แบบคำขอสิทธิ และขอยกเลิกผูใ้ ช้ ระบบสำรสนเทศ

แบบ SSO:001

กรมสรรพสำมิต
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ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
โทร. 02241 5600 - 19 ต่อ 54446 โทรสำร 02241 7057
เลขประจำตัวประชำชน
ข้อมูลบุคคล
ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย)
❑นำย ❑นำง ❑นำงสำว ❑ อื่นๆ...........................
ชื่อ-สกุล(ภำษำอังกฤษ) ❑Mr. ❑Mrs. ❑Miss ❑ other ..........................
ตำแหน่ง
หน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน
e-mail
เบอร์โทรศัพท์
คำขอ

❑ ขอสิทธิผ้ ูใช้ ใหม่
ระบบงำน

❑ ขอเพิ่ม/ลดสิทธิ

เลขที่แบบ 255..../..................
-

❑ ขอยกเลิกสิทธิ
ผูใ้ ช้งำน

-

-

เบอร์โทรสำร
เรียกดู รำยงำน

ผูอ้ นุ มตั ิ

1. ระบบงำนขออนุญำต สุรำ ยำสูบ ไพ่
1.1 บันทึกใบอนุญำตขำย
1.2 บันทึกใบอนุญำตนำเข้ ำ-ส่งออก
1.3 บันทึกใบอนุญำตเพำะปลูกใบยำ
1.4 บันทึกใบอนุญำตทำ-เก็บสุรำ
1.5 บันทึกใบอนุญำตประกอบอุตสำหกรรมยำสูบ
1.6 รำยงำนใบอนุญำตผู้บริหำร
2.ข้ อมูลผู้ขอจดทะเบียนและผู้ขออนุญำต พรบ.2527
2.1 ระบบงำนทะเบียนสรรพสำมิต
2.2 ระบบขออนุญำตตั้งคลังสินค้ ำทัณฑ์บน
2.3 ระบบขออนุญำตให้ มีสถำนแสดงรถยนต์เพื่อขำย
3. ระบบงำนรำยได้
3.1 รำยได้ ภำยในประเทศ
- รับชำระภำษีและรำยได้ อ่นื
- บัญชีพักและนำเงินส่งคลัง
- Interface GFMIS
- แก้ ไขรำยละเอียด/อนุมัติยกเลิกสิ้นวัน
3.2 รำยได้ นำเข้ ำ
3.3 บันทึกประมำณกำรรำยได้
3.4 สร้ ำง/บันทึก/อนุมัติประมำณกำรรำยได้
3.5 รำยงำนผลกำรจัดเก็บรำยได้
3.6 ระบบสำรสนเทศสำหรับผู้บริหำร
4. ระบบงำนคืน ยกเว้ น และลดหย่อน
4.1 นำ้ มันและผลิตภัณฑ์นำ้ มัน
4.2 สินค้ ำ พรบ.27
4.3 สุรำ ยำสูบ ไพ่
4.4 บันทึกข้ อมูลกำรพิจำรณำ
4.5 เจ้ ำหน้ ำที่ลงควำมเห็น
5. ระบบงำนรำคำ
5.1 บันทึกรำยกำรสินค้ ำ/บริกำร
5.2 บันทึกรำยกำรสินค้ ำสุรำชุมชน
5.3 แบบแจ้ งรำคำขำยปลีกแนะนำ ภส.02-01
5.4 แบบแจ้ งรำคำขำยปลีกแนะนำ ภส.02-02
5.5 ประกำศรำคำ
5.6 สำรวจรำคำขำยปลีกแนะนำ
5.7 ระบบสืบค้ นหำข้ อมูลสินค้ ำตำมแบบแจ้ งรำคำขำยปลีกแนะนำ
5.8 รำยงำนระบบวิชำกำรกำหนดมูลค่ำ

แบบฟอร์ม SSO001/ V13-1

ระบบงำน

ผูใ้ ช้งำน

เรียกดูรำยงำน

ผูอ้ นุมตั ิ

6. ระบบงำนวิเครำะห์รำยกำรภำษี
6.1 ภำษีในประเทศ
- สุรำ
- ยำสูบ
- ไพ่
- รถยนต์ดัดแปลง/รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ท่ปี ระกอบจำกชิ้นส่วนเก่ำ
- เครื่องปรับอำกำศ/เครื่องดื่มใช้ แสตมป์
- สินค้ ำ พรบ.2527
- บริกำร พรบ.2527
- เครื่องขำยเครื่องดื่ม
- กองทุนนำ้ มันฯ/กองทุนเพื่อกำรอนุรักษ์
6.2 ภำษีนำเข้ ำ
- สุรำ
- ยำสูบ
- ไพ่
- บันทักสัญญำ/หนังสือคำ้ ประกัน
6.3 รำยงำน

ผูส้ มัคร
ขอยันยืนว่ำข้ อมูลที่กรอกข้ ำงต้ นเป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ อง และเป็ นควำมจริงทุก
ประกำร

(

)
/

คำชี้แจง

/

❑ อนุมัติ

หัวหน้ำส่วนรำชกำร
❑ สิทธิในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลภำยในหน่วยงำน
❑ สิทธิในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลทั่วประเทศ

❑ ไม่อนุมัติ
...........................................................................................................
❑ อื่นๆ ระบุ..........................................................................................................

ขอรับรองว่ำผู้ขอสิทธิเข้ ำใช้ ระบบงำนเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ในสังกัด และมีหน้ ำที่
รับผิดชอบระบบงำนตำมสิทธิท่ขี อใช้ จริง
(ลำยเซ็น)
(ลำยเซ็น)
(ลำยมือชื่อ) (
)
(ลำยมือชื่อ)
(วันที่ย่ นื คำขอ)
(ตำแหน่ง)
/
/
(วันที่ลงนำม)

1. ขอให้ ระบุหน่วยงำนที่ปฏิบัตงิ ำนให้ ชัดเจน ดังนี้ สำนัก/กอง/ศูนย์/ส่วน/ฝ่ ำย หรือ ภำค/พื้นที่/ส่วน/ฝ่ ำย/พื้นที่สำขำ
2. ให้ ผ้ ูย่นื คำขอ ✓ เลือกช่อง ขอสิทธิผ้ ูใช้ ใหม่ ขอเพิ่ม/ลดสิทธิ หรือขอยกเลิกสิทธิผ้ ูใช้
3. ให้ ✓ เลือกสิทธิ์ระบบงำนที่ได้ รับมอบหมำยสิทธิ์ให้ ปฏิบัตงิ ำน ดังนี้
3.1 ผู้ใช้ หมำยถึง สิทธิในกำรใช้ โปรแกรมที่จะได้ รับในระดับของผู้ใช้ งำน
3.2 แสดงรำยงำน หมำยถึง สิทธิในกำรเข้ ำดูข้อมูล หรือ/และ รำยงำนต่ำงๆ ของระบบงำนนั้นๆ
3.3 ผู้อนุมัติ หมำยถึง สิทธิในกำรอนุมัติข้อมูล หรือ/และ อนุมัตกิ ำรทำธุรกรรมของระบบงำนนั้นๆ
4. ให้ หัวหน้ ำส่วนรำชกำรลงนำมรับรองแบบคำขอผู้ใช้ เข้ ำสู่ระบบควำมปลอดภัยกลำง (SSO) (แบบ SSO: 001)
5. สแกนเอกสำรแบบคำขอสิทธิฯ ทั้งด้ ำนหน้ ำ ด้ ำนหลัง แล้ วส่งเมล์มำที่ it-clinic@excise.go.th หรือแฟ็ กซ์ไปที่หมำยเลข 0 2241 7057 หรือนำส่งที่
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่วนบริหำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ชั้น 3
6. สำหรับผู้ใช้ ในส่วนภูมิภำค ให้ ส่งแบบคำขอสิทธิไปยังนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ผ้ ูใช้ สงั กัด
7. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศหรือผู้ดูแลระบบสำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ผ้ ูใช้ สงั กัด จะแจ้ ง USRE ID และ PASSWORD ให้ ผ้ ูใช้ ทรำบ
ทำง e-mail
8. หำกมีข้อสงสัยในกำรกรอกข้ อมูลตำมแบบคำขอสิทธิฯ (แบบ SSO: 001) ให้ สอบถำมได้ ท่หี มำยเลขภำยใน 63507,63508 ส่วนบริหำรคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย หรือผู้ดูแลระบบงำนแต่ละระบบ หรือนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ผ้ ูใช้ สงั กัด
เฉพำะผู้ดูแลระบบ
❑ ผู้ดูแลระบบศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
❑ ผู้ดูแลระบบสำนักงำนสรรพสำมิตภำค
PASSWORD
(ผู้บันทึกสิทธิ) วัน-เดือน-ปี
❑ โทร.แจ้ งผู้สมัคร
❑ ส่ง e-mail ผู้สมัคร
❑ อื่นๆ ระบุ……………………………………………..
(ผู้แจ้ งสิทธิ) วัน-เดือน-ปี

USRE ID
ลงชื่อ
กำรแจ้ งสิทธิ
ลงชื่อ
หมำยเหตุ
ให้ผูด้ ู แลระบบสำนักงำนสรรพสำมิตภำค เมือ่ ดำเนินกำรเพิม่ ผูใ้ ช้เข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดำเนินกำรตำมคำชี้ แจงข้อ 5 เพือ่ ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศจะได้รวบรวมจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดต่อไป

(บันทึกสิทธิ)
(แจ้ งสิทธิ)
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