INFORMATION SHEET

สำหรั บ ผู ้ส มัค รวี ซ่ ำ สหรำชอำณำจัก ร
บุคคลผูป้ ระสงค์จะยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยเพื่อเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรเป็ นเวลานานกว่า 6 เดือน จะต้อง
ขอรับหนังสือรับรองยืนยันว่าตนมิได้เป็ นวัณโรคก่อนยื่นคาขอวีซ่า กลุม่ ผูย้ ่นื คาร้องขอวีซ่าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ใหม่นี ้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรระยะยาว ผูถ้ ือหนังสืออนุญาตทางาน คนงานรับจ้างทั่วไปและคนงานทางานบ้าน
อาสาสมัครสังคมสงเคราะห์(รวมถึงผูอ้ ยู่ใต้อปุ การะของบุคคลดังกล่าว) ผูข้ อวีซ่าประเภทพานักถาวร รวมไปถึงวีซ่า
สมรสประเภทต่างๆ โปรดรับทราบว่าผูข้ อวีซ่าที่ไม่ย่นื หนังสือรับรองดังกล่าวประกอบการยื่นขอวีซ่าจะถูกปฏิเสธการ
ออกวีซ่าและจะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า
หนังสือรับรองขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานจะออกให้กบั บุคคลทุกกลุม่ อายุท่ยี ืนยันว่าตนมิได้
เป็ นวัณโรคและประสงค์จะยื่นคาร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน

บุคคลทีไ่ ด้รับการยกเว้นการตรวจหาเชือ้ วัณโรคมีดังต่อไปนี้
•

บุคคลผูถ้ ือหนังสือเดินทางทูตที่ได้รบั การรับรองจากสหราชอาณาจักร

การขอรับหนังสือรับรองดังกล่าว กรุ ณาติดต่อองค์การระหว่างประเทศเพือ่ การ
โยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration) ที่
120 อาคารเกษมกิจ ชัน
้ 8 ถนน สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 02 234 7950‐5
โทรสาร: 02 234 7956
อีเมล์: iommedbkk@iom.int
เว็บไซต์: https://thailand.iom.int/health-services

วันและเวลาทาการ
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 8:00-17:00 น. และ วันศุกร์ เวลา 8:00-14:30 น.
(ยกเว้น วันหยุดขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน)

วันและเวลาลงทะเบียน: วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 8:00-15:00 น. และ วันศุกร์ เวลา 8:00-13:30 น.

การนัดหมายเพือ่ ตรวจหาเชือ้ วัณโรค (โดยใช้ Firefox หรือ Internet Explorer)
กรุณาทาการนัดหมายล่วงหน้าได้ท่เี ว็บไซต์ http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/
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เอกสารประกอบการลงทะเบียนตรวจวัณโรค
1.
2.

3.
4.

5.

หนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งยังมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ จะต้องมีบิดาหรือมารดาหรือผูป้ กครองพามาตรวจวัณโรค พร้อมนา
บัตรประชาชนตัวจริงของบิดาหรือมารดาหรือผูป้ กครองมาด้วย (ในกรณีท่บี ิดา มารดาหรือผูป้ กครองไม่
สามารถมาได้ ผูร้ บั มอบอานาจสามารถทาแทนได้ จาเป็ นต้องมีหนังสือมอบอานาจจากบิดาหรือมารดา
พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของผูร้ บั มอบอานาจ)
ใบรับรองการตัง้ ครรภ์หรือสมุดฝากครรภ์ (สาหรับผูท้ ่ตี งั้ ครรภ์)
ที่อยู่ ที่จะไปอาศัยในสหราชอาณาจักร (สาหรับวีซ่านักเรียน ถ้ายังไม่ทราบที่อยู่ ที่จะไปอาศัยในสหราช
อาณาจักร กรุณาแจ้งชื่อ มหาวิทยาลัย /โรงเรียน)
ใบรับรองการตรวจคัดกรองวัณโรคใบเก่า ในกรณีท่ใี บรับรองยังไม่หมดอายุ

ขั้นตอนการตรวจหาเชือ้ วัณโรค
ทุกท่านจะได้รบั การซักประวัตกิ ารเจ็บป่ วยและในบางกรณีทา่ นจะได้รบั การตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์
สาหรับบุคคลทีม่ ีอายุตั้งแต่ 11 ปี ขึน้ ไป
•
ดาเนินการลงทะเบียน ถ่ายรูปและชาระค่าธรรมเนียมที่สานักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
โยกย้ายถิ่นฐาน ตัง้ แต่เวลา 8:00-12:00 น. และเวลา 13:00-15:00 น. ตามที่ท่านนัดหมาย
•
รับการเอกซเรย์ปอดในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน หรือ โรงพยาบาลพญาไท 2 หลังจากลงทะเบียน
เสร็จสิน้
•
นาผลเอกซเรย์ปอดกลับมาส่งที่สานักงานไอโอเอ็มภายในวันเดียวกัน
•
ในกรณีท่ผี ลเอกซเรย์ปอดปกติ รับหนังสือรับรองซึ่งออกให้โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย
ถิ่นฐาน
•
จะมีการตรวจเสมหะในกรณีท่พี บว่าผลเอกซ์เรย์ปอดผิดปกติ
สาหรับบุคคลทีม่ อี ายุต่ากว่า 11 ปี
•

•
•
•

ดาเนินการลงทะเบียน ถ่ายรูป และชาระค่าธรรมเนียมที่สานักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
โยกย้ายถิ่นฐาน ตัง้ แต่เวลา 8:00-12:00 น. และเวลา 13:00-15:00 น. ตามที่ท่านนัดหมาย
ผูป้ กครองตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของเด็ก
จะมีการตรวจเพิ่มเติมในกรณีท่มี ีขอ้ สงสัย เช่น เอกซเรย์ปอด หรือ ตรวจเพาะเชือ้ เสมหะ
รับหนังสือรับรอง ซึ่งออกให้โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

*ขัน้ ตอนทัง้ หมดจะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง
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หมายเหตุ: กรณีทบี่ ุคคลในครอบครัวมีการตรวจเสมหะเพิ่มเติม เด็กทีม่ ีอายุต่ากว่า 11 ปี จะยังไม่ได้รับ
ใบรับรองการตรวจคัดกรองเชือ้ วัณโรค จนกว่าจะทราบผลการตรวจเสมหะ และ เด็กอาจต้องเข้ารับการ
ตรวจเพิ่มเติม

สาหรับผู้ทตี่ ั้งครรภ์
ผูท้ ่ตี งั้ ครรภ์ในช่วงสามเดือนแรกไม่แนะนาให้ทาการเอกซเรย์ปอด สาหรับผูท้ ่ตี งั้ ครรภ์เกินกว่า 3 เดือนสามารถเลือก

การตรวจคัดกรองวัณโรคปอดได้ 3 ทางเลือก คือ
•
•
•

เข้ารับการเอกซเรย์ปอดในโรงพยาบาลที่กาหนด พร้อมใส่แผ่นป้องกันรังสีสาหรับผูต้ งั้ ครรภ์
หากผูท้ ่ตี งั้ ครรภ์ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเอกซเรย์ปอด จะต้องทาการตรวจเสมหะและเพาะเชือ้ ที่หอ้ งปฏิบตั ิการ
ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน การตรวจผลเพาะเชือ้ เสมหะใช้เวลาอย่างน้อย 8 สัปดาห์
นัดหมายเอกซเรย์ปอดอีกครัง้ หลังจากทาการคลอดบุตร

ในกรณีทผี่ ลเอ็กซเรย์ปอดผิดปกติท่เี ข้าข่ายลักษณะของการเป็ นวัณโรคจะแสดงถึงกระบวนการเกิดโรคในระยะ

ติดต่อหรือไม่ติดต่อก็ตาม ผูย้ ่นื คาร้องจะต้องเข้ารับการตรวจเสมหะและเพาะเชือ้ ภายใน 7 วันหลังจากวันที่เอกซเรย์
ปอดหลังจากวันที่เอกซเรย์ปอด ซึ่งจะต้องมาให้ตวั อย่างเสมหะในตอนเช้าเป็ นเวลาสามวันติดต่อกัน การตรวจเพาะ
เชือ้ เสมหะจะใช้เวลาอย่างน้อย 8 (แปด)สัปดาห์

ผู้ยื่นคาร้องสามารถมารับผลการตรวจด้วยตนเองเท่านั้น ทีอ่ งค์การระหว่างประเทศ
เพือ่ การโยกย้ายถิ่นฐาน
หนังสือรับรองจะออกให้ภายในวันเดียวกัน ในกรณีที่
•

•

ผูย้ ่นื คาร้องเข้ารับการตรวจเอกซเรย์ปอดและนาผลเอกซเรย์ปอดกลับมาส่งที่สานักงานองค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ก่อนเวลา 16:00 น.
ผลการเอกซเรย์ปอดไม่พบความผิดปกติ

ค่าธรรมเนียม
ผูย้ ่นื คาร้องที่มีอายุตงั้ แต่ 11 ปี ขนึ ้ ไป 4,200 บาท (สี่พนั สองร้อยบาทถ้วน)
ผูย้ ่นื คาร้องที่มีอายุต่ากว่า 11 ปี และไม่มีการตรวจเพิ่มเติม 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ผูย้ ่นื คาร้องที่มีอายุต่ากว่า 11 ปี และมีการตรวจเพิ่มเติม 4,200 บาท (สี่พนั สองร้อยบาทถ้วน)
ชาระค่าธรรมเนียมเป็ นเงินสด ณ ทีท่ าการลงทะเบียนก่อนไปรับการตรวจเอกซเรย์ปอด หรือ ชาระ
ค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 3 วันล่วงหน้าก่อนวันนัดหมาย(สาหรับทีม่ ีหมายเลขอ้างอิงแล้วเท่านั้น)
่ นื่ คาร้องขอวีซ่าประเภทครอบครัวผู้ลภี้ ัย ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจ
*คู่สมรสและบุตรทีย
โปรดตรวจสอบกับสถานทูตอังกฤษ
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GUIDANCE NOTES
The online registration site for UK Visa medical examination

ลงทะเบียนนัดหมายเพื่อตรวจคัดกรองวัณโรคทางเว็บไซต์ดา้ นล่าง
http://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/
คาแนะนาและอธิบายในการลงทะเบียนออนไลน์สาหรับการตรวจค้นหาวัณโรคก่อนเดินทางไป
สหราชอาณาจักร
We strongly advise you to read these guidance notes in order to successfully complete the
registration.

คาอธิบายเหล่านีจ้ ะช่วยให้ท่านกรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
Step 1 Main Information ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน
1. Country of Assessment: Please select “Thailand”
ประเทศที่ทาการตรวจ: กรุณาเลือก “Thailand”
2. Visa Type: Please check one of the following เลือกประเภทวีซ่าดังต่อไปนี ้
•
•
•

Other
Settlement and Dependents
Student with Scholarship (สาหรับนักเรียนที่ได้รบ
ั ทุนจากรัฐบาลอังกฤษเท่านัน้ )

•
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.

นามสกุลภาษาอังกฤษตามที่ปรากฎในหนังสือเดินทางของท่าน
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.

ชื่อตัวภาษาอังกฤษตามที่ปรากฎในหนังสือเดินทางของท่าน ท่านต้องกรอกชื่อภาษาอังกฤษที่ปรากฎในหนังสือ
เดินทางของท่านมิใช่นามสกุล โปรดอย่าเติมคานาหน้า 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”. ในกรณีท่ท
ี ่านไม่มีช่ือกลางตามที่ปรากฎในหนังสือเดินทางของท่าน โปรดเว้นไว้ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลหรือ

เครื่องหมายใดๆ
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.

ชื่อ นามสกุลภาษาไทยในที่ปรากฎในหนังสือเดินทางของท่าน ท่านต้องกรอกชื่อนามสกุลภาษาไทยที่ปรากฎใน
หนังสือเดินทางของท่าน โปรดอย่าเติมคานาหน้า เช่น นาย นางสาว และ คาบรรดาศักดิ์(เฉพาะข้อนีเ้ ท่านัน้ ที่ตอ้ ง
กรอกเป็ นภาษาไทย)
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7. Gender: select Male/Female โปรดระบุเพศของท่าน
8. Date of birth in dd/mm/yyyy format. This is how the date is recorded in your passport.

วันเดือนปี เกิด ใส่ตามในที่ปรากฎในหนังสือเดินทางของท่าน
Step 2 Secondary Information ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่ วกับท่าน
1. Country of Nationality : This is the nationality shown in the passport/travel document you wish to
use with this application.

สัญชาติ: ให้เลือกสัญชาติท่ปี รากฎในหนังสือเดินทางของท่าน
2. Citizen ID. If you are not Thai citizen, leave this field blank.

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน : โปรดใส่หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของท่านเรียงติดกัน13 หลัก โดยไม่
ใส่เครื่องหมายใดๆและไม่เว้นวรรค ตัวอย่างเช่น 3200014800023
3. Passport Number: This number should be the one shown in the passport you wish to use.

หมายเลขหนังสือเดินทาง:ให้ใส่หมายเลขหนังสือเดินทางให้ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั ของท่าน
4. Passport Issue Date: In dd/mm/yyyy format วันที่อนุมต
ั ิหนังสือเดินทาง
5. Passport Expiry Date: In dd/mm/yyyy format วันหมดอายุหนังสือเดินทาง
6. Permanent Address: You MUST provide your full address details, including house number or name,
street, village/town/city, state/province, and country.

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน โปรดกรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชนเป็ นภาษาอังกฤษ และ ใส่ประเทศด้วย กรุณากรอก
ตัวอักษรตัวแรกเป็ นตัวใหญ่ ตัวอย่างเช่น 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.

ที่อยู่ท่เี ราสามารถติดต่อท่านได้ ถ้าที่อยู่ของท่านไม่ตรงกับที่อยู่ตามบัตรประชาชน
8. Primary Phone Number: Mobile/cellular telephone number
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ตัวอย่างเช่น 0811234567
9. Secondary Phone Number: Home (landline) telephone number
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ตัวอย่างเช่น 022347950
10. Other Telephone Number หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติม (ถ้ามี) ถ้าไม่มีให้ว่างไว้
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.กรุ ณาใส่อีเมลของท่านที่ท่านใช้ในปั จจุบน
ั

Step 3 UK Contact details ส่วนที่ 3 ข้อมูลทีต่ ดิ ต่อได้ในสหราชอาณาจักร
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 “-”
โปรดกรอกที่อยู่ในสหราชอณาจักรของท่าน ในกรณีท่ที ่านยังไม่มีท่อี ยู่ในในสหราชอาณาจักร โปรดใส่ “-”
2. Postcode in UK: รหัสไปรษณียใ์ นสหราชอาณาจักร ถ้าไม่มีให้ว่างไว้
3. Telephone in UK: หมายเลขโทรศัพท์ในสหราชอาณาจักร (ถ้ามี) ถ้าไม่มี โปรดใส่ “-”
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4. Applicant is being sponsored to come to the UK: ผูร้ บ
ั รองที่พานักในสหราชอาณาจักรของท่าน

ในกรณีท่ที ่านขอวีซ่าติดตาม/โยกย้ายถิ่นฐาน โปรดกรอกชื่อ ที่อยู่ ผูร้ บั รองที่พานักในสหราชอาณาจักรของท่าน
สาหรับวีซ่านักเรียนและวีซ่าประเภทอื่นๆ ถ้าท่านไม่มีผรู้ บั รองที่พานักในสหราชอาณาจักร โปรดเลือก No
Step 4 Security Verification ส่วนที่ 4 ข้อมูลความปลอดภัย
1. Secret Question คาถามช่วยจา
Please select one Secret Question กรุ ณาเลือกคาถามช่วยจา1ข้อ
•

Write your own question ท่านสามารถตัง้ คาถามช่วยจาด้วยตนเอง

•

What is your pet’s name? สัตว์เลีย้ งของท่านชื่ออะไร

•

Who is your childhood superhero? ใครคือวีรบุรุษในวัยเด็กของท่าน

•

What is your father’s middle name? ชื่อกลางของบิดาของท่านชื่ออะไร

2. Secret Answer คาตอบของคาถามช่วยจา
3. Verification Code กรุ ณาใส่ตวั เลขหรือตัวอักษรที่ท่านเห็นในกล่องสี่เหลี่ยม

Step 5 Appointment Information ส่วนที่ 5 ข้อมูลการนัดหมาย
Choose an appointment date with your local IOM office below เลือกวัน เวลานัดหมาย เพื่อมาลงทะเบียนที่

ไอโอเอ็ม
*หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์ได้ กรุ ณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ทาง
https://thailand.iom.int/health-services
และส่งมาทีอ่ ีเมล iommedbkk@iom.int เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่
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PAYMENT METHODS ช่องทางในการชาระเงิน
1. You can pay by cash at IOM on the appointment date. ชาระเงินสดทีไ่ อโอเอ็มในวัน
นัดหมาย
2. You can do Pre-payment. ชาระเงินล่วงหน้า*
2.1 At SCB Counter you can print “the bill payment form” in the following page

ชาระเงินที่ธนาคารไทยพานิชย์โดยใช้แบบฟอร์มชาระเงิน ท่านสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้ท่หี น้าถัดไป
2.2 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

ชาระเงินผ่านทาง ธนาคารไทยพานิชย์ออนไลน์ ATM เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม
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 and print out the proof of payment.
*การชาระเงินล่วงหน้า กรุ ณาชาระเงินก่อนวันนัดหมาย 3 วัน

พร้อมนาหลักฐานการชาระเงินมาด้วยในวันนัดหมาย

HOW TO FILL THE BILL PAYMENT PAY-IN SLIP

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

ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษตามที่ปรากฎในหนังสือเดินทางของท่าน
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
รหัสลูกค้า (Ref 1): หลังจากที่ท่านลงทะเบียนนัดหมายแล้ว ระบบจะให้หมายเลขอ้างอิง
(THBKK01000XXXXX) กรุ ณาใส่หมายสิบหลักในช่องรหัสลูกค้า

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

โปรดใส่หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของท่านเรียงติดกัน13 หลัก โดยไม่ใส่เครื่องหมายใดๆและไม่เว้นวรรค
ตัวอย่างเช่น 3200014800023
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แผนที่ ศูนย์การประเมินสุขภาพเพือ่ การย้ายถิ่น องค์การระหว่างประเทศเพือ่ การ
โยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม)
120 อาคารเกษมกิจ ชัน
้ 8 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

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