
การจัดท าสัญญา
ให้ทุนในรูปแบบ
DIGITAL
SIGNATURE

โดยหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการเพ่ิมความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
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นิยามในสัญญาให้ทุนวิจัย ของ บพข.

หน่วยงานรัฐ หน่วยงานภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานภาคประชาสังคม 

ซึ่งมีคุณสมบัติตามที ่บพข. ก าหนด
และได้รับอนุมตัิให้เปน็ผูใ้ห้ทนุร่วมสนับสนนุ
การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงผูร้ับทนุทีร่่วม

สมทบทนุวิจัยในโครงการด้วย 

ผู้ให้ทุนร่วม 
หน่วยบริหารและจัดการทนุดา้นการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
(บพข.)

ผู้ให้ทุน 

หน่วยงานรัฐ หน่วยงานภาคเอกชนหรือหนว่ยงานภาคประชาสังคม 
ซึ่งมีคุณสมบตัิตามที่ บพข. ก าหนดและได้รับอนมุตัิให้ทุนสนบัสนนุ

การวิจัยและนวัตกรรม

ผู้รับทุน 

ผู้รับทนุ 
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สัญญาให้ทุนวิจัย 
สัญญาที ่บพข. สนับสนนุเงินทนุทัง้
โครงการให้กบัผูร้ับทนุ

สัญญาให้ทุนวิจัยบางส่วน 
สัญญาที ่บพข. สนับสนนุเงินทนุบางส่วน 
ให้กับผูร้ับทนุ และผู้รับทุนสมทบทนุวิจัย
บางส่วนดว้ยตนเอง

สัญญาให้ทุนวิจัยหลายหน่วยงาน 
สัญญาที ่บพข. สนับสนนุเงินทนุทัง้

โครงการให้กับผูร้ับทนุหลายหน่วยงาน

สัญญาให้ทุนวิจัยร่วม 
สัญญาที ่บพข. ร่วมกับหน่วยงานอื่น

สนับสนนุทนุวิจัยให้กับผูร้ับทนุ

ประเภทของสัญญาให้ทุนวิจัย
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ลดการใช้กระดาษ ตามมติประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการ

ตามที่ส านกังานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
เสนอ ให้การออกเอกสารหลักฐานของ

ราชการผ่านระบบดิจิทัล สามารถตรวจสอบการเดินทาง
ของเอกสารได้

ติดตามสถานะการลงนามในสัญญา
ได้แบบ Real time

ลดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร

ป้องกันเอกสารสูญหายระหว่างจัดส่ง 

ท าไม บพข. ถึงใช้ Digital signature  ??
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▪ ค าสัง่แต่งตัง้, หนังสือมอบอ านาจผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีเป็นหนังสือมอบอ ำนำจ จะต้องติด
อำกรแสตมป์ 30 บำท)

▪ หนังสือรับรองบริษัท, ภพ.20, ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีอ านาจลงนามและพยาน 

บพข. แจ้งอนุมตัิโครงการ พร้อมขอเอกสารประกอบเพ่ือขอ CA และใชท้ าสัญญา

หัวหน้าโครงการ , ผู้มีอ านาจลงนาม , พยาน ทัง้ฝ่ายผูร้ับทนุ-ผูใ้ห้ทนุร่วม   สมัคร One ID   
โดยยนืยันตัวตนไม่นอ้ยกว่า Level 2
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ขั้นตอนการจัดท าสัญญาให้ทุนรูปแบบ Digital Signature ของ บพข.

แจ้ง User ONE ID กลับมายัง pmuc.contract@nxpo.or.th

บพข. จัดส่งสัญญาทีท่กุฝา่ยตรวจสอบเรียบร้อยแล้วในรูปแบบ Digital ผ่านระบบ   onechat
เมนู

ผู้มีอ านาจลงนาม , พยาน แต่ละฝ่ายลงนามตามล าดับ

บพข. ประทับวันทีล่งนามในสัญญา และส่งให้คู่สัญญาทกุฝา่ย (ผ่านระบบและอีเมล)

Digital Workflow
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One ID One chat

• สมัครเพ่ือใช้งาน One chat
• ใช้ในการรับรอง CA

• ใช้ User จาก One ID ในการเข้าใช้งาน
• ใช้ในขัน้ตอนลงนามในสัญญา

https://one.th/ https://chat.one.th/
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1.4

1.2

1.5

1.1

1.3

ไปที่ https://one.th/

เลือก “สมัครใช้งาน”

กด “ลงทะเบียน”

เข้าสู่ระบบเพ่ือยืนยันตัวตน

1. ขัน้ตอนการสมัคร One ID

กรอกข้อมูลส าหรับลงทะเบียน
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2. ขัน้ตอนการยืนยันตัวตน

2.1   เข้าสู่ระบบ One ID
2.2  ตัง้ค่าข้อมูลส่วนตัว
2.3  ยืนยันตัวตน ถึง Level 2 นายตัวอย่าง  ทดลอง

PMUCtest

tuayang.to@one.th

tuayang.to@nxpo.or.th

0812345678

0812345678

tuayang.to@nxpo.or.th

22/07/2023

เมื่อได้รับ CA เรียบร้อยแล้ว ส่วนนี้จะเปลี่ยนเป็น สีเขียว
8
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3. การเข้าใช้งาน One chat

3.1 เข้าสู่ระบบด้วย One ID 
หรือเบอร์โทรศัพท์

0812345678

tuayang.to@nxpo.or.th

22/07/2023

3.2 เพ่ิมเพ่ือนชื่อ 
“Digital Workflow”

3.3 ตัง้ค่าลายเซ็น
(แนะน าเป็นไฟล์ .png)

https://chat.one.th/
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• มี email แจ้งเตือน ไปยัง email ลงทะเบียนไว้
• สามารถเข้าระบบ โดยกด link 

• ล าดับการลงนาม (ตาม flow ที่วางไว)้
• สถานการณ์ท างาน เช่น อนุมัติแล้ว / ก าลังรอ

ด าเนินการ / ก าลังรอด าเนินการจากล าดบัก่อนหนา้
• บอกระยะเวลาวา่ไปอยู่ที่ใคร นานเท่าไร



4. การลงนามในสัญญาผ่าน One chat

0812345678

tuayang.to@nxpo.or.th

22/07/2023

เข้าสู่เว็บไซต์ Digital Workflow
เลือก “กล่องเอกสาร”

ผ่าน chat bot 
คลิก “อนุมัต”ิ หรือ “ปฏิเสธการลงนาม”  

หรือ
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การใช้งาน One chat ผ่านเว็บไซต์

นางสาว บพข.
7 พฤศจิกายน 2565

นายผู้บริหาร หน่วยงาน

นายผู้บริหาร หน่วยงาน

ชื่อลายเซ็น
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การใช้งาน One chat ผ่านเว็บไซต์
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การใช้งาน One chat ผ่าน Mobile Device
OneChat
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ค าถามที่พบบ่อย

Q1: หากหน่วยงานได้รับทุนจาก บพข. หลายโครงการ ต้องส่งเอกสาร
ประกอบเพ่ือขอ CA และท าสัญญาใหม่หรือไม่

A1: ไม่ต้องส่งเอกสารเพ่ือขอ CA ใหม่ เว้นแต่ CA นัน้หมดอายุ (1 ปี)

Q2: หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอ านาจลงนาม ต้องขอ CA ใหม่หรือไม่
A2: ต้องขอใหม่ เนื่องจาก CA ที่ บพข. ใช้เป็นประเภทเจ้าหน้าที่     

นิติบุคคล ซึ่งรับรองโดยชื่อและต าแหน่งของบุคคลนัน้ๆ
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Q3: หากมีการ Print สัญญาออกจากระบบ แล้วลงนามในกระดาษ
ที่ Print ได้หรือไม่

A3: ไม่ได้ เพราะจะท าให้ลายเซ็นที่มี CA นัน้จะไม่ได้รับรองทาง
กฎหมาย เนื่องจากถือเป็นการแก้ไข 
(บพข. ไม่รับสัญญาแบบ Hard copy)

Q4: ถ้าต้องการให้นิติกรตรวจทานสัญญา
ก่อนลงนาม ท าได้อย่างไร

A4: ขอให้ตรวจ ร่าง สัญญาให้แล้วเสร็จกอ่น
เข้าระบบ

ค าถามที่พบบ่อย
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Q5: รู้ได้อย่างว่าสัญญาที่ลงนามนี้เป็นฉบับจริง
A5: จะมีสัญลักษณ์        ด้านบน file 

พร้อมระบุตัวตนของผู้ลงนามในสัญญา

Q6: สามารถใช้ CA นี้ท านิติกรรมอื่นๆ กับ PMU อื่นที่ใช้ระบบ Digital 
Workflow กับ INET ได้หรือไม่

A6: ได้ แต่ PMU นัน้ต้องเพ่ิม CA นี้เข้าไปใน flow 

ค าถามที่พบบ่อย
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VDO สาธิตการใช้งาน

18
07/11/65


