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1

ขัน้ตอนการยืน่เอกสารเพือ่ขอการรบัรอง
ผา่นระบบ CAC Website

ส าหรบับรษิทั SME
พลฏัฐ์ ตนัชยะสิทธ์ิ ผู้ช่วยผู้จดัการให้การรบัรอง
25 พฤษภาคม 2565



ท่ีมา: ท าไม CAC จงึมกีารเปลีย่นระบบการยืน่ขอรบัรอง ?
• เพื่อความปลอดภยัในการเกบ็รกัษาขอ้มลู
• เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัสมาชกิ
• เพื่อสนบัสนุน ESG

: เริม่ใชเ้มือ่ใด ?
• เริม่ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที่ 25 พฤษภาคม 2565



ขั้นตอนการขอรับรอง

1

• การประกาศเจตนารมณ์
• การสรา้ง Profile บรษิทัและ Profile ผูป้ระสานงาน
• การเปิดเผยขา่วธรรมาภบิาล

2

• การเพิม่ชื่อผูป้ระสานงานและการยืน่ขอรบัรอง
• การช าระเงนิ
• การเปลีย่นแปลงชื่อผูป้ระสานงาน / เปลีย่น Password

3

• การ upload เอกสารแบบประเมนิตนเอง 17 ขอ้ 
• การเปลีย่นแปลง file เอกสารอา้งองิ
• การ upload บทสมัภาษณ์บรษิทั

4
• การประกาศผลพจิารณาการรบัรอง
• การสง่เอกสารเพิม่เตมิตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ / บรษิทัทีเ่ขา้รอบแกไ้ข



Enterprise with Integrity
4

ขัน้ตอนท่ี 
1 

• การประกาศเจตนารมณ์
• การสรา้ง Profile บรษิทัและ Profile ผูป้ระสานงาน
• การเปิดเผยขา่วธรรมาภบิาล

** ขัน้ตอนน้ี ส าหรบับริษทัท่ียงัไมไ่ด้ประกาศเจตนารมณ กบั CAC และบริษทัท่ีมีสถานะ Blackout **



บริษทัท่ีต้องประกาศเจตนารมณ 
บริษทัท่ียงัไม่เคยเป็นสมาชิก CAC
บริษทัหมดอายไุปแล้ว หรือ Blackout

www.thai-cac.com

การประกาศเจตนารมณ 



การประกาศเจตนารมณ มี 3 วิธี ดงัน้ี

1

2



การประกาศเจตนารมณ  : สร้าง Profile บริษทั

เพ่ือสร้าง Profile บริษทัของท่าน
ในเวบ็ไซต CAC



การประกาศเจตนารมณ  : สร้าง Profile บริษทั

บริษทัต้องตอบค าถามท่ีปรากฏฐบนหน้าจอ
ทัง้ 3 ข้อ และ กด Next



CAC Anti-Corruption Briefing

14 พฤษภาคม 2564

การประกาศเจตนารมณ  : สร้าง Profile บริษทั

หน้าต่างจะปรากฎข้อความว่า
บริษทัจะต้องท าแบบประเมิน 71 ข้อ หรือ 17 ข้อ
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14 พฤษภาคม 2564

การประกาศเจตนารมณ  : สร้าง Profile บริษทั

บริษทัด าเนินการใส่ข้อมลูของบริษทั
เป็นภาษาไทย



CAC Anti-Corruption Briefing

14 พฤษภาคม 2564

การประกาศเจตนารมณ  : สร้าง Profile บริษทั

ขอให้ใส่อีเมลของ CEO เท่านัน้ !



CAC Anti-Corruption Briefing

14 พฤษภาคม 2564

การตัง้ชือ่ USER NAME 
สามารถก าหนดไดเ้อง เพือ่ใหง้า่ยต่อการจ า 
สามารถใชช้ือ่ของผูป้ระสานงานได ้เช่น
 PARAT_CAC
 ABC123
 IOD_1

การประกาศเจตนารมณ  : สร้าง Profile ผู้ประสานงาน

 ผูป้ระสานงานบรษิทั ตอ้งมอีย่างน้อย 2 ท่าน สงูสุดไมเ่กนิ 5 ท่าน
 กรุณาใช้ Corporate E-mail / อเีมลของบรษิทั และ ไมซ่ ้ากนั



CAC Anti-Corruption Briefing

14 พฤษภาคม 2564

การประกาศเจตนารมณ  : การเปิดเผยข่าวธรรมาภิบาล

ภายในระยะเวลา 2 ปี นับย้อนหลงัจากวนัท่ีบริษทัประกาศเจตนารมณ  
หากบริษทัมีข่าวท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองทุจริต จะต้องเปิดเผยข่าวดงักล่าวให้ CAC รบัทราบ !!

- กด Yes ถ้าเคยมีข่าวทุจริต
- กด No ถ้าไม่มีข่าวทุจริต
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14 พฤษภาคม 2564

การประกาศเจตนารมณ  : การเปิดเผยข่าวธรรมาภิบาล

กรณีท่ีบริษทั กด Yes เน่ืองจากเคยมีข่าวทุจริต ขอให้บริษทั
Upload เอกสารท่ีเก่ียวกบัข่าวดงักล่าว



บริษทัสามารถ Download เอกสารประกาศ
เจตนารมณ  และอดุมการณ CAC เพ่ือให้ผูบ้ริหาร

สงูสดุลงนาม

การประกาศเจตนารมณ : การดาวน โหลดค าประกาศเจตนารมณ 
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เม่ือบริษทั Download เอกสารแล้ว
จะปรากฎหน้าต่าง “ Success” 

ระบบจะมีการส่งอีเมลถึงผูป้ระสานงาน(ท่ีท่านลงทะเบียนไว้) ดงัน้ี
• อีเมลแจ้ง Declaration ID เพ่ือให้บริษทัด าเนินการ Upload เอกสารประกาศเจตนารมณ ท่ีได้รบัการลงนาม

โดยผูบ้ริหารสงูสดุ

หมายเหตุ: กรณุาตรวจสอบ Junk Mail/ Spam ในกรณทีีท่า่นไมไ่ดร้บัเมลจากระบบ 

การประกาศเจตนารมณ : การดาวน โหลดเอกสาร
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ตวัอย่างอีเมล: แจ้ง Declaration ID และขอให้บริษทัด าเนินการ Upload เอกสารประกาศเจตนารมณ ท่ีลงนาม
โดยผูบ้ริหารสูงสุด

สิง่ทีแ่นบมากบั Email 
 ค าประกาศเจตนารมณ์ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ
 อุดมการณ์ของ CAC 

เมือ่ผูบ้รหิารสงูสุดลงนามในเอกสารประกาศ
เจตนารมณ์แลว้ บรษิทัสามารถ Upload
เอกสารประกาศเจตนารมณ์ทีช่่องทางนี้ได้

การประกาศเจตนารมณ : การดาวน โหลดค าประกาศเจตนารมณ 



การประกาศเจตนารมณ : การ Upload ค าประกาศเจตนารมณ 

 เมือ่ท่านไดอ่้านและท าความเขา้ใจใน
ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขเรยีบรอ้ยแลว้

 กด Next



การประกาศเจตนารมณ : การ Upload ค าประกาศเจตนารมณ 

วนัทีต่อ้งตรงกบัทีล่งในค าประกาศ

Upload ค าประกาศทีล่งนามแลว้

กด Submit เมือ่ใส่ขอ้มลู
เรยีบรอ้ย



การประกาศเจตนารมณ : การ Upload ค าประกาศเจตนารมณ 

เมื่อบรษิทั Upload ค าประกาศเจตนารมณ์แลว้จะปรากฎหน้าต่าง “ Success” 
ระบบจะมกีารสง่อเีมลถงึผูป้ระสานงานบรษิทั(ทีท่า่นลงทะเบยีนไว)้ จ านวน 2 ฉบบั ดงันี้

• อเีมลขอบคุณทีบ่รษิทัไดร้ว่มประกาศเจตนารมณ์
• อเีมลแจง้ Username & Password ของผูป้ระสานงานทีล่งทะเบยีนในระบบ เพื่อใช ้login เขา้เวบ็ไซต์ CAC

หมายเหต ุ: ภายใน 14 วนั CAC จะ Upload ค าประกาศทีล่งนามจากประธาน CAC กลบัเขา้สูร่ะบบ 
โดยจะเริม่นบั 18 เดอืน นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัของทา่นลงนามประกาศเจตนารมณ์
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การประกาศเจตนารมณ : เมื่อบรษิทัด าเนินการ Upload เอกสารประกาศเจตนารมณ์ที่
ลงนามเรยีบรอ้ยแลว้ เขา้ในระบบฯ บรษิทัจะไดร้บัอเีมล ขอบคุณทีป่ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมกบั CAC

ตวัอย่างอีเมล: แจง้ขอบคุณทีบ่รษิทัจะไดร้บัเมื่อ Upload เอกสารประกาศเจตนารมณ์ทีไ่ดร้บัการลงนามโดยผูบ้รหิารสงูสดุ

หมายเหตุ: กรณุาตรวจสอบ Junk Mail/ Spam ในกรณทีีท่า่นไมไ่ดร้บัเมลจากระบบ 
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14 พฤษภาคม 2564

ตวัอย่างอีเมล : แจง้ Username & Password ของผูป้ระสานงานทีล่งทะเบยีนในระบบ เพื่อใช ้login ในเวบ็ไซต์ CAC

Username และ Password ส าหรบัผูป้ระสานงาน 
* สามารถเปล่ียน Password ได้ในระบบ

การประกาศเจตนารมณ : เมื่อ CAC ด าเนินการ Upload เอกสารประกาศเจตนารมณ์ที่
ลงนามเรยีบรอ้ยแลว้ เขา้ในระบบฯ บรษิทัจะไดร้บัอเีมล แจง้ User Name และ Password 

หมายเหตุ: กรณุาตรวจสอบ Junk Mail/ Spam ในกรณทีีท่า่นไมไ่ดร้บัเมลจากระบบ 
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ขัน้ตอนท่ี 
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• การเพิม่ผูป้ระสานงานและการยืน่ขอรบัรอง
• การช าระเงนิ
• เปลีย่นแปลงชือ่ผูป้ระสานงาน 

** ขัน้ตอนน้ี ส าหรบับริษทัท่ีประกาศเจตนารมณ กบั CAC แล้ว และจะยื่นขอรบัรอง/ ต่ออายุการรบัรอง**



ขั้นตอนการขอรับรอง

1

• การประกาศเจตนารมณ์
• การสรา้ง Profile บรษิทัและ Profile ผูป้ระสานงาน
• การเปิดเผยขา่วธรรมาภบิาล

2

• การเพิม่ชื่อผูป้ระสานงานและการยืน่ขอรบัรอง
• การช าระเงนิ
• การเปลีย่นแปลงชื่อผูป้ระสานงาน / เปลีย่น Password

3

• การ upload เอกสารแบบประเมนิตนเอง 71 ขอ้ 
• การเปลีย่นแปลง file เอกสารอา้งองิ
• การ upload บทสมัภาษณ์บรษิทั

4
• การประกาศผลพจิารณาการรบัรอง
• การสง่เอกสารเพิม่เตมิตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ / บรษิทัทีเ่ขา้รอบแกไ้ข

** ขัน้ตอนน้ี ส าหรบับริษทัท่ีประกาศเจตนารมณ กบั CAC แล้ว และจะยื่นขอรบัรอง/ ต่ออายุการรบัรอง**



1.ไปที่ https://www.thai-cac.com เลอืก Sign In (มมุขวา)
2.เลอืก Sign Up  
3.เลอืก Register For User ส ำหรบับรษัิทที่ยงัไมป่ระกำศเจตนำรมณ์

ลงทะเบียนส าหรบัเพ่ิมพนักงาน

1

2
3

ขัน้ตอน : เพ่ิมช่ือผูป้ระสานงาน

** ขัน้ตอนน้ี ส าหรบับริษทัท่ีประกาศเจตนารมณ กบั CAC แล้ว และจะยื่นขอรบัรอง และต้องต่ออายกุารรบัรอง**
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ขัน้ตอน : เพ่ิมช่ือผู้ประสานงาน

ท่านสามารถคน้หาไดจ้ากหมายเลขทะเบยีนนิตบิุคคล หรอื 
ชือ่บรษิทัไดเ้ลย
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ขัน้ตอน : เพ่ิมช่ือผู้ประสานงาน

การสรา้ง Password
รหสัผ่านตอ้งประกอบไปดว้ย
1.ไมน้่อยกว่า 8 ตวัอกัษร
2.ตอ้งมตีวัเลข
3.ตอ้งมอีกัษรองักฤษตวัเลก็
4.ตอ้งมอีกัษรองักฤษตวัใหญ่

กรอกขอ้มลูของผูล้งทะเบยีนใชง้าน 
โดยท่านสามารถสรา้ง Username และ Password
สามารถก าหนดไดเ้อง เพือ่ใหง้า่ยต่อการจ า

1

2



 บรษิทัรอ CAC อนุมตัภิายใน 2 วนั
 จะมอีเีมลแจง้การอนุมตัิ พรอ้มแจง้ Username และ Password (หากไมพ่บใน Mailbox ใหเ้ชค็ที ่Junk mail )

ขัน้ตอน : เพ่ิมช่ือผูป้ระสานงาน



1. ท าการ SIGN IN เขา้สู่ระบบ
2. กรอก User Name และ Password 
3. SIGN IN

3

2

1

ขัน้ตอนการย่ืนขอรบัรอง : เข้าสู่ระบบ 



ล าดบัเลขการประกาศเจตนารมณ์ ใบประกาศเจตนารมณ์ทีไ่ดร้บัการอนุมตัแิลว้

วนัทีบ่รษิทัประกาศเจตนารมณ์

จ านวนครัง้ทีบ่รษิทัประกาศเจตนารมณ์ จ านวนครัง้ทีบ่รษิทัไดร้บัการรบัรอง

ขัน้ตอนการยื่นขอรบัรอง: Company Information

แสดงรายละเอียดข้อมลูบริษทั ตามข้อมลูท่ีท่านได้ลงทะเบียนตอนประกาศเจตนารมณ 



ประเภทบรษิทั แสดงตวัย่อหลกัทรพัย์ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษขีองบรษิทั ชือ่บรษิทั (ภาษาองักฤษ)

ชือ่บรษิทั (ภาษาไทย) หมายเลขโทรศพัทข์องบรษิทั

Website บรษิทั ทีอ่ยู่บรษิทั

ใบส าคญัแสดงการจดทะเบยีนบรษิทั

รายไดต้่อปีของบรษิทั แสดงขอ้มลูภาคธุรกจิทีบ่รษิทัประกอบกจิการ 

บรษิทัเป็นสมาชกิภาคธุรกจิอืน่ๆ

แสดงรายละเอียดข้อมลูบริษทั ตามข้อมลูท่ีท่านได้ลงทะเบียนตอนประกาศเจตนารมณ 

ขัน้ตอนการยื่นขอรบัรอง: Company Information



ขอ้มลูของ CEO

ขอ้มลูประธานกรรมการบรษิทั

แสดงรายละเอียดข้อมลูบริษทั ตามข้อมลูท่ีท่านได้ลงทะเบียนตอนประกาศเจตนารมณ 

ขัน้ตอนการยื่นขอรบัรอง: Company Information



ขัน้ตอนการย่ืนขอรบัรอง: Company Badge (ตราสญัลกัษณ ของ CAC)  

บรษิทัทีป่ระกาศเจตนารมณ์ บรษิทัทีผ่า่นการรบัรอง บรษิทัทีไ่ดเ้ป็น CAC Change Agent

ตราสญัลกัษณ ของ CAC จะเปล่ียนไปตามสถานะท่ีบริษทัได้รบั 
บริษทัสามารถน า Link HTML ไปใช้ประชาสมัพนัธ ในส่ือต่างๆ ของบริษทัได้  



ขัน้ตอนการยื่นขอรบัรอง: Approve User (การอนุมติัเพ่ิมผูป้ระสานงาน)
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1.User คอื ผูป้ระสานงานบรษิทัทีไ่ดล้งทะเบยีนตัง้แต่ประกาศเจตนารมณ์ หรอื คนที ่Sing up เขา้มาเป็นผูป้ระสานงานบรษิทั 
2.Role แบ่งเป็น 2 แบบ คอื Admin และ Staff ซึง่จะมสีทิธใิชง้านต่างกนั ในระบบ CAC (หน้า 75)
3.Status แบ่งเป็น 2 สถานะ คอื Active (เปิดสทิธใิหเ้ขา้ใชง้าน) และ Inactive (ปิดสทิธใิหเ้ขา้ใชง้าน) ซึง่บรษิทัสามารถก าหนดสทิธใิหผู้้
ประสานงานกรณลีาออก หรอื ไมไ่ดด้แูลเรือ่ง CAC แลว้มสีถานะ Inactive ได ้

ขัน้ตอนการยื่นขอรบัรอง: ผูป้ระสานงาน หรือ User

2 3
1



วนัทีเ่กดิขา่วตามทีอ่า้งองิ
วนัทีข่า่วสิน้สดุ คอืไดข้อ้ยุตกิบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ศาล, ป.ป.ช.

ขัน้ตอนการยื่นขอรบัรอง: Corruption News (เปิดเผยข่าวธรรมาภิบาล)



ขัน้ตอนการยื่นขอรบัรอง: Event (รายละเอียดผูเ้คยเข้าร่วมกิจกรรม CAC )

เป็นการเกบ็ข้อมลูพนักงานของบริษทัท่ีมีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสมัมนากบั CAC
1. Upload หมายถงึ ช่องทางส่ง Pay-in slip การช าระเงนิ กรณทีีเ่ป็นงานสมัมนาทีม่คี่าใชจ้่าย
2. Detail หมายถงึรายละเอยีดผูเ้ขา้งาน เช่น ชือ่ เบอรต์ดิต่อ อเีมล

1

2



ขัน้ตอนการยื่นขอรบัรอง: การท าแบบทดสอบ E-learning

 สมาชิกท่ีจะเข้าท าแบบทดสอบ E-learning ต้องลงทะเบียนตามขัน้ตอน 
: เพ่ิมช่ือผูป้ระสานงาน (หน้า 24 ) หรือ ขัน้ตอนการเพ่ิม User และ Approve User 
(หน้า 72 ) 



ขัน้ตอนการยื่นขอรบัรอง: การท าแบบทดสอบ E-learning

1

การท าแบบทดสอบ E-learning
1. เริม่ท าแบบทดสอบ
2.กรณทีีส่มาชกิท าแบบสดสอบไมผ่่าน สามารถกลบัเขา้มาท าแบบทดสอบไดใ้หมโ่ดยกดเขา้ไปที ่ท าบททดสอบ

2



ขัน้ตอนการยื่นขอรบัรอง: การท าแบบทดสอบ E-learning

1. Website จะแสดงรายละเอยีดของผูเ้รยีน คะแนนทีไ่ด ้วนัทีท่ีเ่ร ิม่เรยีน และสถานะของสมาชกิทีเ่รยีน
2. ระบบจะแสดงเอกสารใบรบัรอง หากสมาชกิท าบททดสอบผ่านทัง้หมด 9 ขอ้ 

1

2



ตวัอย่างใบประกาศผา่นบททดสอบ



การช าระเงิน
ก่อนจะเข้าสู่การ Upload Checklist 17 ข้อ



ขัน้ตอนการย่ืนขอรบัรอง : การช าระเงิน

1. เขา้ไปที่ Company Information
2. กด “ขอใบรบัรอง”
3. จะปรากฎหน้าต่าง แจง้ค่าสมคัร

ขอใหบ้รษิทักดยนืยนั

2

1

3



ขัน้ตอนการยื่นขอรบัรอง: การช าระเงิน

แสดงรายละเอียดให้บริษทัทราบว่า ต้องขอ Invoice เพ่ือช าระค่าธรรมเนียมการขอรบัรอง
ผา่นช่องทาง อีเมล ของ CAC



ขัน้ตอนการยื่นขอรบัรอง: การช าระเงิน
ตวัอย่างอีเมล: แจง้ใหบ้รษิทัสง่ขอ้มลูเพื่อออก Invoice ค่าธรรมการยื่นขอรบัรอง

1. หลงัช าระเงนิแลว้ กรณุาน าส่งหลกัฐานการช าระเงนิภายใน 1 วนั ผา่น Email ทีท่า่นไดร้บั Invoice 
2. ทาง CAC จะท าการตรวจสอบรายการช าระเงนิ และแจง้ยนืยนัการช าระเงนิผา่นทางอเีมล
3. บรษิทัสามารถ Upload แบบประเมนิให ้CAC พจิารณาไดท้ีล่ิง้กใ์น Email หรอื กลบัไปทีห่น้า Web CAC เพื่อ Sign in เขา้สู่ระบบ

ขอให้บริษทัน าส่งข้อมลู
เพ่ือด าเนินการออก Invoice



 การเปล่ียนแปลงรายละเอียดผูป้ระสานงาน: ช่ือและUser
 การเปล่ียน Password



1. เลอืกตรงสญัลกัษณ์ 3 เหลีย่มเพื่อเขา้เปลีย่นแปลงขอ้มลูของผูป้ระสานงานบรษิทั

ขัน้ตอนการเปล่ียนแปลงรายละเอียดผู้ประสานงาน: ช่ือและUser
1



ขัน้ตอนการเปล่ียนแปลงรายละเอียดผู้ประสานงาน: ช่ือและUser
1 2

3

1. เลอืกตรงสญัลกัษณ์สามเหลีย่ม เพื่อเขา้เปลีย่นแปลงขอ้มลูของผูป้ระสานงาน
2. สามารถเปลีย่นแปลงขอ้มลูของผูป้ระสานงานในส่วนของ Manage My Account และ เปลีย่น Password
3. แสดงรายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงขอ้มลู



 ผูป้ระสานงานสามารถเปลีย่น Password เพือ่ใหง้า่ยต่อการจ า

การสรา้ง Password
รหสัผ่านตอ้งประกอบไปดว้ย
1.ไมน้่อยกว่า 8 ตวัอกัษร
2.ตอ้งมตีวัเลข
3.ตอ้งมอีกัษรองักฤษตวัเลก็
4.ตอ้งมอีกัษรองักฤษตวัใหญ่

ขัน้ตอนการเปล่ียนแปลง: Password
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ขัน้ตอนท่ี 
3

• การ Upload เอกสารแบบประเมนิตนเอง 17 ขอ้ 
• การเปลีย่นแปลง file เอกสารอา้งองิ
• การ Upload บทสมัภาษณ์บรษิทั และ การตรวจแบบประเมนิของผูต้รวจสอบอสิระ



ขั้นตอนการขอรับรอง

1

• การประกาศเจตนารมณ์
• การสรา้ง Profile บรษิทัและ Profile ผูป้ระสานงาน
• การเปิดเผยขา่วธรรมาภบิาล

2

• การเพิม่ชื่อผูป้ระสานงานและการยืน่ขอรบัรอง
• การช าระเงนิ
• การเปลีย่นแปลงชื่อผูป้ระสานงาน / เปลีย่น Password

3

• การ upload เอกสารแบบประเมนิตนเอง 17 ขอ้ 
• การเปลีย่นแปลง file เอกสารอา้งองิ
• การ upload บทสมัภาษณ์บรษิทั

4
• การประกาศผลพจิารณาการรบัรอง
• การสง่เอกสารเพิม่เตมิตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ / บรษิทัทีเ่ขา้รอบแกไ้ข



1. ไปที่ www.thai-cac.com และ ท าการ SIGN IN เขา้สู่ระบบ
2. ใส่ User Name และ Password 
3. SIGN IN

3

2

1

ขัน้ตอนการยื่นขอรบัรอง : เข้าสู่ระบบ 

http://www.thai-cac.com/


ขัน้ตอนการ upload เอกสาร: แบบประเมินตนเอง 17 ข้อ

1. เมือ่บรษิทัไดร้บัอเีมลแจง้ยนืยนัการช าระเงนิจาก CAC แลว้  
2. บรษิทัจะสามารถเขา้สูข่ ัน้ตอนการ Upload เอกสารอา้งองิ 17 ขอ้ในระบบได้
3. กดทีปุ่่ ม “ไปยงัหน้าอพัโหลดเอกสาร”



 บรษิทัสามารถทยอย Upload เอกสารอา้งองิทัง้ 17 ขอ้ได ้
 สามารถศกึษา SME Anti-Bribery Toolkit และ Checklist 17 ขอ้ ไดท้ี ่CAC Website และไปยงัหวัขอ้ Resource  

ขัน้ตอนการ upload เอกสาร: แบบประเมินตนเอง 17 ข้อ

0/17 หมายถึง
0 คือ จ านวนข้อท่ีบริษทัได้ท าการ Upload เอกสารเข้าระบบแล้ว
17 คือ จ านวนข้อทัง้หมดท่ีบริษทัจะต้องท าการ Upload เอกสาร



ขัน้ตอนการ upload เอกสาร: แบบประเมินตนเอง 17 ข้อ
ระบบจะแสดงขอ้ควำมแจง้เตือน เพ่ือใหท้ำ่นจดัเตรียมเอกสำรท่ีตอ้งใชไ้ดอ้ย่ำงถกูตอ้ง

กรณมีเีอกสารมากกวา่ 1 ไฟล ์กรณุา Zip รวมเป็น 1 ไฟล ์
และขนาดของ File รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 10 MB (ระบบปรบัเพิม่แลว้)

2
3

4

1. ดา้นซา้ยมอืจะเป็นรายละเอยีดของ Checklist 
2. กด Select File เพื่อ upload เอกสารอา้งองิทีจ่ดัเตรยีมไว้
3. ในชอ่งระบุเอกสารอา้งองิ ขอใหใ้ส่ขอ้มลู ชื่อเอกสาร  เลขหน้าของเอกสารอา้งองิ หรอืค าอธบิายเพิม่เตมิ
4. กด Save เมื่อด าเนินการ Upload เอกสารอา้งองิเรยีบรอ้ย

มีจ  ำนวน 5 เรื่อง
อยู่ในหนำ้ท่ี 10-15

อยู่ในหนำ้ท่ี 10-15

1



ขัน้ตอนการ upload เอกสาร: แบบประเมินตนเอง 17 ข้อ

1. ดา้นซา้ยมอืจะเป็นรายละเอยีดของ Check list ในแต่ละขอ้ทีท่า่นตอ้งท า 
2. เลอืกกด Selected เพื่อ Upload เอกสารอา้งองิทีจ่ดัเตรยีมไว้
3. อย่าลมืกด Save หากด าเนินการ Upload เอกสารอา้งองิเรยีบรอ้ย และ บรษิทัสามารถทยอย Upload เอกสารอา้งองิในแต่ละขอ้

กรณทีีท่่านใช ้File 
ผดิประเภท หรอื
ขนาด File ทีเ่ตรยีม
ไวม้ขีนาดใหญ่เกนิที่
จ ากดั ระบบจะท า
การแจง้เตอืน แจง้ขอ้
ทีม่ปัีญหา แจง้
สาเหตุ ใหท้่านได้
แกไ้ข 

มีจ  ำนวน 5 เรื่อง
อยู่ในหนำ้ท่ี 10-15

อยู่ในหนำ้ท่ี 10-15

1

2



ขัน้ตอนการ upload เอกสาร: เปล่ียนแปลง file เอกสารอ้างอิง
หากบริษทัต้องการเปล่ียนเอกสารอ้างอิงท่ี Upload ไปแล้วสามารถ
กลบัไปท่ีข้อนัน้ แล้วเลือก New Upload เอกสารอ้างอิง
1. View File เพ่ือดเูอกสารอ้างอิงท่ีบริษทัได้ Upload เข้าระบบแล้ว
2. New Upload กรณีต้องการเปล่ียนเอกสารอ้างอิงใหม่

กด Save เมือ่ด าเนนิการ Upload เอกสารอา้งองิเรยีบรอ้ย

1

2



ขัน้ตอนการ upload : บทสมัภาษณ บริษทั

1

2

น าบทสมัภาษณ บริษทั Upload เข้าระบบ

หลงัจากบริษทั SME ท าการ Upload เอกสารอ้างอิงครบทัง้ 17 ข้อแล้ว
1. กดเลอืก สมัภาษณ บริษทั จากผูต้รวจสอบอสิระ
2. กด เลอืกไฟลเ์พือ่ Upload สมัภาษณ บริษทั จากผูต้รวจสอบอสิระ หลงัจากนัน้กดเลอืก ส่งไฟล 
3. บรษิทัสามารถท าการ Download เอกสารทัง้หมด เพือ่เกบ็เป็น reference 

3

แจ้งช่ือผูต้รวจสอบอิสระกบั CAC



ขัน้ตอนการ: ส่งข้อมูลเพ่ือขอรบัรอง

1

2

1. เมือ่บรษิทัด าเนินการ Upload เอกสารครบถว้นแลว้ ใหก้ด 
“ส่งข้อมลูเพ่ือขอรบัรอง”

2. จะปรากฎหน้าต่าง ขอ้มลูของบรษิทั ทัง้นี้ ขอใหบ้รษิทัท า
การตรวจสอบขอ้มลูทัง้หมดใหเ้ป็นขอ้มลูล่าสุด และกด
“ส่งข้อมลูเพ่ือขอรบัรอง”



CAC จะประกาศผลการรบัรอบในวนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส ในชอ่งทาง Line และ CAC Facebook
เชน่ ทา่นยื่นขอรบัรองไตรมาสที ่2 คอื ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน - วนัที ่30 มถิุนายน 2565

CAC ประกาศผลใหก้ารรบัรอง วนัที ่30 กนัยายน 2565

ขัน้ตอนการการย่ืนขอรบัรอง และ แจ้งช่ือผูต้รวจสอบอิสระกบั CAC

แจ้งช่ือผูต้รวจสอบอิสระกบั CAC หลงัจากกดส่ง “ส่งขอ้มลูเพือ่ขอรบัรอง” แลว้ผูป้ระสานงานตอ้งแจง้รายละเอยีดของผู้
ตรวจสอบอสิระกบั CAC เพือ่อนุมตัใิหผู้ต้รวจสอบอสิระเขา้ถงึการตรวจแบบประเมนิ 17 ขอ้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้
1. ชื่อผูต้รวจสอบอสิระ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ
2. Email ของผูต้รวจสอบอสิระ 
3. เบอรต์ดิต่อ

หลังจาก “ส่งข้อมูลเพื่อขอรบัรอง” ระบบจะแสดงขัน้ตอนการพิจารณาให้บริษทัทราบความคืบหน้า
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ขัน้ตอนท่ี 
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• การประกาศผลพจิารณาการรบัรอง
• การสง่เอกสารเพิม่เตมิตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ / บรษิทัทีเ่ขา้รอบแกไ้ข

CAC จะประกาศผลการรบัรอบในวนัสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส ในชอ่งทาง Line และ CAC Facebook
เชน่ ทา่นยื่นขอรบัรองไตรมาสที ่2 คอื ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน - วนัที ่30 มถิุนายน 2565

CAC ประกาศผลใหก้ารรบัรอง วนัที ่30 กนัยายน 2565



ขั้นตอนการขอรับรอง

1

• การประกาศเจตนารมณ์
• การสรา้ง Profile บรษิทัและ Profile ผูป้ระสานงาน
• การเปิดเผยขา่วธรรมาภบิาล

2

• การเพิม่ชื่อผูป้ระสานงานและการยืน่ขอรบัรอง
• การช าระเงนิ
• การเปลีย่นแปลงชื่อผูป้ระสานงาน / เปลีย่น Password

3

• การ upload เอกสารแบบประเมนิตนเอง 17 ขอ้ 
• การเปลีย่นแปลง file เอกสารอา้งองิ
• การ upload บทสมัภาษณ์บรษิทั

4
• การประกาศผลพจิารณาการรบัรอง
• การสง่เอกสารเพิม่เตมิตามทีไ่ดร้บัการรอ้งขอ / บรษิทัทีเ่ขา้รอบแกไ้ข
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ขัน้ตอน : ประกาศผลพิจารณาการรบัรอง

 หลงัจากผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการของ CAC เรยีบรอ้ยแลว้ CAC จะท าการประกาศผลการรบัรอง และใน หน้า Company 
Information จะแสดงสถานะ “มใีบรบัรอง”



ตวัอย่างอีเมล : แจ้งมติให้การรบัรองบริษทั จะแสดงทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ขัน้ตอน : ประกาศผลพิจารณาการรบัรอง



ตวัอย่างอีเมล : แจ้งมติให้การรบัรองบริษทั จะแสดงทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ขัน้ตอน : ประกาศผลพิจารณาการรบัรอง



•ขัน้ตอนการส่งเอกสารเพ่ิมเติมตามท่ีได้รบัการร้องขอ
•ขัน้ตอนของบริษทัท่ีเข้ารอบแก้ไข



ขัน้ตอนการย่ืนขอรบัรอง : การส่งเอกสารเพ่ิมเติม/แก้ไข

 กรณีท่ี CAC มีประเดน็ในการขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือ ต้องแก้ไขเอกสาร ทางบริษทัจะได้รบัอีเมล เพ่ือแจ้งส่ิงท่ีต้องน าส่งเพ่ิมเติม
 โดยเข้าไปท่ี ล้ิงค  เพ่ือน าส่งเอกสารเพ่ิมเติม
 ทาง CAC จะแจ้งทางโทรศพัท เพ่ืออธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม

 สามารถเขา้ไดช้่องทาง ลิง้ค ์ใน Email หรอื จะเลอืก Sign in จากหน้า CAC Web ได้



ขัน้ตอนการย่ืนขอรบัรอง : การส่งเอกสารเพ่ิมเติม/แก้ไข

1. บรษิทัจะสามารถเขา้สู่ข ัน้ตอนการ Upload เอกสารอา้งองิ 17 ขอ้ในระบบไดเ้พื่อเพิม่เตมิ/แกไ้ข
2. กดทีปุ่่ ม “ไปยงัหน้าอพัโหลดเอกสาร”



ขัน้ตอนการย่ืนขอรบัรอง : การส่งเอกสารเพ่ิมเติม/แก้ไข

จะแสดงหมวด และ ขอ้ทีบ่รษิทัตอ้งท าการส่งเอกสารแกไ้ข หรอื 
เอกสารเพิม่เตมิให ้CAC 



1. กรณีที ่CAC มปีระเดน็ในการขอเอกสารเพิม่เตมิ หรอื ตอ้งแกไ้ขเอกสาร ทางบรษิทัจะไดร้บัอเีมล เพื่อแจง้สิง่ทีต่อ้งน าส่งเพิม่เตมิ
2. โดยเขา้ไปที ่ลิง้ค ์เพื่อน าส่งเอกสารเพิม่เตมิ
3. ทาง CAC จะแจง้ทางโทรศพัทเ์พื่ออธบิายรายละเอยีดเพิม่เตมิ

ขัน้ตอนการย่ืนขอรบัรอง : การส่งเอกสารเพ่ิมเติม/แก้ไข
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1. เมือ่บรษิทัด าเนินการ Upload เอกสารครบถว้นแลว้ ใหก้ด 
“ส่งข้อมลูเพ่ือขอรบัรอง”

2. จะปรากฎหน้าต่าง ขอ้มลูของบรษิทั ทัง้นี้ ขอใหบ้รษิทัท า
การตรวจสอบขอ้มลูทัง้หมดใหเ้ป็นขอ้มลูล่าสุด และกด
“ส่งข้อมลูเพ่ือขอรบัรอง”

ขัน้ตอนการ upload เอกสาร: ส่งข้อมูลเพ่ือขอรบัรอง



•ขัน้ตอนการเพ่ิม User และ Approve User
•หน้าท่ีและสิทธิ ของ Admin และ Staff 



ขัน้ตอนการย่ืนขอรบัรอง :การเพ่ิม USER โดย Admin

1.Admin เขา้ไปที ่Company information แลว้ เลอืก Add User
2.กรอกละเอยีดผูป้ระสานงานทีต่อ้งการเพิม่เตมิใหเ้รยีบรอ้ย และ SAVE ขอ้มลู 
3.รอ Admin ท าการ Approve User ใหม่ (หน้า 74 )
4.ระบบจะส่งอเีมลเพือ่แจง้ Password ให ้New User
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ขัน้ตอนการยื่นขอรบัรอง: Approve User

 กรณีผูป้ระสานงานท าการ Sign up และเลอืก Register for user เขา้มา ตอ้งรอ Admin Approve ก่อน 
 หลงัจาก Admin Approve User จะม ีEmail แจง้ผูป้ระสานงานหลงัจากไดร้บัการอนุมตัแิลว้  เพื่อเขา้ใชง้านระบบ 

CAC ต่อไป



ADMIN STAFF

 มสีทิธปิรบัแกไ้ขขอ้มลู Company Information 
 ยืน่ขอรบัรองและUpload เอกสารแบบประเมนิ
 สามารถเรยีน E-learning ได้
 Add New User
 Approved New User (กรณ ีSign Up เขา้มา)
 สามารถปรบั Role ท างานจาก Staff เป็น Admin ได้
 สามารถปรบั Status ใหเ้ป็น Active หรอื Inactive

 ไมม่สีทิธปิรบัแกไ้ขขอ้มลู Company Information 
 ยืน่ขอรบัรองและUpload เอกสารแบบประเมนิ
 สามารถเรยีน E-learning ได้
 ไมส่ามารถ Add New User
 ไมส่ามารถ Approved New User (กรณ ีSign Up เขา้มา)
 ไมส่ามารถปรบั Role ท างานจาก Staff เป็น Admin ได้
 ไมส่ามารถปรบั Status ใหเ้ป็น Active หรอื Inactive

ขัน้ตอนการยื่นขอรบัรอง: หน้าทีข่อง Admin และ Staff 

*บรษิทัสามารถก าหนดใหเ้ป็น Admin หรอื Staff กีค่นกไ็ด ้ไมไ่ดบ้งัคบัขึน้อยู่กบัการพจิารณาของคณะท างาน
**ผูล้งทะเบยีนเรยีน E-learning ทีไ่มต่อ้งดแูลระบบการรบัรอง ควรอยู่ในต าแหน่ง Staff
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ชอ่งทางการตดิต่อ
มอืถอื : 099-3614486 คุณ สชุญา (เบนซ)์

088-088-5085 คุณ พลฏัฐ ์(อุม้)
Email : CAC@thai-iod.com

Website : www.thai-cac.com
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