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INFORMATION SHEET 

For the UK visa applicants 
 
 
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 of applicant that are 
affected include long‐term students, Points Based  System Tier 2 and  Tier 5  workers (longer 
than 6 months), other employment and domestic workers, volunteer workers (plus all 
dependents of the aforementioned), and all settlement and marriage cases, including fiancé(e)s 
or proposed civil partners. Please note that those failing to submit a certificate at the time of 
application will be refused and the visa fee will not be refunded. 

 

 
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: 
All diplomatic passport holders being posted to the United Kingdom; 

 
To arrange your medical examination, please contact the International Organization for 
Migration (IOM) in Bangkok at: 

 
Kasemkij Building, 8th floor 
120, Silom road, Bangrak, Bangkok 10500 
Tel : 02‐234‐7950‐5 
Fax: 02‐234‐7956 
E‐mail: bkk.tbdp.uk@iom.int 
Website: https://register‐uktb.iom.int/uktbdp‐register/ 

 
IOM working hours 
Monday – Friday, 08:00 – 17:00 hours. (Except Holidays observed by IOM) 
Medical examinations can be scheduled during these working hours, and will be carried out 
at one of the two hospitals listed below: 

 

• The Bangkok Christian Hospital 124 Silom Rd, Bangrak Bangkok 10500 
• Phyathai 2 Hospital 943 Phaholyothin Rd., Phyathai, Bangkok 10400 

 
Required Documents 

• Original passport, and a copy of the passport; 
• Original passport or ID card and their copy for a parent or a legal guardian, 

accompanying children under 18 years of age. 
• Ante‐Natal Care Book for pregnant women. 
• Printed address in the UK. 

 
 
 

mailto:bkk.tbdp.uk@iom.int
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Procedures 
All applicants will have to undergo interview with a physician and answer questions about their health.  

 
For applicants of 11 years of age and above, the medical TB detection procedure consists of: 

• Registration at the IOM office from 8:00‐12:00 hours and 13:00‐15:00 hours  by appointment. 
• Photo will be taken electronically during the registration process. 
• A Chest X‐ray at one of the designated hospitals, after registration. 
• Laboratory testing if TB is suspected. 
• A certificate issued at the IOM office. 

 
For applicants below 11 years of age, the medical TB detection procedure consists of: 

• Registration at the IOM office from 8:00‐12:00 hours and 13:00‐15:00 hours by appointment. 
• Photo will be taken electronically during the registration process. 
• Questionnaire regarding child’s health and contacts with the TB patients, answered by a parent or 

guardian. 
• If indicated: further evaluation as for the applicants of 11 years and above. 
• A certificate issued at the IOM office. 

 
 

IMPORTANT NOTE: If at least one family member has highly suspicious active TB,  children under 

11 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. 

 
Pregnant applicants have the option of having a CXR with extra protection, including double wrap‐round 
shielding. Those applicants unwilling to undertake CXR and applicants unable for medical reasons to have a 
CXR must provide sputum specimens in a designated laboratory 
for smear and culture. 

 
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 hours for three consecutive days. In addition to sputum smears sputum 
cultures will be done. The testing with sputum culture takes 8 (eight) weeks. 
 
Results and certification 
The applicants can only obtain their results in person from the IOM office. In order to protect applicants’ 
confidentiality, the results are never communicated by phone. 
 
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. 
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Fees 
Applicants of 11 years of age and above: THB 3,300 (Three Thousand Three Hundred Thai 
Baht) per person. 
Applicants below 11 years of age, not requiring further evaluation: THB 450 (Four Hundred 
Fifty Thai Baht) per person. 
Applicants below 11 years of age, requiring further evaluation: THB 3,300 (Three Thousand 
Three Hundred Thai Baht) per person. 

 

 
Payment should be made at the IOM office by cash during registration and prior to the medical 
examination OR Online payment by SCB for online pre‐registration only. 
(You can download the payment form via https://register‐uktb.iom.int/uktbdp‐register) 

 
Spouses and children applying under the Family Reunion provision do not need to pay the fee at IOM – 
please check with the British Embassy. 

 
IOM Migration Health Division, Bangkok 
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Guidance notes 
The online registration site for UK Visa medical examination 
คาํแนะนําและอธิบายในการลงทะเบียนออนไลน์สาํหรับการตรวจค้นหาวัณโรคก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจกัร 

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

คําอธิบายเหลา่นีจ้ ะช่วยให้ทา่นกรอกข้อมลูได้อยา่งถกูต้อง 

Step 1 Main Information ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน 

1. Visa Type 

Please check one of the following เลือกประเภทวีซ่าดังต่อไปนี ้

• Other 

• Settlement and Dependents 

• Student  with Scholarship (สาํหรับนกัเรียนท่ีได้รับทนุจากรัฐบาลองักฤษเทา่นน้ั ) 

• Student  without Scholarship 

• Work 

2. 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. 

นามสกลุภาษาองักฤษตามท่ีปรากฎในหนงัสอืเดินทางของทา่น 

3. 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). 

ช่ือตวัภาษาองักฤษตามท่ีปรากฎในหนงัสอืเดินทางของทา่น ทา่นต้องกรอกช่ือภาษาองักฤษท่ีปรากฎในหนงัสอืเดินทางของทา่นมิใช่นามสกลุ 

โปรดอย่าเติมคาํนําหน้า เช่น Mr. Miss and Mrs. Please copy the name from the passport without changing spelling. 

4. 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”. 

ในกรณีท่ีทา่นไมม่ีช่ือกลางตามท่ี ปรากฎในหนงัสอืเดินทางของทา่น โปรดเว้นไว้ไม่ต้องกรอกข้อมูลหรือเคร่ืองหมายใดๆ 

5. 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 นามสกุลภาษาไทยในที่ปรากฎในหนังสอืเดนิทางของท่าน ทา่นต้องกรอกช่ือนามสกลุภาษาไทยท่ีปรากฎในหนงัสอืเดินทางของทา่น 

โปรดอย่าเติมคาํนําหน้า เช่น นาย นางสาว และ คาํบรรดาศักดิ์(เฉพาะข้อนีเ้ทา่นน้ั ท่ีต้องกรอกเป็นภาษาไทย) 

6. Gender: select Male/Female โปรดระบเุพศของทา่น 

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

วนัเดือนปีเกิด ใสต่ามในท่ีปรากฎในหนงัสอืเดินทางของทา่น 

Step 2 Secondary Information ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัท่าน 

1. Country of Nationality : This is the nationality shown in the passport/travel document you wish to use with this application. 

สัญชาต:ิ ให้เลอืกสญัชาติท่ีปรากฎในหนงัสอืเดินทางของทา่น 

2. Citizen ID. If you are not Thai citizen, leave this field blank. 

หมายเลขบตัรประจาํตัวประชาชน : โปรดใสห่มายเลขบตัรประจําตวัประชาชนของทา่นเรียงตดิกนั13 หลกั โดยไมใ่สเ่คร่ืองหมายใดๆและไม ่

เว้นวรรค ตัวอย่างเช่น 3200014800023 
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3. Passport Number: This number should be the one shown in the passport you wish to use. 

หมายเลขหนังสือเดนิทาง:ให้ใสห่มายเลขหนงัสอืเดินทางให้ตรงกบัหนงัสอืเดินทางเลม่ปัจจบุนัของทา่น 

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

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

6. Permanent Address: You MUST provide your full address details, including house number or name, street, village/town/city, 

state/province, and country. 

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน โปรดกรอกท่ีอยูต่ามบตัรประชาชนเป็นภาษาองักฤษ และ ใสป่ระเทศด้วย กรุณากรอกตวัอักษรตวัแรกเป็ 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. 

ท่ีอยูท่ี่เราสามารถติดตอ่ทา่นได้ ถ้าท่ีอยูข่องทา่นไมต่รงกบัท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน 

8. Primary Phone Number: Mobile/cellular telephone number 

หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ตัวอย่างเช่น 0811234567 

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

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ตัวอย่างเช่น 022347950 

10. Other Telephone Number 

หมายเลขโทรศพัท์เพ่ิมเติม (ถ้าม)ี ถ้าไมม่ีให้วา่งไว้ 

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 

if required.กรุณาใสอี่เมลของทา่นท่ีทา่นใช้ในปัจจบุนั 

Step 3 UK Contact details ส่วนท่ี 3 ข้อมูลที่ตดิต่อได้ในสหราชอาณาจกัร 

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 “-” 

โปรดกรอกท่ีอยูใ่นสหราชอณาจกัรของทา่น ในกรณีท่ีทา่นยงัไมม่ท่ีีอยูใ่นในสหราชอาณาจกัร โปรดใส ่“-” 

2. Postcode in UK: รหสัไปรษณีย์ในสหราชอาณาจกัร ถ้าไมม่ใีห้วา่งไว้ 

3. Telephone in UK: หมายเลขโทรศพัท์ในสหราชอาณาจกัร (ถ้าม)ี ถ้าไมม่ ีโปรดใส ่“-” 

4. Applicant is being sponsored to come to the UK: ผู้ รับรองท่ีพํานกัในสหราชอาณาจกัรของทา่น 

ในกรณีท่ีทา่นขอวีซา่ติดตาม/โยกย้ายถ่ินฐาน โปรดกรอกช่ือ ท่ีอยู ่ผู้ รับรองท่ีพํานกัในสหราชอาณาจกัรของทา่น สาํหรับวีซา่นกัเรียนและวีซา่ประเภท

อ่ืนๆ ถ้าทา่นไมม่ีผู้ รับรองท่ีพํานกัในสหราชอาณาจกัร โปรดเลอืก No 

Step 4 Security Verification ส่วนที่ 4 ข้อมูลความปลอดภยั 

1. Secret Question คําถามชว่ยจํา 

Please select one Secret Question กรุณาเลอืกคําถามชว่ยจํา1ข้อ 

• Write your own question ทา่นสามารถตง้ั คําถามชว่ยจําด้วยตนเอง 

• What is your pet’s name? สตัว์เลีย้ งของทา่นช่ืออะไร 

• Who is your childhood superhero? ใครคือวีรบรุุษในวยัเด็กของทา่น 

• What is your father’s middle name? ช่ือกลางของบิดาของทา่นช่ืออะไร 

2. Secret Answer คําตอบของคําถามช่วยจํา 

3. Verification Code กรุณาใสต่วัเลขหรือตงัอกัษรท่ีทา่นเห็นในกลอ่งสีเ่หลีย่ม 

Step 5 Appointment Information ส่วนที่ 5 ข้อมูลการนัดหมาย 

Choose an appointment date with your local IOM office below  เลอืกวนั เวลานดัหมาย เพ่ือมาลงทะเบียนท่ีไอโอเอ็ม 

*หากท่านไม่สามารถลงทะเบยีนออนไลน์ได้ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ทางอเีมล หรือ ทางโทรศัพท์ค่ะ 



PAYMENT METHODS ช่องทางในการช าระเงนิ 

1. In order to save time on the appointment date, you can do Pre-payment  

ช าระเงินล่วงหน้า* 

1.1.At SCB Counter you can print “the bill payment form” in the following page 

ช ำระเงินที่ธนำคำรไทยพำนิชย์โดยใช้แบบฟอร์มช ำระเงิน ทำ่นสำมำรถพิมพ์แบบฟอร์มได้ท่ีหน้ำถดัไป 

1.2 SCB Easy Net, Mobile banking, ATM, CDM 

For more information please visit IOM or SCB* website at 

http://th.iom.int/index.php/activities/migration-health or 

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

ช ำระเงินผำ่นทำง ธนำคำรไทยพำนิชย์ออนไลน์ ATM เคร่ืองฝำกเงินอตัโนมตัิ ทำ่นสำมำรถดลูำยระเอียดเพิ่มเติ่ม

ได้ท่ี http://th.iom.int/index.php/activities/migration-health หรือ

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

*Pre-payment must done 3 days before your appointment date. 

*การช าระเงินล่วงหนา้ กรุณาช าระเงินก่อนวนันดัหมาย 3 วนั 

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

ช ำระเงินสดท่ีไอโอเอม็ในวนันดัหมำย 

*** 

HOW TO FILL THE BILL PAYMENT PAY-IN SLIP   ข้อมูลในการกรอกใบน าฝากเงนิ 

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

ช่ือนำมสกลุภำษำองักฤษตำมท่ีปรำกฎในหนงัสือเดินทำงของทำ่น 

UKTB ID (Ref 1): When you have successfully registered to IOM UKTB, the reference ID 

(THBKK01000000XXXX) will be generated. Use only 10 digits of this ID in the Ref 1 

box 

รหัสลูกค้า (Ref 1): หลงัจำกท่ีทำ่นลงทะเบียนนดัหมำยแล้ว ระบบจะให้หมำยเลขอ้ำงอิง 

(THBKK01000000XXXX) กรุณำใสห่มำยสิบหลกัในช่องรหสัลกูค้ำ 

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

field blank). 

โปรดใสห่มำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชนของทำ่นเรียงติดกนั13 หลกั โดยไมใ่สเ่คร่ืองหมำยใดๆและไมเ่ว้นวรรค 

ตวัอยำ่งเช่น 3200014800023 

http://th.iom.int/index.php/activities/migration-health
https://www.scbeasy.com/v1.4/site/presignon/index_en.asp
http://th.iom.int/index.php/activities/migration-health
https://www.scbeasy.com/v1.4/site/presignon/index_en.asp
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UK PRE-DEPARTURE TUBERCULOSIS DETECTION PROGRAMME
CONSENT FORM

แบบฟอร์มการให้ความยินยอมในการตรวจวัณโรคก่อนเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร

 

Bangkok Thailand

Name:

Birthdate:

ชื่อ:
วันเดือนปีเกิด

ชาย หญิง

Reference ID:

Gender: Male: Female:

Country:City:

. [Copy for IOM]

.

Applicant’s Declaration:

I understand that:

คำรับรองของผู้ยื่นคำร้อง
ข้าพเจ้า เข้าใจดีว่า

a. I am required to undergo testing for pulmonary tuberculosis (TB), involving an X-ray and possibly sputum
tests, prior to applying for a visa to go to the UK;

b. In the event of pregnancy or possible pregnancy:

If I am pregnant I will be offered a chest X-ray with protective shield, or the option of producing sputum
for smear testing.

I acknowledge that submitting to a chest X-ray may involve health risks for pregnant women and I am
advised to consult a radiologist to determine and understand the risks before I take a chest X-ray. If I
decide to submit to an X-ray, this shall be solely at my own risk.

c. If my chest X-ray is abnormal, I will receive individual counselling and an explanation of the further testing
procedures.

a. ข้าพเจ้าต้องเข้ารับการตรวจหาวัณโรคปอด (TB) ซึ่งต้องทำการเอ็กซเรย์และอาจต้องตรวจ เสมหะ
ก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร

b. ในกรณีที่ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าอาจตั้งครรภ์

ในกรณีที่ข้าพเจ้าตั้งครรภ์ ข้าพเจ้าจะได้รับการเอ็กซเรย์โดยการใช้อุปกรณ์ในการป้องกัน รังสี
หรือมีทางเลือกให้ทำการตรวจเสมหะ

ข้าพเจ้าทราบดีว่า การเอ็กซเรย์ปอด อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของสตรีมีครรภ์ และ
ข้าพเจ้าได้รับการแนะนำให้หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ความเสี่ยงดังกล่าว
เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะเข้ารับการเอ็กซเรย์ ในกรณีที่ข้าพเจ้า ตัดสินใจยื่นเรื่องขอเอ็กซเรย์
ให้ถือว่าผลที่อาจเกิดขึ้นตามมาเป็นความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสมัครใจ และยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

1.

2.

c. ในกรณีที่ผลการเอ็กซเรย์ปอดของข้าพเจ้าพบความผิดปกติ ข้าพเจ้าจะได้รับคำปรึกษาแนะนำและ
อธิบายขั้นตอนการตรวจเพิ่มเติม
d. If my chest X-ray is abnormal, presenting changes compatible with tuberculosis, regardless of whether
radiological findings suggest active or inactive process, I will be asked to produce sputum for smear testing.

d. ในกรณีที่ผลการเอ็กซเรย์ปอดของข้าพเจ้าพบความผิดปกติใดๆ ที่เข้าข่ายลักษณะของการเป็น
วัณโรคไม่ว่าผลทางรังสีวิทยาจะแสดงถึงกระบวนการเกิดโรคในระยะติดต่อหรือไม่ติดต่อก็ตาม
ข้าพเจ้าจะต้องเข้ารับการตรวจเสมหะด้วย

1.

2.
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h. I have the right to refuse to undergo the TB assessment procedure and TB treatment, but accept such a
refusal may adversely impact on my UK visa application.

h. ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้ารับการตรวจหาวัณโรคและการบำบัดรักษาและยอมรับว่าการ
ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอาจมีผลต่อการถูกปฏิเสธคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร

I hereby: ข้าพเจ้าจึง

a. consent to undergo TB testing.

ยินยอมเข้ารับการตรวจหาวัณโรค

authorize IOM to store all relevant personal information collected during the assessment process,
including health records and chest X-ray;

อนุญาตให้ IOM เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการยื่นคำร้องและ การตรวจ
รวมทั้งบันทึกเกี่ยวกับสุขภาพ และผลการเอ็กซเรย์ปอดของข้าพเจ้า

b.

ในบางกรณีซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในสัดส่วนที่น้อยมาก ผลการเพาะเชื้ออาจมีการปนเปื้อน ในกรณีนี้
ข้าพเจ้ายอมรับว่าขั้นตอนในการตรวจเพาะเชื้ออาจใช้เวลานาน กว่าที่กำหนดไว้

e. If my chest X-ray is abnormal, presenting changes suggestive of an active TB process, or if there are
other clinic reasons for concern, then in addition to sputum smear I will be tested with sputum culture. I
understand that the testing with sputum culture may take 10 (ten) weeks 1

e. ในกรณีที่ผลการเอ็กซเรย์ปอดของข้าพเจ้าพบความผิดปกติใดๆ ที่เข้าข่ายลักษณะของการเป็น
วัณโรคระยะติดต่อ หรือมีอาการบ่งชี้อื่นๆ นอกจากการตรวจเสมหะแล้ว ข้าพเจ้าจะได้รับการตรวจ
เพาะเชื้อเสมหะด้วย ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า การตรวจเพาะเชื้อเสมหะอาจใช้เวลาประมาณ 10 (สิบ) สัปดาห์ 1

f. I need to return for sputum collection on three consecutive mornings starting within 7 (seven) days of my
chest X-ray. If I fail to return within seven days, I will forfeit the opportunity to obtain a TB certificate.

f. ภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากทราบผลเอ็กซเรย์ปอดแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องมาให้ตัวอย่างเสมหะใน ตอนเช้าเป็นเวลา 3 (สาม)
วันติดต่อกัน หากข้าพเจ้าไม่มาตามนัดภายใน 7 (เจ็ด) วัน ให้ถือว่าข้าพเจ้า สละสิทธิ์ในการขอรับหนังสือรับรองการตรวจวัณโรค

g. If the smear or culture shows the presence of TB bacteria, I will be referred for TB treatment. Treatment
shall be at my own expense; I will inform the TB treatment facility that I have close family contacts, who may
need evaluation for TB.

g. ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเสมหะหรือผลการเพาะเชื้อแสดงว่าข้าพเจ้ากำลังติดเชื้อวัณโรค
ข้าพเจ้าจะได้รับการส่งตัวไปรักษาวัณโรคโดยข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาเอง
และข้าพเจ้าจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล กล้ชิดในครอบครัว ซึ่งอาจต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าติด เชื้อวัณโรคหรือไม่
ให้สถานพยาบาลที่ข้าพเจ้าเข้ารับการรักษาทราบ

In a very small proportion of cases, where the sputum culture becomes contaminated, I understand that this process may take longer.

i. I understand that IOM has the final decision about whether I receive a certificate regardless of the clinical
circumstances.

i. ไม่ว่าอาการบ่งชี้ทางคลินิคของข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ายอมรับว่าผลการตัดสินของ IOM ให้ถือเป็นที่สุด
ไม่ว่าข้าพเจ้าจะได้รับหนังสือรับรองการตรวจวัณโรคหรือไม่ก็ตาม

a.

b.

1
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Important notes: (check where applicable) หมายเหตุสำคัญ: (กรุณาใส่เครื่องหมายถูกหน้าตัวเลือกที่ต้องการ)
Applicant has withdrawn consent (sign /date here) ผู้ยื่นคำร้องขอถอนความยินยอม (กรุณาลงชื่อ/วันที่)

เจ้าหน้าที่:

I refused the above assessment and understand that such refusal may negatively impact on my UK
visa application.

ข้าพเจ้าขอปฏิเสธการเข้ารับการตรวจดังกล่าวข้างต้น และเข้าใจดีว่าการปฏิเสธของข้าพเจ้าอาจ
มีผลในเชิงลบต่อคำร้องขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรของข้าพเจ้า

.
IOM Health Professional Signature Dateลายมือชื่อ วันที่

.
Applicant Name Signature Dateลายมือชื่อชื่อ (ตัวบรรจง) วันที่

.

Applicant Name Signature Dateลายมือชื่อชื่อ (ตัวบรรจง) วันที่

.

.

I have read/had translated for me this consent form, I was invited to ask questions to clarify what was not clear
to me. I understand the content of this declaration.

ข้าพเจ้าได้อ่าน / ได้รับฟังคำแปลของแบบฟอร์มให้ความยินยอมฉบับนี้แล้ว ข้าพเจ้าได้รับโอกาส
ให้สอบถามเพื่อขอคำอธิบายเพิ่มเติมในข้อความที่ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจ และมีความเข้าใจในเนื้อหา ของคำรับรองฉบับนี้อย่างดีแล้ว

e. I release and hold harmless IOM/the UK Government from any liability for loss, injury suffered or other
harm during, or as a result of, the TB assessment procedures.

ในกรณีที่เกิดการสูญเสียหรือการบาดเจ็บขึ้นในระหว่าง หรืออันเป็นผลมาจากกระบวนการ ตรวจวัณโรค
ข้าพเจ้าจะไม่เอาผิดหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อ IOM หรือ รัฐบาลของ สหราชอาณาจักร

authorize IOM to share my assessment results with the health authorities of Thailand if the notification is
required by the country’s legislation.

d.

อนุญาตให้ IOM แจ้งผลการตรวจของข้าพเจ้าแก่หน่วยงานสาธารณสุขของประเทศไทย หากมี ข้อบัญญัติไว้ในกฎหมายd.

e.

authorize IOM to share my personal details and assessment results with the UK immigration authorities,
the UK Department of Health, the UK Health Protection Agency and the UK National Health Service.

c.

อนุญาตให้ IOM เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวและผลการตรวจของข้าพเจ้าให้แก่the UK immigration authorities, the UK
Department of Health, the UK Health Protection Agency และ the UK National Health Service.

c.
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IOM Health Professional's declaration

I have explained to the applicant the TB assessment procedure, its purpose and possible risks, and have
confirmed with the applicant that s/he has no further questions and wishes/does not wish the assessment to
go ahead.

คำรับรองของเจ้าหน้าที่

ข้าพเจ้าได้อธิบายขั้นตอนและวิธีการตรวจวัณโรค วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ให้ผู้ยื่น
คำร้องฟังแล้ว และได้รับการยืนยันจากผู้ยื่นคำร้องแล้วว่า ผู้ยื่นคำร้องไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ อีก และ
มีความประสงค์ / ไม่ประสงค์ ให้ดำเนินการตรวจต่อไป

.
IOM Health Professional Signature Date

Statement of interpreter (where appropriate)

• I have translated the content of this document for the applicant to the best of my ability and in a way in
which I believe s/he can understand.

ข้าพเจ้าได้แปลหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ ให้ผู้ยื่นคำร้องฟังโดยเต็มความสามารถของ ข้าพเจ้า
และในลักษณะที่ข้าพเจ้าเชื่อได้ว่าผู้ยื่นคำร้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดี

คำรับรองของล่าม (ในกรณีที่ใช้ล่าม)

.
Interpreter Name Signature Dateชื่อ (ตัวบรรจง) วันที่ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ วันที่เจ้าหน้าที่:

Relationship to the applicant ความสัมพันธ์กับผู้ยื่นคำร้อง:
.

Guardian Name Signature Dateลายมือชื่อชื่อ (ตัวบรรจง) วันที่

• I confirm that I am the parent/legal guardian of this applicant.

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็น บิดามารดา / ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ยื่นคำร้องนี้

.

ให้พยานลงชื่อด้านล่างนี้ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถลงชื่อได้ แต่ได้ระบุว่าให้ความยินยอม

Date

• I consent/do not consent to

วันที่

Parental/legal guardian consent:

.

ลายมือชื่อพยาน (ในกรณีที่จำเป็น)

Witness Name

Witness’s signature (if necessary)

undergoing the.

A witness should sign below if the applicant is unable to sign but has indicated his or her consent.

ลายมือชื่อชื่อ (ตัวบรรจง) Signature

ข้าพเจ้าขอ ให้ความยินยอม / ไม่ให้ความยินยอม ในการเข้ารับการตรวจวัณโรคตามที่อธิบายไว้ ในแบบฟอร์มนี้
 TB assessment as described on this form.

ลายมือชื่อบิดามารดา/ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย:
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Customer Satisfaction Survey 
 
After you have completed the TB screening process, please take 5‐10 min to answer 
questions in the on‐line satisfaction survey. Your comments will help us to look at the 
process with your eyes and improve it, if necessary. Thank you 
หลง ัจากท่ีท่านได้เสร็จสิน้ กระบวนการตรวจค้นหาวณั โรคแล้ว ไอโอเอม็จดัทําแบบสอบถามสัน้ๆ ซึง่ ใช้เวลาเพียง

ไมก่ี่นาทีในการกรอก ความคิดเห็นของท่านจะช่วยให้เราสามารถประเมินการปฏิบติังานในปัจจบุนั และระบสุิ่งท่ี

ต้องปรับปรุง  

ขอขอบคณุสําหรับความคิดเห็นและการสละเวลาของท่านในการตอบแบบสอบถามนี ้

 

Survey in English language: 
https://docs.google.com/forms/d/14DYGpRbj3_8uNL_7vbTrqh6Ox045yG0q630z3buE8yU/v
iewform 
 
แบบสอบถามภาษาไทย เพื่อเข้าสู่แบบสอบถาม โปรดคลก ิที่แสดงอยู่ด้านล่าง 

https://docs.google.com/forms/d/1YcfN2M-xye2mHPcpPlxLswibnLJXt8fu-
IboyAH3xbg/viewform 
 
 
If the link does not work. Please copy the link and paste or type the URL shown above into 
the address bar of your browser. 
หากลิงก์ไม่ทาํงาน โปรดคัดลอกลิงก์และนาํไปวาง หรือพิมพ์ URL ท้ังหมดแสดงอยู่ด้านบนลงในแถบท่ีอยู่ของเบราว์เซอร์

ของท่าน 

https://docs.google.com/forms/d/14DYGpRbj3_8uNL_7vbTrqh6Ox045yG0q630z3buE8yU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/14DYGpRbj3_8uNL_7vbTrqh6Ox045yG0q630z3buE8yU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1YcfN2M-xye2mHPcpPlxLswibnLJXt8fu-IboyAH3xbg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1YcfN2M-xye2mHPcpPlxLswibnLJXt8fu-IboyAH3xbg/viewform
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