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APEC Business Travel Card (ABTC) Handbook 
 

ค ำเตอืน  

         ผู้ ถือบตัร ABTC ต้องใช้คูก่บัหนงัสอืเดินทางบคุคลธรรมดาเลม่ที่ทา่นได้ใช้เป็นเอกสารยืน่ขอใช้บตัร ABTC เทา่นัน้ 
หากทา่นน าบตัร ABTC ไปใช้คูก่บัหนงัสอืเดินทางเลม่อื่น เช่น หนงัสอืเดินทางราชการ จะเป็นการใช้ในทางที่ผิดตอ่กฎหมาย
ไทยวา่ด้วยการออกหนงัสอืเดินทางราชการ หมวด 2 ข้อ 12 กลา่วคือ “ผู้ ถือหนงัสอืเดินทางราชการจะน าหนงัสอืเดินทางไปใช้
ในการเดินทางสว่นตวัมิได้” และยงัผิดตอ่วตัถปุระสงค์ของบตัร ABTC อีกด้วย 
             ค าเตือนดงักลา่วมีผลตัง้แตว่นัท่ี 30 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป 
 
           กำรเดินทำงเข้ำเขตเศรษฐกิจเอเปคต่ำงๆที่เข้ำร่วมโครงกำร จะต้องมีวตัถุประสงค์เพื่อกำรติดต่อธุรกิจ
ระยะสัน้เท่ำนัน้  หำกมวีัตถุประสงค์ในกำรเดินทำงเป็นอย่ำงอื่น เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมอืงของเขตเศรษฐกิจนัน้ๆ 
ก็อำจปฏิเสธไม่ให้ใช้บัตร ABTC ในกำรเดนิทำงครัง้นัน้ๆได้ 
 
บัตรเดนิทำงส ำหรับนักธุรกิจเอเปคคืออะไร  
 

 บตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกิจเอเปค (ABTC) เป็นเสมือนวีซา่ ซึง่ผู้ ถือบตัรสามารถใช้ควบคูก่บัหนงัสอืเดินทาง
เพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปคที่ร่วมโครงการนีใ้นการติดตอ่ธุรกิจระยะสัน้ได้โดยไมต้่องขอวซีา่อีก 
 บตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกิจเอเปค (ABTC) เกิดขึน้มาจากความคดิริเร่ิมของที่ประชมุกลุม่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เอเชีย-แปซิฟิค  (Asia-Pacific Economic Cooperation  หรือ  APEC)  โดยมีจดุมุง่หมายที่ต้องการชว่ยอ านวยความสะดวก
ในการเดินทางตดิตอ่ระหวา่งนกัธุรกิจของสมาชิกเอเปค 
 บตัรเดินทางนีจ้ะช่วยประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่ายส าหรับนกัธุรกิจที่ต้องการเดินทาง ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการขอวซีา่และ
ขัน้ตอนในการเข้าเมือง 
 จนถึงปัจจบุนันี ้(มิถุนำยน 2560) มีสมาชิกเอเปค จ านวน 19 เขตเศรษฐกิจ เข้าร่วมในโครงการบตัรเดินทาง ABTC  
ได้แก่  ออสเตรเลยี  บรูไน  ชิล ี  จีน ฮ่องกง อินโดนีเซยี ญ่ีปุ่ น  เกาหลใีต้  มาเลเซีย นวิซีแลนด์  เปรู  ฟิลปิปินส์ ปาปัวนิวกิน ี
สงิคโปร์  ไทย ไต้หวนั  เวียดนาม  เม็กซิโก และรัสเซีย 
          อนึง่ สหรัฐฯ ได้เข้าร่วมโครงการ ABTC แล้วโดยเป็นสมาชิกชัว่คราว กลา่วคือ ไทยและสหรัฐฯ จะยงัไมม่กีารให้ pre-
clearance แก่นกัธุรกิจของกนัและกนั อยา่งไรก็ตาม หากผู้ ถือบตัร ABTC ของไทยประสงค์จะเดนิทางเข้าสหรัฐฯ จะต้องได้รับ
วีซา่เข้าสหรัฐฯ ก่อน  แตส่ามารถใช้ช่องทาง ABTC lane ในทา่อากาศยานนานาชาติของสหรัฐฯ เพื่อรับการอ านวยความ
สะดวกในการเข้าเมือง โดยแสดงบตัร ABTC แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทัง้นี ้ การใช้บตัร ABTC เดินทางเข้าสหรัฐฯ เป็น
การรับการอ านวยความสะดวกในการเข้าเมืองเทา่นัน้ มใิช่การยกเว้นวซีา่เข้าสหรัฐฯ 
 กรณีของประเทศแคนาดานัน้ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นต้นมา แคนาดาเร่ิมให้ผู้ที่ถือบตัร ABTC สามารถเดิน
ทางเข้าประเทศแคนาดาโดยใช้บริการของเคานท์เตอร์พเิศษ ณ สนามบินนานาชาติ 8 แหง่ 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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 การอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้าแคนาดาของผู้ ถือบตัร ABTC ผู้ซึง่มคีณุสมบตัิตามเง่ือนไขการขอวซีา่เข้า
ประเทศแคนาดา  ในขณะท่ีแคนาดาก าลงัจะเข้าร่วมในโครงการ ABTC  โดยขัน้ตอนท่ีสองจะด าเนินการเพื่อให้นกัธุรกิจ
แคนาดาสามารถเดินทางภายในภมูิภาคเอเปค ให้ได้รับประโยชน์ความสะดวกรวดเร็วพธีิการทางเข้า-ออก ที่สนามบิน  ดงันัน้
การเดินทางเข้าประเทศแคนาดาของผู้ ถือบตัร ABTC ยงัคงต้องด าเนินการขอวซีา่จากสถานทตูแคนาดา ก่อนการเดินทาง 
 ส าหรับประเทศออสเตรเลยี และจีน ผู้ ถือบตัร ABTC สามารถใช้บตัร ABTC ในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลยี
และจีน ได้ในทกุๆกรณี โดยไมต้่องขอวีซา่ซ า้ หากมีการขอวีซา่ซ า้ จะท าให้สทิธิของบตัร ABTC ที่ได้รับในสว่นของประเทศ
ออสเตรเลยีและจีนถกูยกเลกิได้ 
 
ส ำหรับกรณีเร่งด่วน   

ผู้ยื่นค าร้องสามารถขอให้พมิพ์บตัรชัว่คราว หรือ Interim Card เมื่อได้รับการ pre-clearance จากเขตเศรษฐกิจ 
priority ของตน ผา่นระบบ ABTC eLodgment ตามขัน้ตอนการขอออกบตัรชัว่คราว โดยจะมคีา่ใช้จา่ยในการจดัพิมพ์บตัร 
ABTC ซึง่ถือวา่เป็น Interim card ใบละ 1,000 บาท (นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมบตัร ABTC รายละ 8,500 บาท) และเมื่อ
ได้รับ pre-clearance ครบ 19 เขตเศรษฐกิจแล้ว  ระบบ ABTC ก็จะสัง่พมิพ์บตัร ABTC  ซึง่เป็นบตัรจริงเป็นใบที่สองให้โดย
อตัโนมตั ิ  โดยบตัรชัว่คราวก็จะถกูยกเลกิทนัที ผู้ยื่นค าร้องจะต้องน าบตัรชัว่คราวมาเปลีย่น เพื่อท่ีจะน าบตัรที่ได้รับ pre-
clearance ครบ 19 เขตเศรษฐกิจไปใช้แทน 
  
ยื่นใบสมัครเพื่ออะไร  

 การยื่นใบสมคัรเพื่อขอรับบตัร ABTC คือ การขออนญุาตหรือขอวีซา่เพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปคที่ร่วม
ในโครงการ เพื่อเดินทางไปติดตอ่ธุรกิจระยะสัน้   
 ข้อมลูของผู้ยื่นค าร้องที่กรอกในใบสมคัรจะถกูสง่ไปยงัสมาชิกที่ร่วมในโครงการ ทัง้หมด เพื่อตรวจสอบประวตัิ และ
หากการตรวจสอบประวตัิผา่น  ผู้สมคัรก็จะได้รับบตัร ABTC ที่สามารถใช้เสมือนเป็นวีซา่ เพื่อเดนิทางเข้าดินแดนของสมาชิกที่
ร่วมในโครงการ  แบบเดินทางเข้าได้หลายครัง้ (Multiple entry ) ภายในอายขุองบตัร  โดยจะได้รับอนญุาตให้พ านกัได้ครัง้ละ
ไมเ่กิน  90  วนั 

ลักษณะของบตัรเดนิทำงฯ  

      บตัร ABTC  มีขนาดเทา่กบับตัรเครดิต  มีอาย ุ5 ปี    โดยบนบตัร จะมี รูปถ่ายและลายเซ็นของผู้ ถือบตัร       
ช่ือนามสกลุ  วนัเดือนปีเกิด หมายเลขหนงัสอืเดินทาง  วนัหมดอายขุองบตัร   และช่ือสมาชิกเอเปคที่ผู้ ถือบตัร  ได้ผา่นการ
ตรวจสอบประวตัิแล้วและสามารถเดินทางเข้าได้   
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ผู้ถอืบัตรเดนิทำงฯ จะได้รับประโยชน์อะไรบ้ำง 

 สามารถเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกที่ร่วมในโครงการ ที่มีช่ือปรากฏอยูบ่นด้านหลงัของบตัรเพื่อติดตอ่ธุรกิจ
ระยะสัน้ได้ โดยไมต้่องเสยีเวลาในการขอวซีา่แตล่ะครัง้   

 ขัน้ตอนการเข้าเมืองสะดวกรวดเร็วขึน้  โดยผู้ ถือบตัร จะได้รับอนญุาตให้เข้าช่องทางพเิศษส าหรับสมาชิกเอเปค  
(APEC Lane)   ซึง่ตัง้อยูต่ามทา่อากาศยานนานาชาติของสมาชิกเอเปค 

 
วิธีกำรใช้บตัรเดนิทำงฯ  

 ในการเดินทาง ผู้ ถือบตัร ABTC จะต้องใช้ร่วมกบัหนงัสอืเดินทางซึง่มีหมายเลขเดียวกนักบัที่ปรากฏบนบตัร 
ABTC เทา่นัน้ 

 ใช้ส าหรับวตัถปุระสงค์เพื่อการเดนิทางไปติดตอ่ธุรกิจในระยะสัน้เทา่นัน้  หากมวีตัถปุระสงค์ในการเดินทางเป็น
อยา่งอื่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเขตเศรษฐกิจนัน้ๆ ก็อาจปฏิเสธไมใ่ห้ใช้บตัร ABTC ในการเดินทางครัง้
นัน้ๆได้ 

 
ผู้ใดมีสิทธิสมัครขอรับบตัรเดนิทำงฯ 

 นกัธุรกิจผู้ ถือหนงัสอืเดินทางไทย  ซึง่ต้องการเดินทางเพื่อติดตอ่ธุรกิจ  และเป็นผู้ที่ไมเ่คยต้องโทษคดีทางอาญา 
หรือ มิเคยถกูปฏิเสธในการเข้าเมอืงจากดินแดนของสมาชิกที่ร่วมในโครงการ         

 นอกจากนีผู้้ยื่นสมคัรขอบตัร ABTC จะต้องสมคัรในนามบริษัทหรือหนว่ยงานท่ีเป็นสมาชิก หอการค้าไทย หรือ
สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย หรือสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรือสมาคมธนาคารไทย  เทา่นัน้ 

 
ขัน้ตอนกำรสมัคร 
 เอกสำรประกอบกำรสมัครส ำหรับผู้ยื่นค ำร้อง 

1 ผู้ยื่นค าขอต้องกรอกข้อมลูให้ถกูต้องครบถ้วน ทัง้นี ้ผู้สมคัรต้องเป็นสมาชิกและยงัคงความเป็นสมาชิกภาพ หากขาดการเป็น
สมาชิกภาพใบสมคัรของทา่นจะถกูปฏิเสธ และเสยีคา่ด าเนินการ 1,500 บาท 

2 ไฟล์หนงัสอืเดินทางฉบบัปัจจบุนั และฉบบัอื่นๆ ท่ีใช้ในชว่ง 5 ปีที่ผา่นมา (PDF) 
ไฟล์ส าเนาหนงัสอืเดินทางไทยฉบบัปัจจบุนั เพื่อแสดงหน้าที่มกีารตรวจลงตราการเดินทางไปยงักลุม่ประเทศสมาชิก (หน้าที่มี
ประวตัิวซีา่ทัง้หมด) 
กรณีที่อายหุนงัสอืเดินทางของผู้ยื่นค าขอมีอายนุ้อยกวา่ 5 ปี บตัร ABTC ที่จะได้รับจะมีอายนุ้อยกวา่ 5 ปี คือบตัร ABTC จะมี
อายเุทา่กบัหนงัสอืเดินทางที่เหลอื หากภายหลงัผู้ ถือบตัรไปท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่และมาแจ้งท าบตัร (กรณีเปลีย่น
หนงัสอืเดินทางผา่นระบบ ABTC eLodgment) จึงจะได้รับการเพิม่อายกุารใช้งานของบตัรในสว่นท่ีได้ไมค่รบ 5 ปีในครัง้แรก 
*** หนังสอืเดนิทำงต้องมีอำยุเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน 

3 ไฟล์ลายเซ็น ขาวด า (JPG) 
ลายเซ็นต้องเหมือนกบัท่ีปรากฏในหนงัสอืเดินทางเลม่ปัจจบุนั ไฟล์อปัโหลดต้องมีขนาดไมเ่กิน 1MB ความละเอียดขัน้ต ่า 50 x 
50 pixels และ สงูสดุไมเ่กิน 300 x 600 pixels 

4 ไฟล์รูปถ่าย (JPG) 
- รูปส ีถ่ายปัจจบุนั มีอายไุมเ่กิน 3 เดือน ฉากหลงัต้องเป็นสขีาวเทา่นัน้ 
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- การแตง่กาย: แตง่กายสภุาพ ไมค่วรใสเ่สือ้ยืด 
- เป็นรูปถ่ายทีช่ดัเจน ไมเ่ป็นรูปถา่ยสติ๊กเกอร์ และห้ามรีทชัภาพ 
- ขนาดรูปถา่ย: 48 มม. x 33 มม., ความกว้างสว่นศรีษะ: 15มม. ถึง 22 มม., ความสงูสว่นศรีษะ: 28 มม. ถึง 33 มม. 
- ไฟล์อปัโหลดต้องมีขนาดไมเ่กิน 1MB ความละเอียดขัน้ต ่า 50 x 50 pixels และ สงูสดุไมเ่กิน 800 x 600 pixels 

5 หนงัสอืรับรองการท างานท่ีมีรายละเอียดต าแหนง่ เงินเดือน และเวลาเร่ิมต้นการท างานกบับริษัท/องค์กร 
ไฟล์ส าเนาหนงัสอืรับรองการท างานท่ีมีรายละเอียดต าแหนง่ เงินเดือน และเวลาเร่ิมต้นการท างานกบับริษัท/องค์กร โดยระบุ
วตัถปุระสงค์เพื่อการสมคัรบตัร APEC Business Travel card ของหนว่ยงานนัน้ๆ 
- ส าหรับผู้สมคัรที่มีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัท สามารถใช้ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น แทนได้ 
- ส าหรับผู้สมคัรที่มีช่ือเป็นกรรมการของบริษัท สามารถใช้ส าเนาหนงัสอืรับรองบริษัท แทนได้ 

6 Financial Certificate: 
หนงัสอืรับรองฐานะการเงิน บญัชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมคัร (Saving Account Statement) ย้อนหลงั 6 เดือน จ านวน 1 
หน้า (ต้องผา่นการรับรองจากธนาคาร) 

7 หนงัสอืรับรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีที่ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที)่ 

8 ไฟล์รูปบตัร ABTC ใบเก่า (กรณีที่เคยมีบตัรแล้ว) (JPG) 

9 คา่ธรรมเนียมการสมคัร 8,500 บาท 
*เอกสารตา่งๆ หากไมเ่กิน 1หน้า ใช้ไฟล์ JPG หรือ PDF ก็ได้ แตห่ากเกิน 1 หน้าให้ใช้ไฟล์ PDF เทา่นัน้ 
**เอกสารตา่งๆ ให้สแกนเป็นไฟล์ส ีเอกสารที่ออกโดยบริษัท จะต้องประทบัตรารับรองส าเนาทกุหน้า 

 
กรณีคุณสมบตัิไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ  

กรณีที่ผู้ยื่นขอบตัรเดินทางส าหรับนกัธุรกิจเอเปค และไมผ่า่นการพิจารณาของกระทรวงการตา่งประเทศ  
(กรมการกงสลุ) นัน้ ส านกังานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) จะขอหกัคา่ธรรมเนียมสมคัร จ านวน 1,500 
บาท (จาก คา่ธรรมเนยีม 8,500 บาท) เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการ เร่ิมก าหนดใช้ตัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2558 เป็นต้น
ไป 

 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่  

1. ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร และผา่นกระบวนการพิจารณาของแตล่ะสถาบนั ก่อนสง่ตอ่ข้อมลูใน
ระบบไปยงัส านกังานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) 

2. ส านกังาน กกร. 
 2.1.  ด าเนินการตรวจสอบเอกสารและบนัทกึรายละเอยีดของผู้ยื่นค าร้อง ก่อนสง่ตอ่ข้อมลูในระบบไปยงั

กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ เพื่อด าเนินการในขัน้ตอนตอ่ไป 
 2.2.  หลงัจากทีก่รมการกงสลุได้รับข้อมลูค าร้องแล้วเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน ระบบจะสง่อเีมลแจ้ง 

Application Number ไปยงัผู้ยืน่ค าร้อง เพื่อน ามาใช้ตรวจสอบสถานะของการ pre-clearance ของ
เขตเศรษฐกิจทีเ่ข้าร่วมโครงการ   

 2.3.  เมื่อได้รับ Application Number แล้ว ผู้ยื่นค าร้องสามารถติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบสถานะ
ของการ pre-clearance ของเขตเศรษฐกิจทีเ่ข้าร่วมโครงการได้ ที ่ www.businessmobility.org 

http://www.businessmobility.org/
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 2.4.  ผู้ยื่นค าร้องสามารถขอให้พมิพ์บตัรชัว่คราว หรือ Interim Card เมื่อได้รับการ pre-clearance จากเขต
เศรษฐกิจ priority ของตน ผา่นระบบ ABTC eLodgment ตามขัน้ตอนการขอออกบตัรชัว่คราว โดย
จะมีคา่ใช้จา่ยในการจดัพิมพ์บตัร ABTC ซึง่ถือวา่เป็น Interim card ใบละ 1,000 บาท 
(นอกเหนือจากคา่ธรรมเนียมบตัร ABTC รายละ 8,500 บาท) และเมื่อได้รับ pre-clearance ครบ 19 
เขตเศรษฐกิจแล้ว ระบบ ABTC ก็จะสัง่พมิพ์บตัร ABTC ซึง่เป็นบตัรจริงเป็นใบท่ีสองให้โดยอตัโนมตั ิ
โดยบตัรชัว่คราวจะถกูยกเลกิทนัที ผู้ยื่นค าร้องจะต้องน าบตัรชัว่คราวมาเปลีย่น เพื่อท่ีจะน าบตัรที่
ได้รับ pre-clearance ครบ 19 เขตเศรษฐกิจไปใช้แทน 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรออกบัตร ABTC เป็นไปตำมกระบวนกำรตรวจสอบและกำร
พิจำรณำของแต่ละเขตเศรษฐกิจที่เข้ำร่วมโครงกำร ประมำณ 4-6 เดือน 

 2.5.  ระบบจะสง่อีเมลแจ้งให้ทราบเมือ่บตัร ABTC ของผู้ยื่นค าร้องได้รับการจดัพมิพ์เรียบร้อย 
ผู้ยื่นค าร้องสามารถมารับบตัรด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นมารับบตัรแทนได้ 
กรณีเจ้าของบตัรมารับเอง เอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย: 
- เจ้าของบตัรแสดงบตัรประชาชน หรือหนงัสอืเดินทาง หรือใบขบัขี่ 
กรณีคนอื่นมารับแทน เอกสารทีต้่องใช้ประกอบด้วย: 
- ส าเนาบตัรประชาชนของเจ้าของบตัรเซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง หรือส าเนาหน้าหนงัสอืเดินทางของ

เจ้าของบตัรเซ็นรับรองส าเนาถกูต้อง 
- ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ที่มารับบตัรแทน 

 
ขัน้ตอนกำรตรวจสอบสถำนภำพกำรอนุมัติบตัร 

เมื่อผู้ยื่นค าร้องได้รับอีเมลแจ้ง Application Number จากระบบแล้ว สามารถตรวจสอบสถานภาพการอนมุตัิ pre-
clearance ของเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมโครงการได้ ที ่ www.businessmobility.org  ตามขัน้ตอนดงันี ้

(1) เมื่อเข้าไปท่ี website www.businessmobility.org แล้ว ให้ click ที่ “Check your Card status” 
(2) หลงัจากนัน้เลอืก click “ Thailand”  
(3) ตอ่มาให้ Click “ Check your Card status online” 
(4) ล าดบัตอ่มาใสห่มายเลข Application Number ที่ช่อง “Application Number”   
(5) และ click ที่ “Check Application Status”  ก็จะรับทราบสถานะของการอนมุตัิของเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วม

โครงการ 
 

กำรท ำบตัรใหม่ 

*ควรด าเนินการตอ่อายกุ่อนบตัรหมดอายเุป็นเวลา 6 เดือน 
ส าหรับผู้ ถือบตัร ABTC และหมดอาย ุให้ด าเนินการสมคัรบตัรใหมผ่า่นระบบ ABTC eLodgment ตามขัน้ตอนการ

ขอการสมคัรบตัรใหม ่และให้เตรียมไฟล์ส าเนาบตัร ABTC ที่หมดอาย ุเพื่ออปัโหลดเป็นเอกสารประกอบการสมคัรบตัรใหม่
ด้วย 
 
 
 
 
 

http://www.businessmobility.org/
http://www.businessmobility.org/


 6 

กรณีท ำหนังสือเดนิทำงเล่มใหม่ 
 ส าหรับผู้ ถือบตัร ABTC ที่มีการเปลีย่นเลม่หนงัสอืเดินทางเนื่องจากหมดอาย ุเลม่เตม็ ช ารุด ก่อนบตัร ABTC 
หมดอาย ุซึง่จะท าให้บตัร ABTC ที่ถืออยู ่ใช้งานไมไ่ด้ เพราะเลขที่หนงัสอืเดินทางไมต่รงกบัหมายเลขหนงัสอืเดินทางที่ปรากฎ
ในบตัรที่ถืออยู ่สามารถยื่นค าร้องในการขอเปลีย่นหนงัสอืเดินทาง ผา่นระบบ ABTC eLodgment ตามขัน้ตอนการขอเปลีย่น
หนงัสอืเดินทาง และบตัร ABTC ที่จะได้รับจะมวีนัหมดอายเุทา่เดมิ เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบด้วย: 
- Application Number (กรณีที่ไมท่ราบ Application Number โปรดติดตอ่ กกร.) 
- เลขบตัรประชาชน 
- เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีบริษัท 
- เลขที่หนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่วนัที่ออกหนงัสอืเดินทาง และวนัท่ีหนงัสอืเดินทางหมดอายุ 
- ไฟล์หนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่
- ไฟล์รูปบตัร ABTC 
- คา่ธรรมเนียม 1,000 บาท 

 
หมำยเหตุ 
1. หากบตัรใกล้หมดอาย ุทา่นอาจได้ร้บบตัรที่ไมค่รบ 19 ประเทศเหมือนเดิม เพราะบางประเทศจะระบวุนัท่ี approved 

ไว้เช่น กรณีของคณุภราดร รับข้อมลูวนัท่ี 26/07/2006 เวลา approved จะระบวุนัหมดอาย ุ26/07/2009 เทา่กบั
ประเทศนัน้ ให้ 3 ปี พอดีแตบ่ตัรที่ออกจะรอจนกวา่ จะครบ 19 ประเทศ ซึง่ก็ต้องหลงัวนัท่ี 26/07/2006 คือวนัท่ี 
06/02/2007 หมดอาย ุ06/02/2010 บตัรจะมีอาย ุ3 ปี เมื่อได้รับบตัรแล้ว บตัรจะยงัไมส่ามารถใช้ได้ต้องรออีก
ประมาณ 3-5 วนั เพื่อรอให้ระบบท างานเสร็จสิน้ หากเคยได้บตัรแล้ว จะต้องน าบตัรเกา่มาคืน หรือท าลายบตัรเกา่ทิง้ 
เนื่องจากศนูยข้อมลูบตัร ณ ประเทศออสเตรเลยี ไดท าการยกเลกิข้อมลูบตัรเกา่ในระบบเรียบร้อยแล้ว 

2. หากหนงัสอืเดินทางเลม่ใหมม่กีารเปลีย่นตวัสะกดช่ือ นามสกลุ หรือวนัเดือนปีเกิด จะต้องท าการสมคัรบตัรใหม่
เทา่นัน้ ไมส่ามารถใช้กรณีขอเปลี่ยนหนงัสอืเดินทางได้ 

 
กรณีบัตรสูญหำย 

กรณีบตัรสญูหาย สามารถยื่นค าร้องในการขอแจ้งบตัรหาย ผา่นระบบ ABTC eLodgment ตามขัน้ตอนการแจ้งบตัรหาย 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย: 
- Application Number (กรณีที่ไมท่ราบ Application Number โปรดติดตอ่ กกร.) 
- เลขบตัรประชาชน 
- เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษีบริษัท 
- ไฟล์ใบแจ้งความที่มีการระบช่ืุอ - นามสกลุ หมายเลขบตัร ABTC หมายเลขหนงัสอืเดินทาง และวนัหมดอายขุองบตัร

ที่สญูหาย ลงในใบแจ้งความ 
- คา่ธรรมเนียม 1,000 บาท 

 
ข้อควรระวัง  

 บตัรเดินทาง ABTC นีเ้ป็นเสมือนวีซา่  ผู้ ถือบตัรได้รับอนมุตัิวซีา่ธุรกิจเดินทางเข้าได้หลายครัง้ (Multiple entry visa) 
จากเขตเศรษฐกิจตามที่ระบไุว้หลงับตัรแล้ว  ดงันัน้ผู้ ถือบตัรไมจ่ าเป็นต้องขอวีซา่อีก หากจะเดินทางไปยงัเขตเศรษฐกิจ
เหลา่นัน้  เพียงแตต้่องใช้บตัร ABTC ควบคูก่บัหนงัสอืเดินทางเลม่ที่ใช้ยื่นขอบตัร ABTC เทา่นัน้ 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
 สามารถตรวจสอบข้อมลูเพิ่มเติม เช่น ระเบียบการเข้าเมืองของเขตเศรษฐกิจเอเปคตา่งๆ ส าหรับนกัธุรกิจตา่งชาต ิ
และข้อมลูรายละเอยีดเก่ียวกบั  ABTC เช่น เขตเศรษฐกิจทีเ่ข้าร่วมโครงการ  และทา่อากาศยานท่ีสามารถใช้บตัร ABTC เดิน
ทางเข้าได้ เป็นต้น  ท่ี www.businessmobility.org 
 ผู้ ถือบตัร Interim Card สามารถใช้ช่องทาง APEC Lane ที่ทา่อากาศยานได้แม้วา่จะยงัไมไ่ด้รับ pre-clearance  
จากเขตเศรษฐกิจนัน้ๆ แตจ่ะต้องได้รับการตรวจลงตรา (visa) ที่เหมาะสมก่อนเดินทางเข้า 
 
ตดิต่อสอบถำม 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบัน 
(กกร.) 
คณุยวุดี แก้วคนูอก 
โทรศพัท์: 02-018-6888 ตอ่ 4230  
โทรสาร: 02-622-2184  
E-mail: yuwadee@jsccib.org 
 

 
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
คณุอรัญญา เรืองค า / คณุอรอมุา ระบาเลศิ 
โทรศพัท์: 02-345-1145  
โทรสาร: 02-345-1296-99 
E-mail: aranyar@off.fti.or.th / onumar@off.fti.or.th 

 
หอกำรค้ำไทย/สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
คณุกลุชญา จิตตธิวชั 
โทรศพัท์: 02-018-6888 ตอ่ 1000  
โทรสาร: 02-622-1003  
E-mail: kunchaya.j@thaichamber.org   

 
คณุศรีสอางค์ จนัทร์มณี 
โทรศพัท์: 02-018-6888 ตอ่ 3530 
โทรสาร: 02-622-1003  
E-mail: srisaang@thaichamber.org  

 
สมำคมธนำคำรไทย 
คณุอนรัุกษ์ เรือนพนัธ์ 
โทรศพัท์: 02-558-7504 
โทรสาร: 02-558-7509  
E-mail: anurak@tba.or.th  

 
คณุธญัญาพร ผดงุการ 
โทรศพัท์: 02-558-7507 
โทรสาร: 02-558-7509  
E-mail: tanyaporn@tba.or.th  

 
คณุเพ็ญนภา ศรีพฒุ ิ
โทรศพัท์: 02-018-6888 ตอ่ 3540 
โทรสาร: 02-622-1003  
E-mail: pennapa@thaichamber.org 

 
กรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
คณุณภทัร เรืองเดชา 
โทรศพัท์: 02-981-7470 
โทรสาร: 02- 575-1066  
E-mail: naphatabtc@hotmail.com 
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mailto:yuwadee@jsccib.org
mailto:aranyar@off.fti.or.th
mailto:onumar@off.fti.or.th
mailto:kunchaya.j@thaichamber.org
mailto:srisaang@thaichamber.org
mailto:anurak@tba.or.th
mailto:tanyaporn@tba.or.th
mailto:pennapa@thaichamber.org
mailto:naphatabtc@hotmail.com

