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LATEST UPDATE 25-SEP-2017 

 

INSTRUCTION 
 

PRE-PAYMENT METHOD 
FOR UK VISA APPLICANTS 

Pre-payment can be made by online pre-registration applicants only. 
ชําระคา่ธรรมเนียมลว่งหน้าผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (สําหรับผู้ ทํานดัหมายออนไลน์แล้วเทา่นัน้) 

 
UK Visa applicants can pay the service fee for Tuberculosis Test 3 days before the appointment date 
through SCB Channels. ผู้สมคัรวีซา่สหราชอาณาจกัรสามารถชําระคา่ธรรมเนียมการตรวจหาเชือ้วณัโรคผ่าน

ธนาคารไทยพาณิชย์ 3 วนัลว่งหน้า ก่อนวนันดัหมาย 

SCB Channels 
1. SCB Counter, please print “Pre-Payment Form” on page 3. ชําระเงินท่ีธนาคารไทยพาณิชย์โดยใช้

แบบฟอร์มชําระเงิน (กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มหน้าท่ี 3)  
2. SCB Easy Net  
3. SCB Mobile banking 
4. SCB ATM 
5. SCB CDM (Cash Deposit Machine) 

*The applicants must show the proof of payment on the appointment date during registration process. 
ผู้สมัครที่ทาํการชาํระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกช่องทางจะต้องแสดงหลกัฐานการชาํระเงนิใน

วันนัดหมาย 

 
HOW TO FILL IN PRE-PAYMENT FORM (วิธีการกรอกแบบฟอร์มใบนําฝากเงนิ) 
The applicants must have reference ID first (THBKK01000xxxxx).  
ผู้สมคัรจะต้องมีหมายเลขอ้างอิงการนดัหมายลว่งหน้า ก่อนทําการกรอกแบบฟอร์มใบนําฝากเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

01-Sep-2017 (08:01-08:31) 



 
 

 
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 
EMAIL: IOMMEDBKK@IOM.INT, WEBSITE: HTTP://THAILAND.OIM.INFO 

PAGE 2 OF 3 
 
 

LATEST UPDATE 25-SEP-2017 

 

Pre-payment to International Organization for Migration (IOM) Bank’s account:  101-3-01471-9 
ชาํระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า เข้าบัญชีองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้านถิ่นฐาน (ไอโอเอม็) 

1. สาขา/Branch: Name of branch you have made the deposit  
ใส่ช่ือสาขาของธนาคารท่ีชําระค่าธรรมเนียม 

2. วันท่ี/Date: date of deposit (must be done 3 days before your appointment date) 
ใส่วันเดือนปีท่ีชําระค่าธรรมเนียม ต้องชําระเงนิล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันนัดหมาย 

3. ช่ือ/Name:  the applicant’s full name in English 
ใส่ช่ือ-นามสกุลของผู้ย่ืนคําร้องเพ่ือตรวจหาเชือ้วัณโรค เป็นภาษาอังกฤษ 

4. รหัสลูกค้า/UKTB ID(Ref.1) THBKK: the applicant’s reference ID after pre-registration via website 
ใส่หมายเลขอ้างอิงของผู้ย่ืนคําร้อง หลังจากทาํนัดหมายออนไลน์เรียบร้อย 

5. เลขท่ีบัตรประชาชน/National ID Card No.(Ref.2): the applicant’s national ID card (13 digits) 

(If you are not a Thai citizen, leave this field blank). 

ใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้ย่ืนคําร้องเพ่ือตรวจหาเชือ้วัณโรค 

6. ช่ือผู้นําฝาก/Deposit by: Depositor’s name 
ใส่ช่ือของผู้นําฝาก 

7. โทรศัพท์/Telephone: Depositor’s contact number 
ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผู้นําฝาก 
 

EXAMPLE OF PRE-PAYMENT FORM (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบนําฝากเงนิ) 

 
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  

1.SILOM 2.24 Aug 17 

3. Test  ONLINEPAYMENT 
4.0100012345 

5.1234567890123 

6.Test ONLINEPAYMENT 

7.02 234 7950 

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