infectious tuberculosis and who are applying for visa to come to the United Kingdom for a period longer than six months.
	The following applicants will be exempted from the TB test:
	To arrange your medical examination, please contact the International Organization for Migration (IOM) in Bangkok at:
	IOM working hours
	Online Appointment for Tuberculosis Test
	Medical examinations can be scheduled during these working hours, and will be carried out at one of the two hospitals listed below:

	Required Documents
	Procedures
	For applicants of 11 years of age and above, the medical TB detection procedure consists of:
	For applicants below 11 years of age, the medical TB detection procedure consists of:
	IMPORTANT NOTE: If at least one family member has highly suspicious active TB, children under11 years will undergo the same investigation as applicants of 11 years and above.
	Children under 18 years of age must be accompanies by a parent or a legal guardian, who can sign and take decision on their behalf.


	Laboratory testing
	If chest X‐ray is abnormal, presenting changes suggestive of an active or inactive TB process or if there are other clinical reasons to suspect TB disease, the applicant will be referred for sputum testing. Sputum will be collected in the morning hour...

	Results and certification
	The certificate will be issued on the same day if:
	• The applicant has completed the medical examination during the morning and has returned to the IOM office with the results no later than 15:00 hours.
	• Chest X‐ray findings do not warrant laboratory testing.

	The certificate will be issued on the next working day if:
	• The applicant has returned to the IOM office with the results later than 15.00 hours.
	• Chest X‐ray findings do not warrant laboratory testing.


	Fees
	• Applicants of 11 years of age and above: THB 3,800(Three Thousand and Eight Hundred Thai Baht) per person.
	• Applicants below 11 years of age, not requiring further evaluation: THB 500(Five Hundred Thai Baht) per person.
	• Applicants below 11 years of age, requiring further evaluation: THB 3,800(Three Thousand and Eight Hundred Thai Baht) per person.
	Payment should be made at the IOM office by cash during registration OR Online payment by SCB
	3 days before your appointment date (For online pre‐registration only)
	(You can download the payment form via https://thailand.iom.int/health-services)
	Spouses and children applying under the Family Reunion provision do not need to pay the fee at IOM; please check with the British Embassy.


	GUIDANCE NOTES
	The online registration site for UK Visa medical examination
	http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/
	คำแนะนำและอธิบายในการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับการตรวจค้นหาวัณโรคก่อนเดินทางไป
	สหราชอาณาจักร
	Step 1 Main Information ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
	 Other
	 Settlement and Dependents
	 Student  with Scholarship (สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษเท่านั้น )
	 Student  without Scholarship
	 Work

	Step 2 Secondary Information ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
	Step 3 UK Contact details ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ติดต่อได้ในสหราชอาณาจักร
	Step 4 Security Verification ส่วนที่ 4 ข้อมูลความปลอดภัย
	Write your own question ท่านสามารถตัง้ คำถามช่วยจำด้วยตนเอง
	What is your pet’s name? สัตว์เลี้ย งของท่านชื่ออะไร
	Who is your childhood superhero? ใครคือวีรบุรุษในวัยเด็กของท่าน
	What is your father’s middle name? ชื่อกลางของบิดาของท่านชื่ออะไร

	Step 5 Appointment Information ส่วนที่ 5 ข้อมูลการนัดหมาย

	PAYMENT METHODS ช่องทางในการชำระเงิน
	1. You can do Pre-payment. ชำระเงินล่วงหน้า*
	2. You can pay by cash at IOM on the appointment date. ชำระเงินสดที่ไอโอเอ็มในวันนัดหมาย

	HOW TO FILL THE BILL PAYMENT PAY-IN SLIP
	ข้อมูลในการกรอกใบนำฝากเงิน
	MIGRATION HEALTH ASSESSMENT CENTER (MHAC) IOM THAILAND
	120, Kasemkij Building 8th Floor, Silom Road, Bangrak Bangkok 10500
	Tel: +66 2 234 7950 To 7955, Fax: +66 2 234 7956 E-mail: iommedbkk@iom.int



	Info Sheet UK 2017 update p.8-9.pdf
	All applicants in Thailand wishing to come to the United Kingdom for a period longer than six months need to obtain a certificate confirming that they are free from infectious tuberculosis (TB) before submitting their visa application. The categories ...
	An IOM Medical Certificate will be provided for all applicants, regardless of age, who are free of infectious tuberculosis and who are applying for visa to come to the United Kingdom for a period longer than six months.
	The following applicants will be exempted from the TB test:
	To arrange your medical examination, please contact the International Organization for Migration (IOM) in Bangkok at:
	IOM working hours
	Online Appointment for Tuberculosis Test
	Medical examinations can be scheduled during these working hours, and will be carried out at one of the two hospitals listed below:

	Required Documents
	Procedures
	For applicants of 11 years of age and above, the medical TB detection procedure consists of:
	For applicants below 11 years of age, the medical TB detection procedure consists of:
	IMPORTANT NOTE: If at least one family member has highly suspicious active TB, children under11 years will undergo the same investigation as applicants of 11 years and above.
	Children under 18 years of age must be accompanies by a parent or a legal guardian, who can sign and take decision on their behalf.


	Laboratory testing
	If chest X‐ray is abnormal, presenting changes suggestive of an active or inactive TB process or if there are other clinical reasons to suspect TB disease, the applicant will be referred for sputum testing. Sputum will be collected in the morning hour...

	Results and certification
	The certificate will be issued on the same day if:
	• The applicant has completed the medical examination during the morning and has returned to the IOM office with the results no later than 15:00 hours.
	• Chest X‐ray findings do not warrant laboratory testing.

	The certificate will be issued on the next working day if:
	• The applicant has returned to the IOM office with the results later than 15.00 hours.
	• Chest X‐ray findings do not warrant laboratory testing.


	Fees
	• Applicants of 11 years of age and above: THB 3,800(Three Thousand and Eight Hundred Thai Baht) per person.
	• Applicants below 11 years of age, not requiring further evaluation: THB 500(Five Hundred Thai Baht) per person.
	• Applicants below 11 years of age, requiring further evaluation: THB 3,800(Three Thousand and Eight Hundred Thai Baht) per person.
	Payment should be made at the IOM office by cash during registration OR Online payment by SCB
	3 days before your appointment date (For online pre‐registration only)
	(You can download the payment form via https://thailand.iom.int/health-services)
	Spouses and children applying under the Family Reunion provision do not need to pay the fee at IOM; please check with the British Embassy.


	GUIDANCE NOTES
	The online registration site for UK Visa medical examination
	http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/
	คำแนะนำและอธิบายในการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับการตรวจค้นหาวัณโรคก่อนเดินทางไป
	สหราชอาณาจักร
	Step 1 Main Information ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
	 Other
	 Settlement and Dependents
	 Student  with Scholarship (สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนจากรัฐบาลอังกฤษเท่านั้น )
	 Student  without Scholarship
	 Work

	Step 2 Secondary Information ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
	Step 3 UK Contact details ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ติดต่อได้ในสหราชอาณาจักร
	Step 4 Security Verification ส่วนที่ 4 ข้อมูลความปลอดภัย
	Write your own question ท่านสามารถตัง้ คำถามช่วยจำด้วยตนเอง
	What is your pet’s name? สัตว์เลี้ย งของท่านชื่ออะไร
	Who is your childhood superhero? ใครคือวีรบุรุษในวัยเด็กของท่าน
	What is your father’s middle name? ชื่อกลางของบิดาของท่านชื่ออะไร

	Step 5 Appointment Information ส่วนที่ 5 ข้อมูลการนัดหมาย

	PAYMENT METHODS ช่องทางในการชำระเงิน
	1. You can do Pre-payment. ชำระเงินล่วงหน้า*
	2. You can pay by cash at IOM on the appointment date. ชำระเงินสดที่ไอโอเอ็มในวันนัดหมาย

	HOW TO FILL THE BILL PAYMENT PAY-IN SLIP
	ข้อมูลในการกรอกใบนำฝากเงิน
	MIGRATION HEALTH ASSESSMENT CENTER (MHAC) IOM THAILAND
	120, Kasemkij Building 8th Floor, Silom Road, Bangrak Bangkok 10500
	Tel: +66 2 234 7950 To 7955, Fax: +66 2 234 7956 E-mail: iommedbkk@iom.int



	info UK 2017(THAI) p 9.pdf
	บุคคลผู้ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยเพื่อเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเป็นเวลานานกว่า 6 เดือน จะต้องขอรับหนังสือรับรองยืนยันว่าตนมิได้เป็นวัณโรคก่อนยื่นคำขอวีซ่า กลุ่มผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่นี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรระยะยาว ผ...
	หนังสือรับรองขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานจะออกให้กับบุคคลทุกกลุ่มอายุที่ยืนยันว่าตนมิได้เป็นวัณโรคและประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน
	บุคคลที่ได้รับการยกเว้นการตรวจหาเชื้อวัณโรคมีดังต่อไปนี้
	• บุคคลผู้ถือหนังสือเดินทางทูต

	การขอรับหนังสือรับรองดังกล่าว กรุณาติดต่อองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration) ที่
	วันและเวลาทำการ
	หลังจากลงทะเบียนกับองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ท่านสามารถเลือกไปรับการเอ็กซ์เรย์ปอดได้ที่
	• โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (124 ถนน สีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ)
	• โรงพยาบาลพญาไท 2 (943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ)


	เอกสารประกอบการลงทะเบียนตรวจวัณโรค
	1. หนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งยังมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด
	2. สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองพามาตรวจวัณโรค พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง และสำเนา 1 ชุด
	3. ใบรับรองการตั้งครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์ สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์
	4. ที่อยู่ ที่จะไปอาศัยในสหราชอาณาจักร (สำหรับวีซ่านักเรียน ถ้ายังไม่ทราบที่อยู่ ที่จะไปอาศัยในสหราชอาณาจักร กรุณาแจ้งชื่อ มหาวิทยาลัย /โรงเรียน)

	ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อวัณโรค
	สำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปี ขึ้นไป
	• ดำเนินการลงทะเบียน ถ่ายรูปและชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ตั้งแต่เวลา 8:00-12:00 น. และเวลา 13:00-15:00 น. ตามที่ท่านนัดหมาย
	• รับการเอ็กซเรย์ปอดในโรงพยาบาลที่กำหนดข้างต้น หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น
	• จะมีการตรวจเสมหะในกรณีที่พบว่าผลเอ็กซ์เรย์ปอดผิดปกติ
	• รับหนังสือรับรอง ซึ่งออกให้โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

	สำหรับบุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 11 ปี
	• ดำเนินการลงทะเบียน ถ่ายรูป และชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ตั้งแต่เวลา 8:00-12:00 น. และเวลา 13:00-15:00 น. ตามที่ท่านนัดหมาย
	• ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก
	• จะมีการตรวจเพิ่มเติมในกรณีที่มีข้อสงสัย
	• รับหนังสือรับรอง ซึ่งออกให้โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

	หมายเหตุ: กรณีที่บุคคลในครอบครัวมีการตรวจเสมหะเพิ่มเติม เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปีจะยังไม่ได้รับใบรับรองแพทย์ จนกว่าจะทราบผลการตรวจเสมหะ และ เด็กอาจต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติม
	สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองพามาตรวจวัณโรค พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง และสำเนา 1 ชุด

	ผู้ยื่นคำร้องสามารถมารับผลการตรวจด้วยตนเองเท่านั้น ที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
	หนังสือรับรองจะออกให้ภายในวันเดียวกัน ในกรณีที่
	• ผู้ยื่นคำร้องเข้ารับการตรวจเสร็จสิ้นภายในช่วงเช้าและนำผลมาส่งสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ก่อนเวลา 15:00 น.
	• ผลการเอ็กซเรย์ปอดไม่พบความผิดปกติ

	หนังสือรับรองจะออกให้ภายในวันทำการถัดไป ในกรณีที่
	• ผู้ยื่นคำร้องนำผลมาส่งที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหลังเวลา 15:00น.
	• ผลการเอ็กซเรย์ปอดไม่พบความผิดปกติ
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