
ระบบจัดท ำสัญญำออนไลน์ ทุน วช.

นำยเอนก  บ ำรุงกิจ
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

วันศุกร์ที่ 27 มกรำคม 2566 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อำคำร วช. 3 ชั้น 2 



วิถีใหม่ของการลงนามสัญญาออนไลน์ทุน วช. ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
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“ ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ตระหนักถึงควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำระบบดิจิทัลให้มีควำมทันสมัย
และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว กำรน ำเทคโนโลยีมำเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรให้บริกำร โดยเฉพำะกำรให้ทุนวิจัย และอ ำนวยควำมสะดวกแก่นักวิจัย 
ผู้รับทุนวิจัยให้มีควำมคล่องตัวในกำรท ำสัญญำรับทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ”
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วช. จึงพัฒนำและ เปิด ให้บริกำร  “ จัดท ำสัญญำรับทุนรูปแบบออนไลน์ ”

ด้วยกำรใช้ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ที่มีมำตรฐำน มีควำมปลอดภัย น่ำเชื่อถือ 
โดย กำรจัดท ำสัญญำรับทุนรูปแบบออนไลน์ของ วช. จะต้อง

มีผลผูกพันตำมกฎหมำยภำยใต้ พรบ. ว่ำด้วยธรุกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ.2544

สอดคล้องตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย (Digital 
Government) ในกำรเพิ่มประสิทธภิำพในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนและหน่วยงำนภำครัฐ

ยกระดับกำรให้บริกำรกำรจัดท ำสัญญำรับทนุออนไลน์ให้กับผู้รับทุนวิจัย 
หน่วยงำนรับทนุวจิัยได้ใช้บรกิำรได้อย่ำง “สะดวก รวดเรว็ น่ำเชื่อถือ”

วิถีใหม่ของการลงนามสัญญาออนไลน์ทุน วช. ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์



เจ้าหน้าที่ วช. ผู้บริหาร วช. ผู้รับทุน

NRIIS

e-Signature
ของ วช.

จัดท าร่างสัญญาโดยระบุรายละเอียดของผู้ให้ทุน 
และระบุหน่วยงาน/ชื่อผู้รับทุน

ตรวจสอบไฟล์ร่างสัญญา
และเอกสารภาคผนวก

ระบุรายละเอียดในส่วนผู้ลงนามสัญญา 
บัญชีธนาคาร และพยาน 

ลงนามในส่วนผู้รับทุน
และพยานของผู้รับทุน

ลงนามในส่วนผู้ให้ทุน
และพยานผู้ให้ทุน

ขั้นตอนการจัดท าสัญญาแบบออนไลน์ ส าหรับผู้รับทุน

ส่งข้อมูลให้ วช.

ไฟล์สัญญาพร้อมภาคผนวกที่ลงนามแล้ว จะถูกส่งมาที่ระบบ NRIIS อัตโนมัติ

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
ของร่างสัญญา หรือส่งค าขอแก้ไข

ส่งไฟล์สัญญาและภาคผนวกที่พร้อมลงนามเข้าสู่
ระบบ e-Signature

ส่งให้ผู้รับทุนกรอกรายละเอียด 

ส่งให้ผู้รับทุนตรวจสอบและยืนยัน
ส่งค าขอแก้ไข

ยืนยัน
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กำรลงนำมสัญญำ ทุน วช.

นำงมำริยำท ตั้งมิตรเจริญ
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร

กองระบบและบริหำรข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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สัญญาให้ทุน วช. ที่ให้บริการผ่านระบบ NRIIS ได้มีการน าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) 
มาใช้ในการลงนามสัญญาให้ทุน วช. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ 

โดยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ที่ใช้ลงนามสัญญา มีองค์ประกอบครบ 3 องค์ประกอบ

ประเภทของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่มาข้อมูล : สพธอ.
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สัญญาให้ทุน วช. ที่ให้บริการผ่านระบบ NRIIS ได้มีการน าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) 
มาใช้ในการลงนามสัญญาให้ทุน วช. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ 

โดยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ที่ใช้ลงนามสัญญา มีองค์ประกอบครบ 3 องค์ประกอบ

องค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ใช้หลักฐาน วิธีการที่เชื่อถือได้ 
เพ่ือแสดงว่าไม่เปลี่ยนความหมาย
ของข้อความที่ลงลายมือชื่อ และ
รับรองความครบถ้วนของข้อมูล

การพิสูจน์และยืนยันตัวตน

มีกระบวนการที่แสดงเจตนาของ
เจ้าของลายมือชื่อต่อข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ตัวเองลงนาม

เจตนาในการลงลายมือชื่อ การรักษาความครบถ้วน
ของข้อมูล

มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่
น่าเชื่อถือและเหมาะสม สามารถ
ระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ 
ผู้ลงนามต้องพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนด้วยระบบ eKYC
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มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือและเหมาะสม สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ 
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนองค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ลงนำมสัญญำออนไลน์ ทุน วช. จะได้รับเมลและลิงค์เพื่อยืนยันในกำรลงนำมสัญญำทุน วช.
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มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือและเหมาะสม สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่อ 

2. ผู้ลงนำมสัญญำออนไลน์ 
ทุน วช.ต้องท ำกำรพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนด้วยระบบ eKYC

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนองค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์



10

แสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ตัวเองลงนาม

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เจตนาในการลงลายมือชื่อ
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องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

การรักษาความครบถ้วนของข้อมูล

ทุกหน้าของสัญญา มี เลข Document ID ประทับไว้ทุกหน้าของสัญญาเมื่อลงนามสัญญาครบถ้วนสมบูรณ์ 
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องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

การรักษาความครบถ้วนของข้อมูล

ทุกสัญญาจะมีใบรับรอง Certificate of Completion แนบท้าย เพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสาร
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ระบบ e-Signature ติดตั้งบนระบบคลำวดภ์ำครัฐ 
(GDCC) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ (สดช.) ซึ่งเป็นระบบที่มีมำตรฐำน 
มีควำมปลอดภัยและเสถียรภำพสูง

ความพร้อมใช้ระบบ e-Signature

1

Gov Cloud

2

ระบบ e-Signature พัฒนำโดยบริษัทครีเดน เอเชีย 
จ ำกัด ได้รับ ISO 27001 มำตรฐำนสำกลส ำหรบัระบบ
กำรจัดกำรควำมปลอดภัยของข้อมูลให้มั่นคงปลอดภัย 
(Information Security Management System 
: ISMS)



14

มีกำรประทับเวลำที่เชือ่ถือได้ โดยระบบจะมีกำรประทบั
เวลำดิจิทัล (Timestamp) ถูกต้องตำมมำตรฐำนของ
ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและรับรองกำรมีอยู่ของเอกสำร 
ณ เวลำนั้นๆ

สัญญำรับทุน วช. อิเล็กทรอนิกส์ ด ำเนินกำรตำมกรอบ
มำตรฐำน Government Electronic Document
Technical Standard ของ ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

ความพร้อมใช้ระบบ e-Signature

3

4
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สัญญาให้ทุนอิเล็กทรอนิกส์ 
จะมใีบรับรองการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Of 
Completion) แนบท้ายทุกสัญญา 
โดยแสดงรายละเอียดข้อมูล
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

ส่วนที่ 1 : ภาพรวมเอกสาร
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดของผู้ลงนาม 
ส่วนที่ 3 : สรุปสถานะเอกสารเสร็จ
สมบูรณ์

1

2
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สัญญาให้ทุนอิเล็กทรอนิกส์ 
จะมใีบรับรองการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Of 
Completion) แนบท้ายทุกสัญญา 
โดยแสดงรายละเอียดข้อมูล
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

ส่วนที่ 1 : ภาพรวมเอกสาร
ส่วนที่ 2 : รายละเอียดของผู้ลงนาม 
ส่วนที่ 3 : สรุปสถานะเอกสารเสร็จ
สมบูรณ์

3
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1.  การจัดท าสัญญารับทุน วช. ออนไลน์ ด้วยการใช้ลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ด าเนินการภายใต้
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
Government Electronic Document Technical Standard 
ของ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

กฎหมาย ประกาศ ระเบียบที่รองรับ

2.  ระเบียบส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับเอกสารของส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 

3. พระราชบัญญัติการปฏ ิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
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ประโยชน์ของกำรจัดท ำสัญญำแบบออนไลน์

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

สะดวกสบำยรวดเร็ว

ปลอดภัยสูง

ลดค่ำใช้จ่ำย

ไม่สูญหำย

ผู้รับทุนลงนำมสัญญำรับทุนได้อย่ำงสะดวกผ่ำนแพลตฟอร์ม
ได้ทุกอุปกรณ์จำกทุกที่ ทุกเวลำ

รับรองและมีผลทำงกฎหมำย สัญญำรับทุนอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องตำมมำตรฐำนแนวทำง
กำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีผลรองรับทำงกฎหมำย

มีระบบพิสูจน์ตัวตนและล็อคอุปกรณ์ในกำรลงนำมดิจิทัล เอกสำรและกำรลงนำม
ได้รับกำรเข้ำรหัสด้วยเทคโนโลยโีครงสร้ำงพื้นฐำนกุญแจสำธำรณะ Public Key 
Infrastructure (PKI) สำมำรถตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงของลำยมือชื่อ และ
ข้อควำมอิเล็กทรอนิกส์ได้

ต้นทุนกระดำษ ต้นทุนเวลำ ต้นทุนกำรพิมพ์เอกสำร 
พื้นที่จัดเก็บเอกสำร ค่ำส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ เป็นต้น

ช่วยอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ลดปัญหำโลกร้อน 
ลดกำรตัดต้นไม้ ลดกำรเดินทำง ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

สำมำรถ Download สัญญำและเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้ทุกเวลำ



การแนะน าการใช้งาน
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