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APEC Business Travel Card (ABTC) Handbook 
 

ค ำเตอืน  

         ผูถื้อบตัร ABTC ตอ้งใชคู้ก่บัหนงัสือเดินทางบคุคลธรรมดาเล่มที่ท่านไดใ้ชเ้ป็นเอกสารยื่นขอใชบ้ตัร ABTC เทา่นัน้ 
หากท่านน าบตัร ABTC ไปใชคู้ก่บัหนงัสือเดินทางเล่มอื่น เช่น หนงัสือเดินทางราชการ จะเป็นการใชใ้นทางที่ผิดต่อกฎหมาย
ไทยว่าดว้ยการออกหนงัสือเดินทางราชการ หมวด 2 ขอ้ 12 กล่าวคือ “ผูถื้อหนงัสือเดินทางราชการจะน าหนงัสือเดินทางไปใช้
ในการเดินทางส่วนตวัมิได”้ และยงัผิดต่อวตัถปุระสงคข์องบตัร ABTC อีกดว้ย 
             ค าเตือนดงักล่าวมีผลตัง้แต่วนัท่ี 30 ธันวาคม 2554 เป็นตน้ไป 
 
           กำรเดินทำงเขำ้เขตเศรษฐกิจเอเปคต่ำงๆทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร จะต้องมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรติดต่อธุรกิจ
ระยะสั้นเท่ำน้ัน  หำกมีวัตถุประสงคใ์นกำรเดินทำงเป็นอย่ำงอื่น เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำเมืองของเขตเศรษฐกิจน้ันๆ 
ก็อำจปฏิเสธไม่ให้ใช้บัตร ABTC ในกำรเดนิทำงคร้ังน้ันๆได ้
 
บัตรเดนิทำงส ำหรับนักธุรกิจเอเปคคืออะไร  
 

 บตัรเดินทางส าหรบันกัธุรกิจเอเปค (ABTC) เป็นเสมือนวีซา่ ซึ่งผูถื้อบตัรสามารถใชค้วบคู่กบัหนงัสือเดินทาง
เพื่อเดินทางเขา้ดินแดนของสมาชิกเอเปคที่รว่มโครงการนีใ้นการติดต่อธุรกจิระยะสัน้ไดโ้ดยไมต่อ้งขอวซี่าอีก 
 บตัรเดินทางส าหรบันกัธุรกิจเอเปค (ABTC) เกิดขึน้มาจากความคดิรเิริ่มของที่ประชมุกลุ่มความรว่มมือทางเศรษฐกิจ
เอเชยี-แปซิฟิค  (Asia-Pacific Economic Cooperation  หรือ  APEC)  โดยมจีดุมุง่หมายที่ตอ้งการชว่ยอ านวยความสะดวก
ในการเดินทางตดิต่อระหวา่งนกัธุรกิจของสมาชกิเอเปค 
 บตัรเดินทางนีจ้ะช่วยประหยดัเวลาและค่าใชจ้่ายส าหรบันกัธุรกจิที่ตอ้งการเดินทาง ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขอวซี่าและ
ขัน้ตอนในการเขา้เมือง 
 จนถึงปัจจบุนันี ้(มิถุนำยน 2560) มีสมาชิกเอเปค จ านวน 19 เขตเศรษฐกจิ เขา้รว่มในโครงการบตัรเดินทาง ABTC  
ไดแ้ก่  ออสเตรเลีย  บรูไน  ชิลี  จีน ฮ่องกง อินโดนีเซยี ญ่ีปุ่ น  เกาหลีใต ้  มาเลเซีย นวิซีแลนด ์  เปรู  ฟิลิปปินส ์ปาปัวนิวกิน ี
สิงคโปร ์ ไทย ไตห้วนั  เวียดนาม  เม็กซิโก และรสัเซีย 
          อนึ่ง สหรฐัฯ ไดเ้ขา้รว่มโครงการ ABTC แลว้โดยเป็นสมาชิกชั่วคราว กล่าวคือ ไทยและสหรฐัฯ จะยงัไม่มกีารให ้pre-
clearance แก่นกัธุรกจิของกนัและกนั อย่างไรก็ตาม หากผูถื้อบตัร ABTC ของไทยประสงคจ์ะเดนิทางเขา้สหรฐัฯ จะตอ้งไดร้บั
วีซ่าเขา้สหรฐัฯ ก่อน  แต่สามารถใชช้่องทาง ABTC lane ในท่าอากาศยานนานาชาติของสหรฐัฯ เพื่อรบัการอ านวยความ
สะดวกในการเขา้เมือง โดยแสดงบตัร ABTC แกเ่จา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้นี ้ การใชบ้ตัร ABTC เดินทางเขา้สหรฐัฯ เป็น
การรบัการอ านวยความสะดวกในการเขา้เมืองเท่านัน้ มใิช่การยกเวน้วซี่าเขา้สหรฐัฯ 
 กรณีของประเทศแคนาดานัน้ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นตน้มา แคนาดาเริ่มใหผู้ท้ี่ถือบตัร ABTC สามารถเดิน
ทางเขา้ประเทศแคนาดาโดยใชบ้รกิารของเคานทเ์ตอรพ์เิศษ 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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 การอ านวยความสะดวกในการเดินทางเขา้แคนาดาของผูถื้อบตัร ABTC ผูซ้ึ่งมคีณุสมบตัิตามเงื่อนไขการขอวซี่าเขา้
ประเทศแคนาดา  ในขณะท่ีแคนาดาก าลงัจะเขา้รว่มในโครงการ ABTC  โดยขัน้ตอนท่ีสองจะด าเนินการเพื่อใหน้กัธุรกจิ
แคนาดาสามารถเดินทางภายในภมูิภาคเอเปค ใหไ้ดร้บัประโยชนค์วามสะดวกรวดเรว็พธีิการทางเขา้-ออก ที่สนามบิน  ดงันัน้
การเดินทางเขา้ประเทศแคนาดาของผูถื้อบตัร ABTC ยงัคงตอ้งด าเนินการขอวซี่าจากสถานทตูแคนาดา ก่อนการเดินทาง 
 ส าหรบัประเทศออสเตรเลีย ผูถื้อบตัร ABTC สามารถใชบ้ตัร ABTC ในการเดินทางเขา้ประเทศออสเตรเลียไดใ้นทกุๆ
กรณี โดยไม่ตอ้งขอวีซา่ซ า้ หากมีการขอวีซา่ซ า้ จะท าใหสิ้ทธิของบตัร ABTC ที่ไดร้บัในส่วนของประเทศออสเตรเลียถกูยกเลิก
ได ้
 
ส ำหรับกรณีเร่งด่วน   

ผูย้ื่นค ารอ้งสามารถขอใหพ้มิพบ์ตัรชั่วคราว หรือ Interim Card เมื่อไดร้บัการ pre-clearance จากเขตเศรษฐกจิ 
priority ของตน ผ่านระบบ ABTC eLodgment ตามขัน้ตอนการขอออกบตัรชั่วคราว โดยจะมคี่าใชจ้า่ยในการจดัพิมพบ์ตัร 
ABTC ซึ่งถือวา่เป็น Interim card ใบละ 1,000 บาท (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมบตัร ABTC รายละ 8,500 บาท) และเมื่อ
ไดร้บั pre-clearance ครบ 19 เขตเศรษฐกจิแลว้  ระบบ ABTC ก็จะสั่งพิมพบ์ตัร ABTC  ซึ่งเป็นบตัรจรงิเป็นใบที่สองใหโ้ดย
อตัโนมตัิ  โดยบตัรชั่วคราวกจ็ะถกูยกเลิกทนัที ผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งน าบตัรชั่วคราวมาเปล่ียน เพื่อที่จะน าบตัรที่ไดร้บั pre-
clearance ครบ 19 เขตเศรษฐกจิไปใชแ้ทน 
  
ย่ืนใบสมัครเพือ่อะไร 

 การยื่นใบสมคัรเพื่อขอรบับตัร ABTC คือ การขออนญุาตหรือขอวีซ่าเพื่อเดินทางเขา้ดินแดนของสมาชกิเอเปคที่รว่ม
ในโครงการ เพื่อเดินทางไปติดต่อธุรกิจระยะสัน้   
 ขอ้มลูของผูย้ื่นค ารอ้งที่กรอกในใบสมคัรจะถกูส่งไปยงัสมาชกิที่รว่มในโครงการ ทัง้หมด เพื่อตรวจสอบประวตัิ และ
หากการตรวจสอบประวตัิผา่น  ผูส้มคัรก็จะไดร้บับตัร ABTC ที่สามารถใชเ้สมือนเป็นวีซา่ เพื่อเดนิทางเขา้ดินแดนของสมาชกิที่
รว่มในโครงการ  แบบเดินทางเขา้ไดห้ลายครัง้ (Multiple entry ) ภายในอายขุองบตัร  โดยจะไดร้บัอนญุาตใหพ้ านกัไดค้รัง้ละ
ไม่เกิน  90  วนั 

ลักษณะของบตัรเดนิทำงฯ  

      บตัร ABTC  มีขนาดเทา่กบับตัรเครดิต  มีอาย ุ5 ปี    โดยบนบตัร จะมี รูปถ่ายและลายเซ็นของผูถื้อบตัร       
ชื่อนามสกลุ  วนัเดือนปีเกิด หมายเลขหนงัสือเดินทาง  วนัหมดอายขุองบตัร   และชื่อสมาชิกเอเปคที่ผูถื้อบตัร  ไดผ่้านการ
ตรวจสอบประวตัิแลว้และสามารถเดินทางเขา้ได ้  
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ผู้ถือบัตรเดนิทำงฯ จะได้รับประโยชนอ์ะไรบ้ำง 

• สามารถเดินทางเขา้ดินแดนของสมาชิกที่รว่มในโครงการ ที่มีชื่อปรากฏอยู่บนดา้นหลงัของบตัรเพื่อติดต่อธุรกจิ
ระยะสัน้ได ้โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการขอวซี่าแต่ละครัง้   

• ขัน้ตอนการเขา้เมืองสะดวกรวดเรว็ขึน้  โดยผูถื้อบตัร จะไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ช่องทางพเิศษส าหรบัสมาชิกเอเปค  
(APEC Lane)   ซึ่งตัง้อยูต่ามท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชกิเอเปค 

 
วิธีกำรใช้บตัรเดนิทำงฯ  

• ในการเดินทาง ผูถื้อบตัร ABTC จะตอ้งใชร้ว่มกบัหนงัสือเดินทางซึ่งมีหมายเลขเดียวกนักบัที่ปรากฏบนบตัร 
ABTC เท่านัน้ 

• ใชส้ าหรบัวตัถปุระสงคเ์พื่อการเดนิทางไปติดต่อธุรกิจในระยะสัน้เท่านัน้  หากมวีตัถปุระสงคใ์นการเดินทางเป็น
อย่างอื่น เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของเขตเศรษฐกจินัน้ๆ ก็อาจปฏิเสธไม่ใหใ้ชบ้ตัร ABTC ในการเดินทางครัง้
นัน้ๆได ้

 
ผู้ใดมีสิทธิสมัครขอรับบตัรเดนิทำงฯ 

• นกัธุรกิจผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย  ซึ่งตอ้งการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ  และเป็นผูท้ี่ไม่เคยตอ้งโทษคดีทางอาญา 
หรือ มิเคยถกูปฏิเสธในการเขา้เมอืงจากดินแดนของสมาชกิที่รว่มในโครงการ         

• นอกจากนีผู้ย้ื่นสมคัรขอบตัร ABTC จะตอ้งสมคัรในนามบรษิัทหรอืหน่วยงานท่ีเป็นสมาชิก หอการคา้ไทย หรือ
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย หรือสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสมาคมธนาคารไทย  เท่านัน้ 

 
ขั้นตอนกำรสมัคร 
 เอกสำรประกอบกำรสมัครส ำหรับผู้ย่ืนค ำร้อง 

1. ผูย้ื่นค าขอตอ้งกรอกขอ้มลูใหถ้กูตอ้งครบถว้น ทัง้นี ้ผูส้มคัรจะตอ้งท างานในบรษิัทหรือหน่วยงานท่ีเป็นสมาชกิของ 3 
สถาบนัและยงัคงความเป็นสมาชิกภาพ หากขาดการเป็นสมาชิกภาพใบสมคัรของท่านจะถกูปฏิเสธ และเสียค่าด าเนินการ 
1,500 บาท 

2. ไฟลห์นงัสือเดินทางฉบบัปัจจบุนั และฉบบัอื่นๆ ท่ีใชใ้นชว่ง 5 ปีที่ผ่านมา เป็นไฟลสี์ (PDF) 
ไฟลส์ าเนาหนงัสือเดินทางไทยฉบบัปัจจบุนั เพื่อแสดงหนา้ที่มกีารตรวจลงตราการเดินทางไปยงักลุ่มประเทศสมาชิก (หนา้ที่มี
ประวตัิวซี่าทัง้หมด) 
กรณีที่อายหุนงัสือเดินทางของผูย้ื่นค าขอมีอายนุอ้ยกว่า 5 ปี บตัร ABTC ที่จะไดร้บัจะมีอายนุอ้ยกว่า 5 ปี คือบตัร ABTC จะมี
อายเุทา่กบัหนงัสือเดินทางที่เหลือ หากภายหลงัผูถื้อบตัรไปท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และมาแจง้ท าบตัร (กรณีเปล่ียน
หนงัสือเดินทางผ่านระบบ ABTC eLodgment จึงจะไดร้บัการเพิ่มอายกุารใชง้านของบตัรในส่วนท่ีไดไ้ม่ครบ 5 ปีในครัง้แรก 
*** หนังสอืเดนิทำงตอ้งมีอำยุเหลือไมน้่อยกว่ำ 1 ปี 
3. ไฟลล์ายเซ็น ขาวด า (JPG) 
        - ลายเซ็นตอ้งเหมือนกบัท่ีปรากฏในหนงัสือเดินทางเล่มปัจจบุนั  
         - ลายเซ็นตอ้งเป็นสีด าและฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาวเทา่นัน้ 
         - ลายเซ็นตอ้งคมชดั ไม่แตก หรือสีจาง 
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         - ขนาดลายเซ็นตอ้งเป็น 450 x 150 pixels  

ตัวอย่ำง 

 
 
4. ไฟลรู์ปถ่าย (JPG) 
         - รูปสี ถ่ายปัจจบุนั มีอายไุม่เกิน 3 เดือน ฉากหลงัตอ้งเป็นสีขาวเท่านัน้ 
         - การแต่งกาย: แต่งกายสภุาพ ไม่ควรใส่เสือ้ยืด และไม่ควรใส่เสือ้สีขาว (เนื่องจากจะกลืนกบัพืน้หลงั) 
         - เป็นรูปถ่ายที่ชดัเจน หา้มใชรู้ปถา่ยสติก๊เกอรแ์ละหา้มรีทชัภาพ 
         - ลกัษณะรูปเป็นแบบเดียวกบัรูปถ่ายในหนงัสือเดินทาง หรือรูปถ่ายส าหรบัใชย้ื่นขอวีซา่ประเทศจีน 
         - ขนาดรูปถ่ายตอ้งเป็น 300 x 400 pixels  

ตัวอย่ำง 

 
 
5. ไฟลห์นงัสือรบัรองการท างานที่มีรายละเอยีดต าแหน่ง เงินเดือน และเวลาเริม่ตน้การท างานกบับรษิัท/องคก์ร (PDF) โดย
ระบวุตัถปุระสงคเ์พื่อการสมคัรบตัร APEC Business Travel Card ของหน่วยงานนัน้ ๆ 
         - ส าหรบัผูส้มคัรที่มีชื่ออยู่ในบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท สามารถใชส้ าเนาบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ แทนได ้(PDF) 
         - ส าหรบัผูส้มคัรที่มีชื่อเป็นกรรมการของบรษิัท สามารถใชส้ าเนาหนงัสือรับรองบรษิัทแทนได ้(PDF) 
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6. ไฟลส์ าเนาบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้ ส าหรบัผูท้ี่มีรายชื่อในบญัชีผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
7. ไฟลห์นงัสือรบัรองบรษิัท (PDF) 
        - ตอ้งเป็นหนงัสือรบัรองบรษิัท ที่ออกโดยกรมทะเบียนธุรกิจการคา้ และตอ้งมีอายเุอกสารไม่เกิน 1 ปี 
        - ตอ้งมีการรบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มประทบัตราบรษิัทหรือองคก์รนัน้ 
        - ตอ้งเป็นไฟลห์นงัสือรบัรองบรษิัท ครบทกุหนา้ ท่ีเป็นภาพสี (PDF) 
8. ไฟลใ์บแจง้ยอดรายการบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์(Saving Account Statement) 
        - ตอ้งเป็นใบแจง้ยอดรายการบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์(Saving Account Statement) ของผูส้มคัรยอ้นหลงั 6 เดือน  
        - ตอ้งเป็นใบแจง้ยอดที่ผ่านการรบัรองจากธนาคาร คือ มีลายเซ็นและตราประทบัของธนาคาร หรือ เป็นใบแจง้ยอดที่เป็น
รูปแบบมาตรฐานของธนาคารท่ีออกโดยระบบ เช่น การขอใบแจง้ยอด online 
        - ตอ้งเป็นไฟลท์ี่เป็นภาพสี (PDF) เทา่นัน้ 
9. ไฟลห์นงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (50 ทว)ิ (PDF) 
   - ตอ้งเป็นหนงัสือรบัรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ทวิ 50 ที่ส่งกรมสรรพากร ที่ออกโดยบรษิัทหรือองคก์รที่ผูส้มคัรระบใุนใบสมคัร 
หรือ เป็นหนงัสือส าเนา ภงด.90/91 ที่ผูส้มคัรยื่นเสยีภาษีต่อกรมสรรพากรในปีที่ผ่านมา โดยตอ้งมชีื่อบรษิัทหรือองคก์ร ท่ีระบุ
ในใบสมคัรดว้ย 
   - ตอ้งเป็นไฟลท์ี่เป็นภาพสี (PDF) เทา่นัน้ 
10. ไฟลรู์ปบตัร ABTC ใบเก่า (กรณีที่เคยมีบตัรแลว้) ตอ้งเป็นไฟลท์ี่เป็นภาพสี (PDF) 
11. ค่าธรรมเนียมการสมคัร 8,500 บาท 

 
กรณีคุณสมบตัิไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ  

กรณีที่ผูย้ื่นขอบตัรเดินทางส าหรบันกัธุรกิจเอเปค และไม่ผ่านการพิจารณาของกระทรวงการตา่งประเทศ  
(กรมการกงสลุ) นัน้ ส านกังานคณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) จะขอหกัคา่ธรรมเนียมสมคัร จ านวน 1,500 
บาท (จาก คา่ธรรมเนยีม 8,500 บาท) เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ เริ่มก าหนดใชต้ัง้แตว่นัที่ 1 กนัยายน 2558 เป็นตน้
ไป 

 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

1. ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร และผ่านกระบวนการพิจารณาของแต่ละสถาบนั ก่อนส่งตอ่ขอ้มลูใน
ระบบไปยงัส านกังานคณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) 

2. ส านกังาน กกร. 
 2.1.  ด าเนินการตรวจสอบเอกสารและบนัทึกรายละเอยีดของผูย้ื่นค ารอ้ง ก่อนส่งต่อขอ้มลูในระบบไปยงั

กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป 
 2.2.  หลงัจากที่กรมการกงสลุไดร้บัขอ้มลูและตรวจสอบความถกูตอ้ง น าขอ้มลูเขา้ระบบ ABTC System 

แลว้ระบบจะส่งอเีมลแจง้ Application Number ไปยงัผูย้ื่นค ารอ้ง เพื่อน ามาใชต้รวจสอบสถานะของ
การ pre-clearance ของเขตเศรษฐกจิที่เขา้รว่มโครงการ   

 2.3.  เมื่อไดร้บั Application Number แลว้ ผูย้ื่นค ารอ้งสามารถติดตามความคืบหนา้และตรวจสอบสถานะ
ของการ pre-clearance ของเขตเศรษฐกิจที่เขา้รว่มโครงการได ้ที่  https://www.abtc-aps.org/abtc-
core/status/check.html  
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 2.4.  ผูย้ื่นค ารอ้งสามารถขอใหพ้มิพบ์ตัรชั่วคราว หรือ Interim Card เมื่อไดร้บัการ pre-clearance จากเขต
เศรษฐกิจ priority ของตน ผ่านระบบ ABTC eLodgment ตามขัน้ตอนการขอออกบตัรชั่วคราว โดย
จะมีคา่ใชจ้า่ยในการจดัพิมพบ์ตัร ABTC ซึ่งถือว่าเป็น Interim card ใบละ 1,000 บาท 
(นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมบตัร ABTC รายละ 8,500 บาท) และเมื่อไดร้บั pre-clearance ครบ 19 
เขตเศรษฐกิจแลว้ ระบบ ABTC ก็จะสั่งพมิพบ์ตัร ABTC ซึ่งเป็นบตัรจรงิเป็นใบท่ีสองใหโ้ดยอตัโนมตั ิ
โดยบตัรชั่วคราวจะถกูยกเลิกทนัที ผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งน าบตัรชั่วคราวมาเปล่ียน เพื่อที่จะน าบตัรที่
ไดร้บั pre-clearance ครบ 19 เขตเศรษฐกจิไปใชแ้ทน 
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรออกบัตร ABTC เป็นไปตำมกระบวนกำรตรวจสอบและกำร
พิจำรณำของแต่ละเขตเศรษฐกิจทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร ประมำณ 4-6 เดือน 

 2.5.  ระบบจะส่งอีเมลแจง้ใหท้ราบเมื่อบตัร ABTC ของผูย้ื่นค ารอ้งไดร้บัการจดัพมิพเ์รียบรอ้ย 
ผูย้ื่นค ารอ้งสามารถมารบับตัรดว้ยตนเอง หรือใหผู้อ้ื่นมารบับตัรแทนได ้
กรณีเจา้ของบตัรมารบัเอง เอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบดว้ย: 
- เจา้ของบตัรแสดงบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบขบัขี่ 
กรณีคนอื่นมารบัแทน เอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบดว้ย: 
- ส าเนาบตัรประชาชนของเจา้ของบตัรเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง หรือส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางของ

เจา้ของบตัรเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
- ส าเนาบตัรประชาชนของผูท้ี่มารบับตัรแทน 

 
ขั้นตอนกำรตรวจสอบสถำนภำพกำรอนุมัติบตัร 

เมื่อผูย้ื่นค ารอ้งไดร้บัอีเมลแจง้ Application Number จากระบบแลว้ สามารถตรวจสอบสถานภาพการอนมุตัิ pre-
clearance ของเขตเศรษฐกจิที่เขา้รว่มโครงการได ้ที่  https://www.abtc-aps.org/abtc-core/status/check.html  ตาม
ขัน้ตอนดงันี ้

(1) เขา้ไปท่ี website https://www.abtc-aps.org/abtc-core/status/check.html  
(2) Economy of Application:  click “Thailand”  
(3) ล าดบัต่อมาใส่หมายเลข Application Number ที่ช่อง “Application Number”   
(4) แลว้ enter ก็จะรบัทราบสถานะของการอนมุตัิของเขตเศรษฐกจิที่เขา้รว่มโครงการ 
 

กำรท ำบตัรใหม่ 

*ควรด าเนินการต่ออายกุ่อนบตัรหมดอายุ 6 เดือน 
ส าหรบัผูถื้อบตัร ABTC และหมดอาย ุใหด้  าเนินการสมคัรบตัรใหม่ผ่านระบบ ABTC eLodgment ตามขัน้ตอนการ

ขอการสมคัรบตัรใหม่ และใหเ้ตรยีมไฟลส์ าเนาบตัร ABTC ที่หมดอาย ุเพื่ออปัโหลดเป็นเอกสารประกอบการสมคัรบตัรใหม่
ดว้ย 
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กรณีท ำหนังสือเดนิทำงเล่มใหม่ 
 ส าหรบัผูถื้อบตัร ABTC ที่มีการเปล่ียนเล่มหนงัสือเดินทางเนื่องจากหมดอาย ุเล่มเตม็ ช ารุด ก่อนบตัร ABTC 
หมดอาย ุซึ่งจะท าใหบ้ตัร ABTC ที่ถืออยู่ ใชง้านไม่ได ้เพราะเลขที่หนงัสือเดินทางไม่ตรงกบัหมายเลขหนงัสือเดินทางที่ปรากฎ
ในบตัรที่ถืออยู่ สามารถยื่นค ารอ้งในการขอเปล่ียนหนงัสือเดินทาง ผ่านระบบ ABTC eLodgment ตามขัน้ตอนการขอเปล่ียน
หนงัสือเดินทาง และบตัร ABTC ที่จะไดร้บัจะมวีนัหมดอายเุท่าเดมิหรือเพิ่มส่วนต่างที่ไดอ้ายไุมค่รบ 5 ปี ในวนัท่ีไดร้บับตัรไป
ครัง้แรก เอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบดว้ย: 

- Application Number (กรณีที่ไมท่ราบ Application Number โปรดติดต่อ กกร.) 
- เลขบตัรประชาชน 
- เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีบรษิัท 
- เลขที่หนงัสือเดินทางเล่มใหม่ วนัที่ออกหนงัสือเดินทาง และวนัท่ีหนงัสือเดินทางหมดอายุ 
- ไฟลห์นงัสือเดินทางเล่มใหม ่
- ไฟลรู์ปบตัร ABTC 
- ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

 
หมำยเหต ุ

1. หากบตัรใกลห้มดอาย ุท่านอาจไดร้บ้บตัรที่ไม่ครบ 19 ประเทศเหมือนเดิมได ้หากเคยไดบ้ตัรแลว้ จะตอ้งน าบตัรเก่า
มาคืน หรือท าลายบตัรเก่าทิง้ เนื่องจากศนูยข์อ้มลูบตัร ณ ประเทศออสเตรเลีย ไดท าการยกเลิกขอ้มลูบตัรเกา่ใน
ระบบเรียบรอ้ยแลว้ 

2. หากหนงัสือเดินทางเล่มใหม่มกีารเปล่ียนตวัสะกดชื่อ นามสกลุ หรือวนัเดือนปีเกิด จะตอ้งท าการสมคัรบตัรใหม่
เท่านัน้ ไม่สามารถใชก้รณีขอเปล่ียนหนงัสือเดินทางได ้

 
กรณีบัตรสูญหำย 

กรณีบตัรสญูหาย สามารถยื่นค ารอ้งในการขอแจง้บตัรหาย ผ่านระบบ ABTC eLodgment ตามขัน้ตอนการแจง้บตัรหาย 
เอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบดว้ย: 

- Application Number (กรณีที่ไมท่ราบ Application Number โปรดติดต่อ กกร.) 
- เลขบตัรประชาชน 
- เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีบรษิัท 
- ไฟลใ์บแจง้ความที่มีการระบชุื่อ - นามสกลุ หมายเลขบตัร ABTC หมายเลขหนงัสือเดินทาง และวนัหมดอายขุองบตัร

ที่สญูหาย ลงในใบแจง้ความ 
- ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 

 
ข้อควรระวัง  

 บตัรเดินทาง ABTC นีเ้ป็นเสมอืนวีซ่า  ผูถื้อบตัรไดร้บัอนมุตัิวซี่าธุรกิจเดินทางเขา้ไดห้ลายครัง้ (Multiple entry visa) 
จากเขตเศรษฐกจิตามที่ระบไุวห้ลงับตัรแลว้  ดงันัน้ผูถื้อบตัรไม่จ าเป็นตอ้งขอวีซา่อีก หากจะเดินทางไปยงัเขตเศรษฐกจิ
เหล่านัน้  เพียงแต่ตอ้งใชบ้ตัร ABTC ควบคูก่บัหนงัสือเดินทางเล่มที่ใชย้ื่นขอบตัร ABTC เทา่นัน้ 
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ข้อมูลเพิ่มเติม 
 สามารถตรวจสอบขอ้มลูเพิ่มเติม เช่น ระเบียบการเขา้เมืองของเขตเศรษฐกจิเอเปคตา่งๆ ส าหรบันกัธุรกิจตา่งชาต ิ
และขอ้มลูรายละเอยีดเก่ียวกบั  ABTC เช่น เขตเศรษฐกิจที่เขา้รว่มโครงการ  และท่าอากาศยานท่ีสามารถใชบ้ตัร ABTC เดิน
ทางเขา้ได ้เป็นตน้  ท่ี www.apec.org 
 ผูถื้อบตัร Interim Card สามารถใชช้่องทาง APEC Lane ที่ทา่อากาศยานไดแ้มว้า่จะยงัไม่ไดร้บั pre-clearance  
จากเขตเศรษฐกจินัน้ๆ แต่จะตอ้งไดร้บัการตรวจลงตรา (visa) ที่เหมาะสมก่อนเดินทางเขา้ 
 
ติดต่อสอบถำม 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรร่วมภำคเอกชน 3 สถำบัน 
(กกร.) 
ติดต่อ: ยวุดี แกว้คนูอก 
โทรศพัท:์ 02-018-6888 ต่อ 4230 
โทรสาร: 02-622-2184 
อีเมล: yuwadee@jsccib.org 

 

 
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
ติดต่อ: อรมยั ไชยเสนา 
โทรศพัท:์ 02-345-1145 
โทรสาร: 02-345-1296-99 
อีเมล: oramaic@fti.or.th 

 

 
หอกำรค้ำไทย/สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
ติดต่อ: กลุชญา จิตติธวชั 
โทรศพัท:์ 02-018-6888 ต่อ 1000 
อีเมล: kunchaya.j@thaichamber.org 

ติดต่อ: กฤตญา นนทะโชต ิ
โทรศพัท:์ 02-018-6888 ต่อ 5550 
อีเมล: kidtaya@thaichamber.org 

 

 
สมำคมธนำคำรไทย 
ติดต่อ: อนรุกัษ์ เรือนพนัธ ์
โทรศพัท:์ 02-558-7504 
โทรสาร: 02-558-7509 
อีเมล: anurak@tba.or.th 

ติดต่อ: ธัญญาพร ผดงุการ 
โทรศพัท:์ 02-558-7507 
โทรสาร: 02-558-7509 
อีเมล: tanyaporn@tba.or.th 

 
 
 

 
กรมกำรกงสุล กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
ติดต่อ: ณภทัร เรืองเดชา 
อีเมล: abtcthai@gmail.com 

 
 


