
น ำเสนอขั้นตอนกำรท ำสัญญำให้ทุน
แบบออนไลน์ 
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ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ



เจ้ำหน้ำที่ วช. ผู้บริหำร วช. ผู้รับทุน

NRIIS

e-Signature
ของ วช.

จัดท ำร่ำงสัญญำให้ทุน 
ระบุหน่วยงำน/ชื่อผู้รับทุน และส่งให้ผู้รับทุน

กรอกรำยละเอียดในส่วนของผู้รับทุน

ตรวจสอบร่ำงสัญญำและเอกสำรภำคผนวก 
และส่งให้ผู้รับทุนตรวจสอบ

ระบุผู้ลงนำมในสัญญำ

ระบุรำยละเอียดในส่วนผู้ลงนำมสัญญำ 
บัญชีธนำคำร และพยำน 
จำกนั้นส่งข้อมูลให้ วช.

ลงนำมในส่วนผู้รับทุน
และพยำนของผู้รับทุน
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ผ่านระบบ NRIIS

ไฟล์สัญญาพร้อมภาคผนวกที่ลงนามแล้ว จะถูกส่งมาที่ระบบ NRIIS

ส่งร่างสัญญาให้ผู้รับทุน

ตรวจสอบและยืนยันควำมถูกต้อง
ของร่ำงสัญญำ

ส่งไฟล์ร่ำงสัญญำและภำคผนวกที่พร้อมลงนำม
เข้ำสู่ระบบ e-Signature ของ วช.

อีเมลจำกระบบ e-Signatureอีเมลจำกระบบ NRIIS
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ผู้รับทุนตรวจสอบและยืนยันควำมถูกต้องของร่ำงสัญญำ
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กำรลงนำมในระบบ e-Signature
ลิงก์ระบบ e-Signature วช. : esign.nrct.go.th



คู่มือกำรยืนยันตัวตน

กำรลงนำมในระบบ e-Signature

ลงทะเบียนสมำชิกระบบ e-Signature ของ วช. 

ยืนยันตัวตนในระบบ IAL 1.3 (วิธี e-KYC)  

ส ำหรับผู้ที่มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกโดยผู้ให้บริกำร
ออกใบรับรอง (CA : Certificate Authority)
ท่ำนสำมำรถลงทะเบียนในระบบ e-Signature 

และอัพโหลดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ได้

ลิงก์ระบบ e-Signature วช. : esign.nrct.go.th

คู่มือกำรลงทะเบียน

สร้ำงลำยเซน็บนระบบ e-Signature คู่มือกำรสร้ำงลำยเซ็นต์

เตรียมควำมพร้อม ส ำหรับผู้ลงนำมในสัญญำแบบออนไลน์

คู่มือกำรอัปโหลดใบ CA
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1 2

กำรลงนำมในระบบ e-Signature ของผู้ลงนำมในสญัญำ
ลิงก์ระบบ e-Signature วช. : esign.nrct.go.th
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กำรลงนำมในระบบ e-Signature ของผู้ลงนำมในสญัญำ
ลิงก์ระบบ e-Signature วช. : esign.nrct.go.th

สถำนะของผู้ลงนำมจะขึ้นว่ำ 
“เซ็นเสร็จสมบูรณ”์

กดบันทึก

เมื่อเซ็นสมบูรณ์ระบบ e-Signature 
จะส่งให้ผู้ลงนำมถัดไป ตำมล ำดับ
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เมื่อสัญญำและภำคผนวกได้ลงนำมครบถ้วนแล้ว ระบบ NRIIS จะเรียกไฟล์
สัญญำพร้อมภำคผนวกที่ลงนำมแล้วมำเก็บที่ระบบ NRIIS

มเีอกสารแนบทา้ยของสญัญาใหทุ้น คอื ใบรบัรองการลงลายมอืชื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(Certificate Of Completion)



กำรลงนำมในระบบ e-Signature ของผู้ลงนำมในสญัญำ
ลิงก์ระบบ e-Signature วช. : esign.nrct.go.th

ใช้งำนสะดวก : ระบบมีฟังก์ชันเสริมในกำรแจ้งเตือนออนไลน์ผ่ำนอีเมล และ Line

ไม่สูญหำย : Download สัญญำและเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้ทุกเวลำ

ลดงบประมำณ : ค่ำใช้จ่ำยค่ำส่งเอกสำร, ค่ำเดินทำง, ค่ำกระดำษ

เป็นมำตรฐำน : ใช้อ้ำงอิงและรองรับตำมกฎหมำยที่ก ำหนด

สร้ำงควำมปลอดภัย : ระบบมีกำรพิสูจน์ตัวตน ในรูปแบบ IAL สร้ำงควำมเชื่อมั่นควำมปลอดภัยแบบ 100% 
(วช. ก ำหนดในระดับ IAL 1.3 ขึ้นไป)



THANK YOU !


