
ส่ิงท่ีควรทราบ
เม่ือเข้ารว่มโครงการ CAC
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ข้อพึงทราบเก่ียวการเข้าร่วมโครงการ CAC และกระบวนการรบัรอง
นิตบิุคคลภาคเอกชนทุกแห่งสามารถเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการ CAC ไดด้ว้ยความสมคัรใจ เพือ่แสดงถงึจุดยนืของนิตบิุคคล
นัน้ว่า จะร่วมกนัต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ทัง้นี้ การประกาศเจตนารมณ์ดงักล่าว ยงัไมถ่อืว่าCAC ใหก้ารรบัรองการเป็นสมาชกิของ
นิตบิุคคลนัน้ เนื่องจากนิตบิุคคลผูป้ระกาศเจตนารมณ์ตอ้งท าแบบประเมนิ Self-Evaluation Tool for Countering Bribery เพือ่ยืน่ต่อ
คณะกรรมการพจิารณาภายในระยะเวลา 18 เดอืน นบัแต่วนัทีน่ิตบิุคคลนัน้ไดล้งนามประกาศเจตนารมณ์ อนัเป็นส่วนหนึ่งของพนัธสญัญา 
ทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเจตนารมณ์

การพจิารณาอนุมตักิารรบัรองเป็นสมาชกิโครงการ CAC โดยคณะกรรมการพจิารณารบัรองของ CAC นัน้ จะพจิารณาตามขอ้เทจ็จรงิ บน
พืน้ฐานของความถูกตอ้ง ครบถว้นของแบบประเมนิ และเอกสารหลกัฐานอา้งองิต่าง ๆ และการรบัรองของโครงการ CAC นี้ เป็นการ
รบัรองใหแ้ก่ระบบการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของนิตบิุคคล ซึง่มไิดเ้ป็นการรบัรองพฤตกิรรมของบุคคลใด บุคคลหนึ่งในนิตบิุคคลนัน้ 
หากนิตบิุคคล หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบันิตบิุคคลใด ถูกกล่าวหาว่าพวัพนักบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ นิตบิุคคลนัน้ตอ้งชีแ้จงถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ต่อ
สาธารณะ และ/หรอืแกไ้ขสิง่ทีเ่กดิขึน้นัน้ดว้ยตนเอง

ขอ้มลูหลกัฐานอา้งองิทัง้หมดทีบ่รษิทัยืน่ประกอบการพจิารณาขอรบัรองจาก CAC นัน้ จะถูกจดัเกบ็ไวเ้ป็นความลบั และ CAC จะใชเ้พือ่
การพจิารณาใหก้ารรบัรองเท่านัน้ และไมน่ าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เวน้แต่จะไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบรษิทัก่อน
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ข้อจ ากดัสิทธิการใช้ตราสญัลกัษณ์
การใชต้ราสญัลกัษณ์ใด ๆ ของ CAC ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดและวตัถุประสงคท์ี ่CAC ก าหนดไวโ้ดยเคร่งครดั และเฉพาะนิตบิุคคลที่
ไดล้งนามเขา้ร่วมในการประกาศเจตนารมณ์ หรอืนิตบิุคคลทีไ่ดผ้่านการรบัรองการเป็นสมาชกิแลว้เท่านัน้ ทีจ่ะมสีิทธใิชต้ราสญัลกัษณ์
ของ CAC ได ้หากนิตบิุคคลใดมกีรณเีกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรปัชัน่ นิตบิุคคลนัน้ตอ้งระงบัการใช้ เผยแพร่ และถอนตราสญัลกัษณ์ของ 
CAC ออกทนัท ีทัง้นี้ CAC มสีทิธถิอนคนืการอนุญาตใหใ้ช้ หรอืขอใหร้ะงบัการใชต้ราสญัลกัษณ์ของ CAC ไดทุ้กเมือ่ ทุกกรณ ีตาม
ดุลพนิิจของคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัฯิแต่เพยีงผู้เดยีว
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ความรบัผิดชอบของบริษทักรณีท่ีปรากฎข่าวเก่ียวกบัการคอรร์ปัชนั
นิตบิุคคลใดทีย่ ืน่ขอรบัรอง หรอืผ่านการรบัรองจาก CAC แลว้ มกีรณเีกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ นิตบิุคคลนัน้ตอ้งเขา้สู่
กระบวนการพจิารณา Incident Management ทีม่คีณะกรรมการพจิารณารบัรอง และคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัฯิ เป็นผูพ้จิารณา 
ตามล าดบั โดยนิตบิุคคลนัน้ตอ้งจดัส่งเอกสารและหลกัฐานเพือ่ชีแ้จงถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ หรอืเอกสารหลกัฐานอื่นใดทีค่ณะกรรมการพจิารณา
เหน็สมควร เพือ่ประกอบการพจิารณาการรบัรองหรอืทบทวนสถานะของสมาชกิของนิตบิุคคลนัน้ โดยมตขิองคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏบิตัฯิ ใหถ้อืเป็นทีส่ ิน้สุด



• ก่อนการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
• การเตรียมเอกสารเพ่ือยื่นขอรบัรอง
• Certification Timeline
• Incident Management

Road to CAC membership    
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1. เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมายในประเทศไทย หรือเป็น
สาขาของบริษัทต่างประเทศท่ีจดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมายในประเทศนัน้ ที่มี
คุณสมบตัแิละด ารงสถานะตามประกาศ กฎเกณฑ ์กฎระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบันิติ
บุคคลนัน้ ได้รบัการรบัรองจากองค์กรร่วมที่นิติบุคคลนัน้เป็นสมาชิกอยู่ ณ วนัที่ประกาศ
เจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการ CAC 

2. พร้อมจะกระท าตนเองให้เป็นแบบอย่าง ดว้ยการจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งที่เกีย่วขอ้ง
กบัการทุจรติภายในบรษิทั รวมถงึการน านโยบายการต่อต้าน การทุจรติและแผนการก ากบั
การปฏิบตัิงานไปปฏิบตัิ  และจัดให้มคีู่มือ /แนวทางในการด าเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและ
พนกังานเพือ่สรา้งระบบควบคุมภายในและมาตรการป้องกนัการการจ่ายสนิบนและการทุจรติ
ทุกรปูแบบ

3. ศึกษาวิธีการ กระบวนการสมคัรเข้าร่วมโครงการ การย่ืนขอรบัรองและดาวน์โหลด
เอกสารเพือ่กรอกขอเขา้ร่วมโครงการ CAC จาก www.thai-cac.com

ก่อนการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
บริษทัต้องทบทวนตนเองว่า
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ศึกษาข้อตกลงก่อนลงนามประกาศเจตนารมณ์
บรษิทัลงนามประกาศเจตนารมณ์เขา้รว่มโครงการ CAC ตกลงทีจ่ะผกูพนัและปฏบิตัติาม
หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด และเงื่อนไขทีป่รากฏอยู่ในเอกสารทีบ่รษิทัควรทราบ ไดแ้ก่

1) หลกัการและขอบเขตโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทจุรติ (CAC Principles & Working Definitions) 

2) ขอ้ปฏบิตัขิองบรษิทัทีเ่ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทจุรติ

3) เปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้งและครบถว้นตามรายละเอยีดทีป่รากฏอยู่ในแบบแสดงขอ้มลูของ
บรษิทัทีร่ว่มประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ 

4) แบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

ทัง้นี้ บรษิทัทีเ่ขา้รว่มโครงการตกลงวา่ การลงนามค าประกาศเจตนารมณ์ฯ นี้มผีลผกูพนับรษิทัที่
เขา้รว่มโครงการทกุประการ และบรษิทัทีเ่ขา้รว่มโครงการไดอ้า่นและเขา้ใจขอ้ความของค า
ประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบบันี้ รวมถงึเอกสารทีแ่จง้ทกุฉบบัแลว้ จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั

ลงนามรบัทราบข้อตกลงโดย ประธานกรรมการบริษทัหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
พร้อมลงตราประทบับริษทั 6

http://thai-cac.com/download-landing/8441
http://www.thai-cac.com/download-landing/8442


แต่งตัง้ Team Champion ผูป้ระสานงานโครงการ CAC และทมีงานของ
ทางบรษิทั และศกึษาแบบประเมนิตนเอง 71 ขอ้

เตรยีมเอกสารหลกัฐานใหค้รบถว้นเพือ่แนบประกอบในแต่ละขอ้

ตดิตามขา่วสาร และลงทะเบยีนเขา้อบรมหลกัสตูรต่างๆที ่เกีย่วกบั CAC 
ไดท้ี ่www.thai-cac.com เพือ่เขา้ใจและทราบแนวทางการท าแบบประเมนิ
ตนเองมากขึน้

บรษิทัสามารถแจง้ต่อสาธารณะว่าไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการ
ดว้ยการน า โลโก ้หรอืแบนเนอรเ์วบ็ไซต์ไปใชส้ือ่สารองคก์ร โดยสามารถ
ขอไฟล ์และวธิกีารใชง้านไดท้ี ่www.thai-cac.com

ส่ิงท่ีบริษทัควรด าเนินการหลงัประกาศเจตนารมณ์แล้ว

ด าเนินการใหบ้รษิทัมนีโยบายและแนวปฏบิตัป้ิองกนัการทุจรติครบตาม
เกณฑข์อง CAC 

การเตรียมเอกสารเพ่ือประกาศเจตนารมณ์
ส่งเอกสารฉบบัจริง ประกอบด้วย 

1. ใบค าประกาศเจตนารมณ์ 2 ฉบบั
2. แบบแสดงข้อมลูบริษทั 1 ฉบบั

วนัทีบ่ริษทัลงนามในใบประกาศเจตนารมณ์
ถือเป็นวนัเริม่ต้นนับเวลา 18 เดือน 
เพือ่ยืน่ขอรบัรอง
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Certification Timeline 
ประกาศเจตนารมณ์
เขา้รว่มโครงการ

1
ยืน่แบบประเมนิตนเอง

2
คณะกรรมการ CAC
พจิารณาใหก้ารรบัรอง

3
ประกาศผลการรบัรอง
เป็นสมาชกิ CAC

4

6-8 สปัดาห์ หรือ 
45 วนั โดยประมาณ

18 เดือน หรือ 
545 วนั โดยประมาณ

แจ้งผลภายใน 
1 สปัดาห์

เริม่นบัจากวนัทีล่งนามในใบประกาศเจตนารมณ์

บรษิทัตอ้งยืน่เอกสารตามรอบการรบัเอกสารของ CAC ทุกไตรมาส
คอื ตัง้แต่วนัที ่1 ของเดอืนแรกจนถงึวนัที ่15 ของเดอืนสุดท้ายในแต่
ละไตรมาส  (1 ม.ค.-15 มี.ค /1 เม.ย.- 15 มิ.ย/ 1 ก.ค.- 15  
ก.ย. /1 ต.ค.- 15 ธ.ค.) ทัง้นี้ หากวนัปิดรบัตรงกบัวนัหยุด ให้
ยดึวนัท าการวนัสดุทา้ยกอ่นวนัที ่15 แทน 

เช่น บริษัทลงนามวันที่  17 เมษายน 2560 จะครบก าหนด 
18 เดือนในวนัที่ 14 ตุลาคม 2561 ทางบริษัทต้องยื่นขอรบัรอง
ภายใน 15 กนัยายน เท่านัน้ พร้อมด้วยการช าระค่าธรรมเนียมยื่น
ขอรบัรอง (รายละเอยีดตามหวัขอ้ 4.2.2.)

การประกาศเจตนารมณ์ 1 คร ัง้ มีสิทธิย่ืนขอรบัรอง ได้เพียงคร ัง้
เดียว (รวมการย่ืนแก้ไขแล้ว)  

คณะกรรมการ CAC 
พิจ า รณา แบบป ร ะ เ มิน
ตนเองและเอกสารหลกัฐาน
ทีแ่นบมา

เลขานุการ CAC แจ้งผลการพจิารณา
ทาง Email และประกาศผลการรบัรอง
ทาง www.thai-cac.com
บริษัทสามารถน าตราสัญลักษณ์ไป
เผยแพรบ่นหน้าเวบ็ไซต์ของบรษิทัได้
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ยื่นทันตามเวลาท่ีก าหนด ก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณา
รบัรองต่อไป

ถ้าย่ืนไม่ทันและใบรับรองครบก าหนดแล้ว บริษัทจะถูกพัก
สถานะ (Black out) เป็นเวลา 6 เดอืน หลงัจากครบระยะเวลาแล้ว
ค่อยกลบัมาประกาศเจตนารมณ์ใหม ่

ค าอธิบายกรอบระยะเวลา กรณีใบรบัรองใกล้หมดอาย ุ3 ปี

กรณีบริษทัผ่านรบัรองแล้ว และใบรบัรอง
ใกล้ครบอาย ุ3 ปี บริษทัต้องย่ืนต่ออายุ
รบัรองล่วงหน้า อย่างน้อย 1 รอบไตรมาส 
ก่อนครบก าหนด 

*ใบรบัรองมีอายุการเป็นสมาชิก 3 ปี
การต่ออายุสมาชกิท าไดโ้ดยยืน่แบบประเมนิตนเองฯ เขา้มา
ลว่งหน้า 3 เดอืนกอ่นทีจ่ะครบก าหนดอายุสมาชกิ ตามรอบการรบั
เอกสารของ CAC (1 ม.ค.-15 ม.ีค /1 เม.ย.- 15 ม.ิย/ 1 ก.ค.- 15
ก.ย. /1 ต.ค.- 15 ธ.ค.)
เชน่ จะครบก าหนดอายุสมาชกิ 3 ปี ในวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
ควรท าการยืน่ขอต่ออายุลว่งหน้ากอ่นครบก าหนด 3 เดอืน หรอื 
ภายในก าหนดปิดรบัของไตรมาส 3 คอื 15 กนัยายน 2560* 
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ถ้าย่ืนขอรบัรองกบั CAC ไม่ทนั ต้องท าอย่างไร
คณะกรรมการ CAC
พจิารณาใหก้ารรบัรอง

3
ประกาศผลการรบัรอง
เป็นสมาชกิ CAC

4

6-8 สปัดาห์ หรือ 
45 วนัโดยประมาณ

แจ้งผลภายใน 
1 สปัดาห์

18 เดือน หรือ 
545 วนัโดยประมาณ

ยื่นขอ
ขยายเวลา

กอ่นครบก าหนดยืน่ขอรบัรองภายใน 18 เดอืน ตอ้งสง่จดหมายขอขยายเวลาการยืน่ขอรบัรองมาทางฝา่ยเลขานุการ
โครงการ CAC เพือ่ชีแ้จงเหตุผลความลา่ชา้ในการยืน่ขอรบัรอง พรอ้มวนัทีท่ ีพ่รอ้มจะยืน่ขอรบัรอง โดยขอขยายเวลาได้
สงูสดุไมเ่กนิ 6 เดอืน นบัจากวนัทีค่รบก าหนด 18 เดอืน

*คณะกรรมการ CAC จะพจิารณาอนุมตั ิหรอืไมอ่นุมตักิารขอขยายเวลา โดยขึน้กบัเหตุผลทีช่ ีแ้จงมา ประกอบกบัระยะเวลา
ทีข่อขยายเวลา*

เมือ่คณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ
เลขานุการ CAC แจง้ผลทางอเีมล์
บรษิทัท าการยืน่ขอรบัรองไดต้ามขัน้ตอนปกติ

ยืน่แบบประเมนิตนเอง
2

บริษทัถกูพกั
สถานะ 6 เดือน 
(Black out) แล้ว
เร่ิมกระบวนการ
ใหม ่ในการเข้า

เป็นแนวร่วม CAC

บรษิทัไมย่ืน่ขอรบัรองภายใน 18 เดอืน และไมส่ง่จดหมายขอขยายเวลามาลว่งหน้า 3 เดอืน
กอ่นครบก าหนดการยืน่ขอรบัรอง บรษิทัจะถูกพกัสถานะเป็นระยะเวลา 6 เดอืน หลงัจาก
พน้ 6 เดอืนไปแลว้บรษิทัสามารถทีจ่ะกลบัมาประกาศเจตนารมณ์ใหมไ่ด้

ประกาศเจตนารมณ์
เขา้รว่มโครงการ

1
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ยื่นทนัตามเวลาท่ีก าหนด เขา้สู่กระบวนการพจิารณารบัรองต่อไป

ถ้ายื่นไม่ทันตามท่ีเวลาท่ีก าหนด บริษัทจะถูก Black out เป็น
เวลา 6 เดือน นับจากวนัครบก าหนดต้องยื่นขอรบัรอง  เมือ่พน้เวลา
ดงักล่าวไปแล้ว บริษัทสามารถกลบัมาประกาศเจตนารมณ์และยื่น
ขอรบัรองใหมไ่ด้

ค าอธิบายกรอบระยะเวลา กรณีย่ืนขอขยายเวลา

บริษทัต้องย่ืนขอรบัรองภายใน
ระยะเวลา 18 เดือน หรือ ภายใน
ช่วงเวลาท่ีขอเพ่ิม 6 เดือน 

ถ้าย่ืนไม่ทนัภายในระยะเวลา 18 เดือน บริษทัมีสิทธิขอขยาย
เวลาได้ 1 ครัง้ เป็นเวลา 6 เดือน หากบริษัทไม่สามารถยื่นได้
ทนัเวลาอีก บรษิัทจะถูก Black out เป็นเวลา 6 เดือน นับจากวนั
ครบก าหนดตอ้งยืน่ทีไ่ดร้บัการขยายเวลาเพิม่ 
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ถ้าต้องแก้ไขเอกสารการรบัรอง
ประกาศเจตนารมณ์
เขา้รว่มโครงการ

1
ประกาศผลการรบัรอง
เป็นสมาชกิ CAC

4

6-8 สปัดาห์ หรือ 
45 วนัโดยประมาณ

18 เดือน หรือ 
545 วนัโดยประมาณ

ได้รบัผลว่า
ต้องแก้ไข

ถา้ไมผ่า่นการรบัรอง บรษิทัสง่เอกสารไมท่นัตามกรอบเวลาทีใ่หแ้กไ้ข 
บรษิทัจะถูกพกัสถานะ เป็นระยะเวลา 6 เดอืน แลว้กลบัไปเริม่ตน้
ประกาศเจตนารมณ์ใหมห่ลงัพน้ 6 เดอืนไปแลว้ 

ช่วงพกั  
6 เดือน

Black Out

ถา้บรษิทัแกไ้ขเอกสารสง่ไดท้นัตามเวลาทีก่ าหนด      
ไดร้บัผลพจิารณาผา่นรบัรอง บรษิทัมอีายุรบัรอง 3 ปี

12

ยืน่แบบประเมนิตนเอง
2

คณะกรรมการ CAC
พจิารณาใหก้ารรบัรอง
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ถ้าบริษทั “ผา่น” การรบัรอง - ต่ออายุรบัรองอกี 3 ปี ขา้งหน้า

ถ้าบริษทั “ไม่ผา่น” การรบัรอง CAC จะแจง้ขอ้ปรบัปรุงและบรษิทัมี
ระยะเวลาแกไ้ขภายใน 3 เดอืน นบัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ หลงัจากไดร้บัแจง้

• บริษทัส่งเอกสารแก้ไขทนัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จะได้
รบัการพจิารณา
1. ผลพิจารณา “ผา่น” - ต่ออายุรบัรองอกี 3 ปีขา้งหน้า
2. ถ้า “ไม่ผา่น” - ถูก Black out  เป็นเวลา 6 เดอืน นบัจากวนัที่

คณะกรรมการ CAC มมีตเิหน็ชอบ

• บริษทัไม่ส่งเอกสารตามกรอบเวลาท่ีให้แก้ไข  บรษิทัจะถูก 
Black out เป็นเวลา 6 เดอืน นบัจากวนัทีค่รบก าหนดส่งเอกสารแกไ้ข 

ค าอธิบายกรอบระยะเวลา กรณีได้รบัแจ้งจดุท่ีต้องปรบัปรงุแก้ไข
เอกสารของบริษทัได้รบัการพิจารณาตาม
กระบวนการรบัรอง 6-8 สปัดาห์ หรือ 45
วนัโดยประมาณ และจะแจ้งผลให้บริษทั
ทราบภายหลงัการประชุมคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบติั ไม่เกิน 1 สปัดาห์
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การเตรียมเอกสาร
เพื่อย่ืนขอรบัรอง

คอื การท าแบบประเมนิตนเองและ
จดัสง่มาที ่CAC พรอ้มเอกสารประกอบ
ในรปูแบบ E-Document
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ใหบ้รษิทัจดัตัง้ คณะท างานทีร่บัผดิชอบเรือ่งโครงการ CAC โดยเฉพาะ 
และแต่งตัง้ผูป้ระสานงานกบัทางโครงการ CAC 

ควรมตีวัแทนคณะท างานทีม่าจากแต่ละแผนก/ฝา่ยต่างๆ  ตามความ
เหมาะสมของขนาด และความเสีย่งของบรษิทั ทีส่ าคญัคอืต้องมี
ตวัแทนจากแผนก/ฝา่ยทีม่รีายละเอยีดของงานทีต่อ้งตดิต่อเกีย่วขอ้ง
กบับุคคลภายนอก อย่างเช่น คู่คา้ ลกูคา้ หน่วยงานรฐั

แต่งตัง้ Team Champion (หวัหน้าคณะท างาน) ซึง่ควรเป็นผูบ้รหิาร
ระดบั Vice President 

ในบริษทัใครต้องรบัผิดชอบเรือ่งน้ี?
ทุกคนในบริษทัต้องรบัผิดชอบเร่ืองน้ีร่วมกนั 
โดยเร่ิมจากผู้มีอ านาจสงูสดุในบริษทั คือ 
CEO เป็นผู้ตดัสินใจเข้าร่วม และสัง่การ

15



บทบาทหน้าท่ีของคณะท างาน

เป็นพนกังานระดบั Vice President ทีม่บีทบาทในการตดัสนิใจ หรอืน าเสนอ
แนวทาง และนโยบายต่างๆ ต่อผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขอ
อนุมตัิ โดยให้ CEO เป็นผูส้ ัง่การไปยงัพนกังาน

หวัหน้าคณะท างาน (Team Champion)

เป็นผูน้ าสง่ใบประกาศเจตนารมณ์ฯ และขอ้มลูบรษิทั รวมถงึแบบประเมนิตนเอง 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานอา้งองิเป็น CD-ROM โดยตรวจสอบเอกสารใหม้ลีายเซน็ 
CEO ลงนามใหค้รบถว้น รวมถงึลายเซน็บนเอกสารหลกัฐานประกอบเพือ่ตอบหรอื
อา้งองิในแบบประเมนิตนเองแต่ละขอ้ และเตรยีมหลกัฐานการช าระคา่ยืน่ขอรบัรอง
มายงั CAC มาพรอ้มกบัเอกสารยืน่ขอรบัรองดว้ย

หากมกีารใหแ้กไ้ขเอกสารระหวา่งการยืน่รบัรอง ตอ้งจดัเตรยีมค าชีแ้จง และเอกสาร
หลกัฐานประกอบดว้ย

ประสานงานเรือ่งการรบัประกาศนยีบตัรหลงัผา่นการรบัรอง

น าสง่รายชือ่ และเอกสารแนะน าชกัชวนคูค่า้เขา้รว่มโครงการ CAC

ตดิตามขา่วสารจาก CAC ทางเวบ็ไซต์ CAC และอพัเดทขอ้มลูต่างๆ หากบรษิทัมี
การเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

เขา้รว่มอบรมหลกัสตูรต่างๆ ของ CAC โดยเฉพาะหลกัสตูร ACPG 

ผู้ประสานงานระหว่าง CAC กบัคณะท างานของบริษทั

ประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอรร์ปัชนั ทีพ่นกังานในแผนก/ฝา่ยของตนมตี่อ
บุคคลทีส่าม 

สร้างกระบวนการท่ีจะน านโยบายป้องกนัการทุจริตไปปฏิบติั และก าหนดกรอบ
เวลา ในการน าไปปฏบิตัใิหช้ดัเจน  รวมถงึขออนุมตัจิากผูบ้รหิาร หรอืกรรมการบรษิทั 

จดัท าแผนส่ือสารนโยบาย และข้อปฏิบติั ทีท่กุคนในบรษิทัตอ้งทราบและน าไปปฏบิตัิ

ประเมินผลนโยบาย และข้อปฏิบติั รวมถงึมองหาจุดทีค่วรปรบัปรงุ

รวบรวมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ เพือ่มาตอบแบบประเมนิตนเอง 71 ขอ้ 

พิจารณาและน าเสนอ CEO และคณะผูบ้ริหารบริษทั วา่ผูส้อบทานแบบประเมนิ
ตนเอง ควรจะเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบบญัช ีพรอ้มรวบรวม
เอกสารแสดงคณุสมบตัขิองผูส้อบทาน และรายงานการสอบทานแบบประเมนิ

จดัเตรียมเอกสารหลกัฐาน และรวบรวม ใหผู้ป้ระสานงาน เพือ่ประกอบการยืน่
ขอรบัรอง

คณะท างานของบริษทั  มีหน้าท่ีดงัน้ี
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ประเมนิความเสีย่งคอรร์ปัชนัของบรษิทั โดยรวบรวมจดุแขง็ และเรื่องทีต่อ้งปรบัปรงุในสว่นทีเ่กีย่วกบัการต่อตา้นการทจุรติ

จดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานประกอบแบบประเมนิตนเองในแต่ละขอ้ และสอบทานแบบประเมนิตนเองก่อนยื่นขอรบัรอง

ตอบแบบประเมนิตนเอง 71 ขอ้ โดยในภาคบงัคบัตอ้งตอบวา่ “ใช่” จ านวน 58 ขอ้

ส่ิงท่ีต้องด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนย่ืนแบบประเมินตนเอง 

มกีารจดัท านโยบาย และก าหนดกระบวนการทีจ่ะนโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยมกีารบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อักษร พรอ้มทัง้
ใหม้กีารอนุมตัจิากประธานกรรมการบรษิทั และสื่อสารไปยงัภายในองคก์รเป็นรปูธรรม

ทบทวน เพิม่เตมิ และปรบัปรงุระบบตรวจสอบภายในของบรษิทัเพื่อใหม้กีารน านโยบายไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ/ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหรอืแต่งตัง้ผูส้อบบญัชอีื่น ท าการสอบทานขอ้มลูทัง้หมด 
กรณีเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ใหแ้นบหนงัสอืรบัรองคุณสมบตั ิหากเป็นผูส้อบบญัช ีใหแ้นบรายงานของผูส้อบ
บญัชทีัง้นี้ แบบประเมินตนเองต้องมีลายเซน็ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบญัชี และลายเซน็ประธาน
กรรมการบริษทัลงนามรบัรองด้วย

ผูป้ระสานงานโครงการ CAC ของทางบรษิทัเป็นผูด้ าเนินการช าระคา่ยื่นขอรบัรอง
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เมือ่บรษิทัด าเนินตอบแบบประเมนิตนไดค้รบทุกขอ้แลว้ จะต้องจดัเตรยีม
เอกสารประกอบการยืน่รบัรอง ดงันี้

1) หนงัสอืขอรบัการรบัรองการเป็นสมาชกิโครงการฯ (จดหมายน าสง่)
2) แบบประเมนิตนเองทีล่งนามโดยประธานกรรมการบรษิทัแลว้ 
3) เอกสารหลกัฐานประกอบ ในรปูแบบ E-Document 
4) หลกัฐานการช าระเงนิคา่ธรรมเนียมยืน่ขอรบัรองมายงั CAC

*การช าระเงนิค่าธรรมเนียมยืน่ขอรบัรอง สามารถส่งอเีมลม์าขอใบแจง้หนี้ไดท้ี ่cac@thai-iod.com

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการย่ืนขอรบัรองกบั CAC
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• คณะกรรมการพจิารณารบัรอง และคณะกรรมการ CAC จะ
จดัการประชุมทุกสามเดอืนเพือ่พจิารณาใหก้ารรบัรองบรษิทัตาม
คุณภาพของแบบประเมนิตนเอง และเอกสารหลกัฐานทีแ่นบมา 

• หากเอกสารทีย่ ืน่มาไมช่ดัเจน หรอืยงัไมส่มบรูณ์ คณะกรรมการ
พจิารณารบัรองอาจเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิได้

กระบวนการพิจารณารบัรอง
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ชือ่บรษิทัถกูประกาศขึน้เวบ็ไซต ์CAC และบรษิทัไดร้บัการตอบรบัจาก CAC ใหเ้ขา้ร่วม
พธิรีบัใบประกาศนียบตัร

บรษิทัตอ้งพยายามชกัชวนคู่คา้ และพนัธมติรทางธุรกจิเขา้ร่วมโครงการ CAC ใหเ้กดิ
ความโปร่งใสตลอดสายโซ่อุปทาน

บรษิทัสามารถแจง้ต่อสาธารณะวา่ไดร้บัการรบัรองจากโครงการดว้ยการน าโลโก ้หรอืแบน
เนอรเ์วบ็ไซตไ์ปใชส้ื่อสารองคก์ร โดยสามารถขอไฟล ์และวธิใีชง้านไดท้ี่ cac@thai-
iod.com

หลงัจากผา่นการรบัรอง

การรบัรองของ CAC มอีายุ 3 ปี เมื่อใกลค้รบก าหนดใหบ้รษิทัตดิต่อขอต่ออายุการรบัรอง
ล่วงหน้า 3 เดอืนก่อนหมดอายุ ดว้ยการท าแบบประเมนิตนเองอกีครัง้ และยื่นขอรบัรอง
พรอ้มเอกสารหลกัฐานในรปูแบบ E-Document ส่งมาใหท้าง CAC ตามขัน้ตอนเดยีวกนั
กบัการยื่นขอรบัรองครัง้แรก

หากครบก าหนดอายุสมาชกิ 3 ปีแลว้ บรษิทัไมต่ดิต่อยื่นขอรบัรองเพื่อต่ออายุ
สมาชกิล่วงหน้า 3 เดอืนก่อนครบก าหนด บรษิทัจะพน้จากการเป็นสมาชกิ และจะ
ถูกพกัสถานะ 6 เดอืน (Black out) หากตอ้งการจะกลบัเขา้มาเป็นสมาชกิตอ้งเริม่
ประกาศเจตนารมณ์ใหม ่หลงัพน้ชว่งถูกพกัสถานะ 20

บรษิทัทีจ่ะยื่นต่ออายุรบัรอง ไม่สามารถขอขยายเวลาส่งเอกสารขอรบัรอง 



เมื่อปรากฏข่าวของบริษทัเก่ียวกบัการทุจริตคอรร์ปัชนั

บรษิทัจะตอ้งเขา้สูก่ระบวนการ
“Incident Management”
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ถ้าบริษทัท่ีปรากฏข่าว “ไม่ตอบจดหมาย” ทีค่ณะกรรมการ CAC 
ส่งไปสอบถามภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัที ่CAC มจีดหมายไป ให้
บริษทัถกูพกัสถานะ Black out 6 เดือน และถา้บรษิทัอยากจะกลบั
เขา้ร่วมโครงการ ตอ้งชีแ้จงขา่วต่อคณะกรรมการ CAC เสยีก่อน หาก
คณะกรรมการ CAC มมีตเิหน็ชอบใหบ้รษิทัเขา้ร่วมได ้ถา้ไมเ่หน็ชอบ 
บรษิทัจะถูกเวน้วรรคการเขา้ร่วมโดยทนัท ี(Black Out)

ถ้าบริษทัท่ีปรากฏข่าว “ตอบจดหมายและช้ีแจงได้” คณะกรรมการ 
CAC จะพจิารณาขอ้มลูทีส่่งมานัน้และมมีต ิ(ดรูายละเอยีดในเอกสาร
แนบและค าอธบิายขัน้ตอนประกอบ) บรษิทัจะสามารถกลบัเขา้
กระบวนการพจิารณารบัรองไดต้ามปกต ิและกรอบระยะเวลาที่
คณะกรรมการ CAC ก าหนดเพือ่ยืน่ขอรบัรองต่อไป 

กรณีบริษทัปรากฏข่าวเก่ียวข้องกบัการทุจริตคอรร์ปัชนั 
กรณีบริษทัปรากฏข่าวทุจริตเกิดขึน้บริษทั

ต้องเข้ากระบวนการ Incident Management 
ซ่ึงกรอบเวลาในกระบวนการน้ีไม่แน่นอน
ขึน้อยู่กบัค าช้ีแจงของบริษทัและความเหน็
ของคณะกรรมการ CAC 

*Incident Management เป็นกระบวนการทีใ่ชก้บับรษิทัที ่
ผา่นการรบัรอง และบรษิทัทีอ่ยู่ระหวา่งการยืน่ขอรบัรอง 
เป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฎบิตัขิองภาคเอกชนในการ
ต่อตา้นทุจรติ เมือ่ปรากฎขา่ว คดคีวาม หรอืการสอบสวน
เกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชนัและการจ่ายสนิบนเกดิข น้*
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หากบรษิทัทีป่ระกาศเจตนารมณ์ หรอืผา่นการรบัรองจาก CAC แลว้ ปรากฏขา่วเกีย่วขอ้งกบั
การทจุรติคอรร์ปัชนั จะถูกน าเขา้สู่กระบวนการ Incident Management

คณะกรรมการ CAC จะพจิารณาเอกสารหลกัฐานทีบ่รษิทัสง่มา และอาจพจิารณาทบทวน
สถานะของสมาชกิ โดยมตขิองคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัฯิ ใหถ้อืเป็นทีส่ิน้สุด

ฝา่ยเลขานุการ CAC จะท าหนงัสอืถงึบรษิทัเพื่อขอใหช้ีแ้จงขา่วทีป่รากฎ พรอ้มส่งเอกสาร
หลกัฐานประกอบกลบัมาที่ CAC ภายใน 30 วนัปฏทินิ โดยบรษิทัตอ้งระบแุนวทางแกไ้ข
ปญัหาทีเ่กดิขึน้และแนวทางป้องกนัปญัหาในอนาคตดว้ย

Incident Management

ในบางกรณี ฝา่ยเลขานุการ CAC อาจนดัหมายใหบ้รษิทัเขา้ชีแ้จง หรอืขอเอกสารหลกัฐาน
ประกอบเพิม่เตมิไดต้ามทีเ่หน็สมควร

หากบรษิทัไมผ่า่นการพจิารณา คณะกรรมการ CAC มสีทิธิถ์อนชื่อบรษิทัออกจากรายชื่อบรษิทัที่
ประกาศเจตนารมณ์/ผา่นการรบัรองแลว้แต่กรณี จนกว่าบรษิทัจะแกไ้ขปญัหาได้ และไมม่ทีจุรติใน
ประเดน็ใหม่ๆ ออกมาเพิม่อกี จงึอาจพจิารณาใหก้ลบัเขา้มาสมคัรรว่มโครงการไดอ้กีครัง้

หากบรษิทัผา่นการพจิารณา กส็ามารถกลบัเขา้สูก่ระบวนการขอรบัรองตามปกตติ่อไป และ
กลบัสู่สถานะเดมิ 
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สถานะของบริษทัท่ีเข้าสู่กระบวนการ Incident Management

คณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัฯิ สงวนสิทธิ จะเรยีกขอขอ้มลูเพิม่เตมิ และขอใหบ้รษิทัเขา้ชีแ้จงขอ้มลูโดยตรงต่อคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏบิตัฯิ ทัง้นี้คณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัิฯ มีสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงสถานะของบริษทัท่ีเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัฯ ไดแ้ก่ 

• สถานะ สอบถามและช้ีแจงข่าว (Pending Review) 
• สถานะ ช้ีแจงความคืบหน้า (Further Information Requested)
• สถานะ การเว้นวรรคเข้าร่วมโครงการ (Black Out Period)

ซึง่รวมถงึ สิทธิท่ีจะเพิกถอนสถานภาพ การเป็นบรษิทัสมาชกิทีผ่่านการรบัรองในโครงการแนวร่วมปฏบิตัฯิ หากปรากฏว่าบรษิทัไม่
ชีแ้จงขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืไมช่ีแ้จงขอ้มลูหรอืขอ้เทจ็จรงิไดอ้ยา่งครบถว้นและชัดเจน หรอืถา้หากพจิารณา
แลว้ มมีตวิ่าบรษิทัไมส่ามารถปฎบิตัติามมาตรฐานทีเ่คยไดร้บัการรบัรองไปแลว้
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