APEC Business Travel Card (ABTC) Handbook
คำเตือน
ผู้ถือบัตร ABTC ต้ องใช้ คกู่ บั หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มที่ทา่ นได้ ใช้ เป็ นเอกสารยืน่ ขอใช้ บตั ร ABTC เท่านัน้
หากท่านนาบัตร ABTC ไปใช้ คกู่ บั หนังสือเดินทางเล่มอื่น เช่น หนังสือเดินทางราชการ จะเป็ นการใช้ ในทางที่ผิดต่อกฎหมาย
ไทยว่าด้ วยการออกหนังสือเดินทางราชการ หมวด 2 ข้ อ 12 กล่าวคือ “ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการจะนาหนังสือเดินทางไปใช้ ใน
การเดินทางส่วนตัวมิได้ ” และยังผิดต่อวัตถุประสงค์ของบัตร ABTC อีกด้ วย
คาเตือนดังกล่าวมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 30 ธันวาคม 2554 เป็ นต้ นไป
กำรเดินทำงเข้ ำเขตเศรษฐกิจเอเปคต่ ำงๆที่เข้ ำร่ วมโครงกำร
จะต้ องมีวตั ถุประสงค์ เพื่อกำรติดต่ อธุรกิจ
ระยะสัน้ เท่ ำนัน้ หำกมีวัตถุประสงค์ ในกำรเดินทำงเป็ นอย่ ำงอื่น เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำเมืองของเขตเศรษฐกิจนัน้ ๆ
ก็อำจปฏิเสธไม่ ให้ ใช้ บัตร ABTC ในกำรเดินทำงครัง้ นัน้ ๆได้
บัตรเดินทำงสำหรับนักธุรกิจเอเปคคืออะไร
บัตรเดินทางสาหรับนักธุรกิจเอเปค (ABTC) เป็ นเสมือนวีซา่
ซึง่ ผู้ถือบัตรสามารถใช้ ควบคูก่ บั หนังสือเดินทาง
เพื่อเดินทางเข้ าดินแดนของสมาชิกเอเปคที่ร่วมโครงการนี ้ในการติดต่อธุรกิจระยะสันได้
้ โดยไม่ต้องขอวีซา่ อีก
บัตรเดินทางสาหรับนักธุรกิจเอเปค (ABTC) เกิดขึ ้นมาจากความคิดริ เริ่ มของที่ประชุมกลุม่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เอเชีย-แปซิฟิค (Asia-Pacific Economic Cooperation หรื อ APEC) โดยมีจดุ มุง่ หมายทีต่ ้ องการช่วยอานวยความสะดวกใน
การเดินทางติดต่อระหว่างนักธุรกิจของสมาชิกเอเปค
บัตรเดินทางนี ้จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่ายสาหรับนักธุรกิจที่ต้องการเดินทาง ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการขอวีซา่ และ
ขันตอนในการเข้
้
าเมือง
จนถึงปัจจุบนั นี ้ (มิถนุ ำยน 2560) มีสมาชิกเอเปค จานวน 19 เขตเศรษฐกิจ เข้ าร่วมในโครงการบัตรเดินทาง ABTC
ได้ แก่ ออสเตรเลีย บรูไน ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เปรู ฟิ ลปิ ปิ นส์ ปาปั วนิ วกินี
สิงคโปร์ ไทย ไต้ หวัน เวียดนาม เม็กซิโก และรัสเซีย
อนึง่ สหรัฐฯ ได้ เข้ าร่วมโครงการ ABTC แล้ วโดยเป็ นสมาชิกชัว่ คราว กล่าวคือ ไทยและสหรัฐฯ จะยังไม่มกี ารให้ preclearance แก่นกั ธุรกิจของกันและกัน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือบัตร ABTC ของไทยประสงค์จะเดินทางเข้ าสหรัฐฯ จะต้ องได้ รับ
วีซา่ เข้ าสหรัฐฯ ก่อน แต่สามารถใช้ ช่องทาง ABTC lane ในท่าอากาศยานนานาชาติของสหรัฐฯ เพื่อรับการอานวยความสะดวก
ในการเข้ าเมือง โดยแสดงบัตร ABTC แก่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง ทังนี
้ ้ การใช้ บตั ร ABTC เดินทางเข้ าสหรัฐฯ เป็ นการรับการ
อานวยความสะดวกในการเข้ าเมืองเท่านัน้ มิใช่การยกเว้ นวีซา่ เข้ าสหรัฐฯ
กรณีของประเทศแคนาดานัน้ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2551 เป็ นต้ นมา แคนาดาเริ่ มให้ ผ้ ทู ี่ถือบัตร ABTC สามารถเดิน
ทางเข้ าประเทศแคนาดาโดยใช้ บริ การของเคานท์เตอร์ พเิ ศษ ณ สนามบินนานาชาติ 8 แห่ง คือ Vancouver International
Airport, Toronto Pearson International Airport (Terminal 1 and 2), Ottawa Macdonald-Cartier International Airport,
Montreal-Pierre Elliot Trudeau International Airport, Halifax Robert L. Stanfield International Airport, Calgary
International Airport, Winning James Armstrong Richardson International Airport, และ Edmonton International
Airport
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การอานวยความสะดวกในการเดินทางเข้ าแคนาดาของผู้ถือบัตร ABTC ผู้ซงึ่ มีคณ
ุ สมบัติตามเงื่อนไขการขอวีซา่ เข้ า
ประเทศแคนาดา ในขณะที่แคนาดากาลังจะเข้ าร่วมในโครงการ ABTC โดยขันตอนที
้
่สองจะดาเนินการเพื่อให้ นกั ธุรกิจ
แคนาดาสามารถเดินทางภายในภูมิภาคเอเปค ให้ ได้ รับประโยชน์ความสะดวกรวดเร็ วพิธีการทางเข้ า-ออก ที่สนามบิน ดังนัน้
การเดินทางเข้ าประเทศแคนาดาของผู้ถือบัตร ABTC ยังคงต้ องดาเนินการขอวีซา่ จากสถานทูตแคนาดา ก่อนการเดินทาง
สาหรับประเทศออสเตรเลีย ผู้ถือบัตร ABTC สามารถใช้ บตั ร ABTC ในการเดินทางเข้ าประเทศออสเตรเลียและจีน ได้
ในทุกๆกรณี โดยไม่ต้องขอวีซา่ ซ ้า หากมีการขอวีซา่ ซ ้า จะทาให้ สทิ ธิของบัตร ABTC ที่ได้ รับในส่วนของประเทศออสเตรเลียและ
จีนถูกยกเลิกได้
สำหรับกรณีเร่ งด่ วน
ผู้ยื่นคาร้ องสามารถขอให้ พมิ พ์บตั รชัว่ คราว หรื อ Interim Card เมื่อได้ รับการ pre-clearance จากเขตเศรษฐกิจ
priority ของตน ผ่านระบบ ABTC eLodgment ตามขันตอนการขอออกบั
้
ตรชัว่ คราว โดยจะมีคา่ ใช้ จา่ ยในการจัดพิมพ์บตั ร
ABTC ซึง่ ถือว่าเป็ น Interim card ใบละ 1,000 บาท (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมบัตร ABTC รายละ 8,500 บาท) และเมื่อได้ รับ
pre-clearance ครบ 19 เขตเศรษฐกิจแล้ ว ระบบ ABTC ก็จะสัง่ พิมพ์บตั ร ABTC ซึง่ เป็ นบัตรจริงเป็ นใบที่สองให้ โดยอัตโนมัติ
โดยบัตรชัว่ คราวก็จะถูกยกเลิกทันที ผู้ยื่นคาร้ องจะต้ องนาบัตรชัว่ คราวมาเปลีย่ น เพื่อทีจ่ ะนาบัตรที่ได้ รับ pre-clearance ครบ
19 เขตเศรษฐกิจไปใช้ แทน
ยื่นใบสมัครเพื่ออะไร
การยื่นใบสมัครเพื่อขอรับบัตร ABTC คือ การขออนุญาตหรื อขอวีซา่ เพื่อเดินทางเข้ าดินแดนของสมาชิกเอเปคที่ร่วม
ในโครงการ เพื่อเดินทางไปติดต่อธุรกิจระยะสัน้
ข้ อมูลของผู้ยื่นคาร้ องที่กรอกในใบสมัครจะถูกส่งไปยังสมาชิกที่ร่วมในโครงการ ทังหมด
้
เพื่อตรวจสอบประวัติ และ
หากการตรวจสอบประวัติผา่ น ผู้สมัครก็จะได้ รับบัตร ABTC ที่สามารถใช้ เสมือนเป็ นวีซา่ เพื่อเดินทางเข้ าดินแดนของสมาชิกที่
ร่วมในโครงการ แบบเดินทางเข้ าได้ หลายครัง้ (Multiple entry ) ภายในอายุของบัตร โดยจะได้ รับอนุญาตให้ พานักได้ ครัง้ ละไม่
เกิน 90 วัน
ลักษณะของบัตรเดินทำงฯ
บัตร ABTC มีขนาดเท่ากับบัตรเครดิต มีอายุ 5 ปี โดยบนบัตร จะมี รูปถ่ายและลายเซ็นของผู้ถือบัตร
ชื่อนามสกุล วันเดือนปี เกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง วันหมดอายุของบัตร และชื่อสมาชิกเอเปคที่ผ้ ถู ือบัตร ได้ ผา่ นการ
ตรวจสอบประวัติแล้ วและสามารถเดินทางเข้ าได้
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ผู้ถอื บัตรเดินทำงฯ จะได้ รับประโยชน์ อะไรบ้ ำง
 สามารถเดินทางเข้ าดินแดนของสมาชิกที่ร่วมในโครงการ ที่มีชื่อปรากฏอยูบ่ นด้ านหลังของบัตรเพื่อติดต่อธุรกิจ
ระยะสันได้
้ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการขอวีซา่ แต่ละครัง้
 ขันตอนการเข้
้
าเมืองสะดวกรวดเร็ วขึ ้น โดยผู้ถือบัตร จะได้ รับอนุญาตให้ เข้ าช่องทางพิเศษสาหรับสมาชิกเอเปค
(APEC Lane) ซึง่ ตังอยู
้ ต่ ามท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชิกเอเปค
วิธีกำรใช้ บตั รเดินทำงฯ
 ในการเดินทาง ผู้ถือบัตร ABTC จะต้ องใช้ ร่วมกับหนังสือเดินทางซึง่ มีหมายเลขเดียวกันกับที่ปรากฏบนบัตร
ABTC เท่านัน้
 ใช้ สาหรับวัตถุประสงค์เพื่อการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในระยะสันเท่
้ านัน้ หากมีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางเป็ น
อย่างอื่น เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของเขตเศรษฐกิจนันๆ
้ ก็อาจปฏิเสธไม่ให้ ใช้ บตั ร ABTC ในการเดินทางครัง้
นันๆได้
้
ผู้ใดมีสิทธิสมัครขอรับบัตรเดินทำงฯ
 นักธุรกิจผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ซึง่ ต้ องการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ และเป็ นผู้ที่ไม่เคยต้ องโทษคดีทางอาญา
หรื อ มิเคยถูกปฏิเสธในการเข้ าเมืองจากดินแดนของสมาชิกที่ร่วมในโครงการ
 นอกจากนี ้ผู้ยื่นสมัครขอบัตร ABTC จะต้ องสมัครในนามบริ ษัทหรือหน่วยงานที่เป็ นสมาชิก หอการค้ าไทย หรื อ
สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย หรื อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อสมาคมธนาคารไทย เท่านัน้
ขัน้ ตอนกำรสมัคร
เอกสำรประกอบกำรสมัครสำหรับผู้ย่ นื คำร้ อง
1 ผู้ยื่นคาขอต้ องกรอกข้ อมูลให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ทังนี
้ ้ ผู้สมัครต้ องเป็ นสมาชิกและยังคงความเป็ นสมาชิกภาพ หากขาดการเป็ น
สมาชิกภาพใบสมัครของท่านจะถูกปฏิเสธ และเสียค่าดาเนินการ 1,500 บาท
2 ไฟล์หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบนั และฉบับอื่นๆ ที่ใช้ ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา (PDF)
ไฟล์สาเนาหนังสือเดินทางไทยฉบับปั จจุบนั เพื่อแสดงหน้ าที่มกี ารตรวจลงตราการเดินทางไปยังกลุม่ ประเทศสมาชิก (หน้ าที่มี
ประวัติวซี า่ ทังหมด)
้
กรณีที่อายุหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคาขอมีอายุน้อยกว่า 5 ปี บัตร ABTC ที่จะได้ รับจะมีอายุน้อยกว่า 5 ปี คือบัตร ABTC จะมี
อายุเท่ากับหนังสือเดินทางที่เหลือ หากภายหลังผู้ถือบัตรไปทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และมาแจ้ งทาบัตร (กรณีเปลีย่ น
หนังสือเดินทางผ่านระบบ ABTC eLodgment) จึงจะได้ รับการเพิม่ อายุการใช้ งานของบัตรในส่วนที่ได้ ไม่ครบ 5 ปี ในครัง้ แรก
*** หนังสือเดินทำงต้ องมีอำยุเหลือไม่ น้อยกว่ ำ 6 เดือน
3 ไฟล์ลายเซ็น ขาวดา (JPG)
ลายเซ็นต้ องเหมือนกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบนั ไฟล์อปั โหลดต้ องมีขนาดไม่เกิน 1MB ความละเอียดขันต
้ ่า 50 x
50 pixels และ สูงสุดไม่เกิน 300 x 600 pixels
4 ไฟล์รูปถ่าย (JPG)
- รูปสี ถ่ายปั จจุบนั มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ฉากหลังต้ องเป็ นสีขาวเท่านัน้
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การแต่งกาย: แต่งกายสุภาพ ไม่ควรใส่เสื ้อยืด
เป็ นรูปถ่ายทีช่ ดั เจน ไม่เป็ นรูปถ่ายสติ๊กเกอร์ และห้ ามรี ทชั ภาพ
ขนาดรูปถ่าย: 48 มม. x 33 มม., ความกว้ างส่วนศรี ษะ: 15มม. ถึง 22 มม., ความสูงส่วนศรีษะ: 28 มม. ถึง 33 มม.
ไฟล์อปั โหลดต้ องมีขนาดไม่เกิน 1MB ความละเอียดขันต
้ ่า 50 x 50 pixels และ สูงสุดไม่เกิน 800 x 600 pixels

5 หนังสือรับรองการทางานที่มีรายละเอียดตาแหน่ง เงินเดือน และเวลาเริ่ มต้ นการทางานกับบริ ษัท/องค์กร
ไฟล์สาเนาหนังสือรับรองการทางานที่มีรายละเอียดตาแหน่ง เงินเดือน และเวลาเริ่ มต้ นการทางานกับบริ ษัท/องค์กร โดยระบุ
วัตถุประสงค์เพื่อการสมัครบัตร APEC Business Travel card ของหน่วยงานนันๆ
้
- สาหรับผู้สมัครที่มีชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท สามารถใช้ สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แทนได้
- สาหรับผู้สมัครที่มีชื่อเป็ นกรรมการของบริ ษัท สามารถใช้ สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัท แทนได้
6 Financial Certificate:
หนังสือรับรองฐานะการเงิน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัคร (Saving Account Statement) ย้ อนหลัง 6 เดือน จานวน 1
หน้ า (ต้ องผ่านการรับรองจากธนาคาร)
7 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีที่ได้ รับการร้ องขอจากเจ้ าหน้ าที)่
8 ไฟล์รูปบัตร ABTC ใบเก่า (กรณีที่เคยมีบตั รแล้ ว) (JPG)
9 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 8,500 บาท
*เอกสารต่างๆ หากไม่เกิน 1หน้ า ใช้ ไฟล์ JPG หรื อ PDF ก็ได้ แต่หากเกิน 1 หน้ าให้ ใช้ ไฟล์ PDF เท่านัน้
**เอกสารต่างๆ ให้ สแกนเป็ นไฟล์สี เอกสารที่ออกโดยบริษัท จะต้ องประทับตรารับรองสาเนาทุกหน้ า
กรณีคุณสมบัติไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ
กรณีที่ผ้ ยู ื่นขอบัตรเดินทางสาหรับนักธุรกิจเอเปค และไม่ผา่ นการพิจารณาของกระทรวงการต่างประเทศ
(กรมการกงสุล) นัน้ สานักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จะขอหักค่าธรรมเนียมสมัคร จานวน 1,500
บาท (จาก ค่าธรรมเนียม 8,500 บาท) เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ เริ่ มกาหนดใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กันยายน 2558 เป็ นต้ น
ไป
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่
1.
ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสาร และผ่านกระบวนการพิจารณาของแต่ละสถาบัน ก่อนส่งต่อข้ อมูลใน
ระบบไปยังสานักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
2.
สานักงาน กกร.
2.1. ดาเนินการตรวจสอบเอกสารและบันทึกรายละเอียดของผู้ยื่นคาร้ อง ก่อนส่งต่อข้ อมูลในระบบไปยัง
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อดาเนินการในขันตอนต่
้
อไป
2.2. หลังจากทีก่ รมการกงสุลได้ รับข้ อมูลคาร้ องแล้ วเป็ นเวลาประมาณ 1 เดือน ระบบจะส่งอีเมลแจ้ ง
Application Number ไปยังผู้ยนื่ คาร้ อง เพื่อนามาใช้ ตรวจสอบสถานะของการ pre-clearance ของ
เขตเศรษฐกิจทีเ่ ข้ าร่วมโครงการ
2.3. เมื่อได้ รับ Application Number แล้ ว ผู้ยื่นคาร้ องสามารถติดตามความคืบหน้ าและตรวจสอบสถานะ
ของการ pre-clearance ของเขตเศรษฐกิจทีเ่ ข้ าร่วมโครงการได้ ที่ www.businessmobility.org
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2.4. ผู้ยื่นคาร้ องสามารถขอให้ พมิ พ์บตั รชัว่ คราว หรื อ Interim Card เมื่อได้ รับการ pre-clearance จากเขต
เศรษฐกิจ priority ของตน ผ่านระบบ ABTC eLodgment ตามขันตอนการขอออกบั
้
ตรชัว่ คราว โดยจะ
มีคา่ ใช้ จ่ายในการจัดพิมพ์บตั ร ABTC ซึง่ ถือว่าเป็ น Interim card ใบละ 1,000 บาท (นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมบัตร ABTC รายละ 8,500 บาท) และเมื่อได้ รับ pre-clearance ครบ 19 เขตเศรษฐกิจ
แล้ ว ระบบ ABTC ก็จะสัง่ พิมพ์บตั ร ABTC ซึง่ เป็ นบัตรจริ งเป็ นใบที่สองให้ โดยอัตโนมัติ โดยบัตร
ชัว่ คราวจะถูกยกเลิกทันที ผู้ยื่นคาร้ องจะต้ องนาบัตรชัว่ คราวมาเปลีย่ น เพื่อที่จะนาบัตรที่ได้ รับ preclearance ครบ 19 เขตเศรษฐกิจไปใช้ แทน
ระยะเวลำกำรดำเนินกำรออกบัตร ABTC เป็ นไปตำมกระบวนกำรตรวจสอบและกำร
พิจำรณำของแต่ ละเขตเศรษฐกิจที่เข้ ำร่ วมโครงกำร ประมำณ 4-6 เดือน
2.5. ระบบจะส่งอีเมลแจ้ งให้ ทราบเมือ่ บัตร ABTC ของผู้ยื่นคาร้ องได้ รับการจัดพิมพ์เรี ยบร้ อย
ผู้ยื่นคาร้ องสามารถมารับบัตรด้ วยตนเอง หรื อให้ ผ้ อู ื่นมารับบัตรแทนได้
กรณีเจ้ าของบัตรมารับเอง เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบด้ วย:
- เจ้ าของบัตรแสดงบัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง หรื อใบขับขี่
กรณีคนอื่นมารับแทน เอกสารทีต่ ้ องใช้ ประกอบด้ วย:
- สาเนาบัตรประชาชนของเจ้ าของบัตรเซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อสาเนาหน้ าหนังสือเดินทางของ
เจ้ าของบัตรเซ็นรับรองสาเนาถูกต้ อง
- สาเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มารับบัตรแทน
ขัน้ ตอนกำรตรวจสอบสถำนภำพกำรอนุมัติบตั ร
เมื่อผู้ยื่นคาร้ องได้ รับอีเมลแจ้ ง Application Number จากระบบแล้ ว สามารถตรวจสอบสถานภาพการอนุมตั ิ preclearance ของเขตเศรษฐกิจที่เข้ าร่วมโครงการได้ ที่ www.businessmobility.org ตามขันตอนดั
้
งนี ้
(1) เมื่อเข้ าไปที่ website www.businessmobility.org แล้ ว ให้ click ที่ “Check your Card status”
(2) หลังจากนันเลื
้ อก click “ Thailand”
(3) ต่อมาให้ Click “ Check your Card status online”
(4) ลาดับต่อมาใส่หมายเลข Application Number ที่ช่อง “Application Number”
(5) และ click ที่ “Check Application Status” ก็จะรับทราบสถานะของการอนุมตั ิของเขตเศรษฐกิจที่เข้ าร่วม
โครงการ
กำรทำบัตรใหม่
*ควรดาเนินการต่ออายุก่อนบัตรหมดอายุเป็ นเวลา 6 เดือน
สาหรับผู้ถือบัตร ABTC และหมดอายุ ให้ ดาเนินการสมัครบัตรใหม่ผา่ นระบบ ABTC eLodgment ตามขันตอนการ
้
ขอการสมัครบัตรใหม่ และให้ เตรียมไฟล์สาเนาบัตร ABTC ที่หมดอายุ เพื่ออัปโหลดเป็ นเอกสารประกอบการสมัครบัตรใหม่
ด้ วย
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กรณีทำหนังสือเดินทำงเล่ มใหม่
สาหรับผู้ถือบัตร ABTC ที่มีการเปลีย่ นเล่มหนังสือเดินทางเนื่องจากหมดอายุ เล่มเต็ม ชารุด ก่อนบัตร ABTC
หมดอายุ ซึง่ จะทาให้ บตั ร ABTC ที่ถืออยู่ ใช้ งานไม่ได้ เพราะเลขที่หนังสือเดินทางไม่ตรงกับหมายเลขหนังสือเดินทางที่ปรากฎ
ในบัตรที่ถืออยู่ สามารถยื่นคาร้ องในการขอเปลีย่ นหนังสือเดินทาง ผ่านระบบ ABTC eLodgment ตามขันตอนการขอเปลี
้
ย่ น
หนังสือเดินทาง และบัตร ABTC ที่จะได้ รับจะมีวนั หมดอายุเท่าเดิม เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบด้ วย:
- Application Number (กรณีที่ไม่ทราบ Application Number โปรดติดต่อ กกร.)
- เลขบัตรประชาชน
- เลขประจาตัวผู้เสียภาษี บริษัท
- เลขที่หนังสือเดินทางเล่มใหม่ วันที่ออกหนังสือเดินทาง และวันที่หนังสือเดินทางหมดอายุ
- ไฟล์หนังสือเดินทางเล่มใหม่
- ไฟล์รูปบัตร ABTC
- ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมำยเหตุ
1. หากบัตรใกล้ หมดอายุ ท่านอาจได้ ร้บบัตรที่ไม่ครบ 19 ประเทศเหมือนเดิม เพราะบางประเทศจะระบุวนั ที่ approved
ไว้ เช่น กรณีของคุณภราดร รับข้ อมูลวันที่ 26/07/2006 เวลา approved จะระบุวนั หมดอายุ 26/07/2009 เท่ากับ
ประเทศนัน้ ให้ 3 ปี พอดีแต่บตั รที่ออกจะรอจนกว่า จะครบ 19 ประเทศ ซึง่ ก็ต้องหลังวันที่ 26/07/2006 คือวันที่
06/02/2007 หมดอายุ 06/02/2010 บัตรจะมีอายุ 3 ปี เมื่อได้ รับบัตรแล้ ว บัตรจะยังไม่สามารถใช้ ได้ ต้องรออีก
ประมาณ 3-5 วัน เพื่อรอให้ ระบบทางานเสร็ จสิ ้น หากเคยได้ บตั รแล้ ว จะต้ องนาบัตรเก่ามาคืน หรื อทาลายบัตรเก่าทิ ้ง
เนื่องจากศูนยข้ อมูลบัตร ณ ประเทศออสเตรเลีย ไดทาการยกเลิกข้ อมูลบัตรเก่าในระบบเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. หากหนังสือเดินทางเล่มใหม่มกี ารเปลีย่ นตัวสะกดชื่อ นามสกุล หรื อวันเดือนปี เกิด จะต้ องทาการสมัครบัตรใหม่
เท่านัน้ ไม่สามารถใช้ กรณีขอเปลีย่ นหนังสือเดินทางได้
กรณีบัตรสูญหำย
กรณีบตั รสูญหาย สามารถยื่นคาร้ องในการขอแจ้ งบัตรหาย ผ่านระบบ ABTC eLodgment ตามขันตอนการแจ้
้
งบัตรหาย
เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบด้ วย:
- Application Number (กรณีที่ไม่ทราบ Application Number โปรดติดต่อ กกร.)
- เลขบัตรประชาชน
- เลขประจาตัวผู้เสียภาษี บริษัท
- ไฟล์ใบแจ้ งความที่มีการระบุชื่อ - นามสกุล หมายเลขบัตร ABTC หมายเลขหนังสือเดินทาง และวันหมดอายุของบัตร
ที่สญ
ู หาย ลงในใบแจ้ งความ
- ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
ข้ อควรระวัง
บัตรเดินทาง ABTC นี ้เป็ นเสมือนวีซา่ ผู้ถือบัตรได้ รับอนุมตั ิวซี า่ ธุรกิจเดินทางเข้ าได้ หลายครัง้ (Multiple entry visa)
จากเขตเศรษฐกิจตามที่ระบุไว้ หลังบัตรแล้ ว ดังนันผู
้ ้ ถือบัตรไม่จาเป็ นต้ องขอวีซา่ อีก หากจะเดินทางไปยังเขตเศรษฐกิจเหล่านัน้
เพียงแต่ต้องใช้ บตั ร ABTC ควบคูก่ บั หนังสือเดินทางเล่มทีใ่ ช้ ยื่นขอบัตร ABTC เท่านัน้
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ข้ อมูลเพิ่มเติม
สามารถตรวจสอบข้ อมูลเพิ่มเติม เช่น ระเบียบการเข้ าเมืองของเขตเศรษฐกิจเอเปคต่างๆ สาหรับนักธุรกิจต่างชาติ
และข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ ABTC เช่น เขตเศรษฐกิจทีเ่ ข้ าร่วมโครงการ และท่าอากาศยานทีส่ ามารถใช้ บตั ร ABTC เดิน
ทางเข้ าได้ เป็ นต้ น ที่ www.businessmobility.org
ผู้ถือบัตร Interim Card สามารถใช้ ช่องทาง APEC Lane ที่ทา่ อากาศยานได้ แม้ วา่ จะยังไม่ได้ รับ pre-clearance จาก
เขตเศรษฐกิจนันๆ
้ แต่จะต้ องได้ รับการตรวจลงตรา (visa) ที่เหมาะสมก่อนเดินทางเข้ า
ติดต่ อสอบถำม

สำนักงำนคณะกรรมกำรร่ วมภำคเอกชน 3 สถำบัน
(กกร.)
คุณยุวดี แก้ วคูนอก
โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 4230
โทรสาร: 02-622-2184
E-mail: yuwadee@jsccib.org

สภำอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย
คุณอรัญญา เรื องคา / คุณอรอุมา ระบาเลิศ
โทรศัพท์: 02-345-1145
โทรสาร: 02-345-1296-99
E-mail: aranyar@off.fti.or.th / onumar@off.fti.or.th

หอกำรค้ ำไทย/สภำหอกำรค้ ำแห่ งประเทศไทย
คุณกุลชญา จิตติธวัช
โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 1000
โทรสาร: 02-622-1003
E-mail: kunchaya.j@thaichamber.org

สมำคมธนำคำรไทย
คุณอนุรักษ์ เรื อนพันธ์
โทรศัพท์: 02-558-7504
โทรสาร: 02-558-7509
E-mail: anurak@tba.or.th

คุณศรี สอางค์ จันทร์ มณี
โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3530
โทรสาร: 02-622-1003
E-mail: srisaang@thaichamber.org

คุณธัญญาพร ผดุงการ
โทรศัพท์: 02-558-7507
โทรสาร: 02-558-7509
E-mail: tanyaporn@tba.or.th

คุณเพ็ญนภา ศรี พฒ
ุ ิ
โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3540
โทรสาร: 02-622-1003
E-mail: pennapa@thaichamber.org

กรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ ำงประเทศ
คุณณภัทร เรื องเดชา
โทรศัพท์: 02-981-7470
โทรสาร: 02- 575-1066
E-mail: naphatabtc@hotmail.com
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