แบบคำขอสิทธิ และขอยกเลิกผูใ้ ช้ ระบบศู นย์เอกสำร (EDMS)
ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด.
กรมสรรพสำมิต
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
โทร. 02241 5600 - 19 ต่อ 63507 63508 63510 63511 โทรสำร 02241 7057

ข้อมูลบุคคล
เลขประจำตัวประชำชน
ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย)
นำย นำง นำงสำว  อื่นๆ...........................
ชื่อ-สกุล(ภำษำอังกฤษ) Mr. Mrs. Miss  other ..........................
รหัสผู้ใช้ งำน (ในระบบSSO ของกรมสรรพสำมิต)
ตำแหน่ง
หน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน
e-mail
เบอร์โทรศัพท์
 ขอสิทธิผ้ ูใช้ ใหม่
 ขอเพิ่ม/ลดสิทธิ
ระบบงำน
1.กลุ่มผูน้ ำเข้ำข้อมูลเอกสำรภำษีฯ (User)
1.1 จัดชุ ดเอกสำร
1.2 สแกนเอกสำร
1.3 ตรวจสอบเอกสำร
1.4 จัดเอกสำรลงแฟ้ ม
1.5 กำรแก้ ใขเพิ่มเติม / ลบเอกสำร
1.6 รำยงำนทะเบียนคุมเอกสำรรำยตู้เก็บเอกสำร
1.7 รำยงำนกำรนำเข้ ำเอกสำรรำยตู้เก็บเอกสำร
1.8 รำยงำนเอกสำรที่ยื่นผ่ำนอินเทอร์เน็ต (รอกำรปรับปรุงเอกสำร)
1.9 รำยงำนสรุปกำรจัดเก็บเอกสำรรำยตู้เก็บเอกสำร
1.10 รำยงำนสรุปสถิติกำรใช้ งำนรำยตู้เก็บเอกสำร
1.11 รำยงำนประวัติกำรใช้ งำนรำยตู้เก็บเอกสำร
1.12 สืบค้ นติดตำมสถำนะเอกสำร
2. กลุ่มผูส้ ืบค้นข้อมูลเอกสำรภำษีฯ (User)
2.1 สืบค้ นติดตำมสถำนะเอกสำร
3. กลุ่มผูด้ ูแลบริหำรจัดกำรระบบ (Admin)
(ทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกกรมสรรพสำมิตเท่ำนั้น )
4. กลุ่มผูน้ ำเข้ำ และสืบค้นข้อมูล (รถยนต์คนั แรก)
ผูส้ มัคร
คำขอ

ขอยันยืนว่ำข้ อมูลที่กรอกข้ ำงต้ นเป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ อง และเป็ นควำมจริงทุก
ประกำร

(

)
/

/

แบบ SSO:001-docc
V2.0
เลขทีแ่ บบ 25......../..................

-

-

-

เบอร์โทรสำร

 ขอยกเลิกสิทธิ
ชื่อย่อสิทธิ
สิทธิกำรทำงำน
edmsus01
 ทุกฟังก์ช่ันกำรทำงำน

edmsse01

 ฟังก์ช่ันกำรสืบค้ นข้ อมูล

edmsad01

 ทุกฟังก์ช่ันกำรทำงำน

firstcarus01
 อนุมัติ

 ทุกฟังก์ช่ันกำรทำงำน
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
 สิทธิในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลภำยในหน่วยงำน
 สิทธิในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลทั่วประเทศ

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

ขอรับรองว่ำผู้ขอสิทธิเข้ ำใช้ ระบบงำนเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ในสังกัด และมีหน้ ำที่
รับผิดชอบระบบงำนตำมสิทธิที่ขอใช้ จริง
(ลำยเซ็น)
(ลำยเซ็น)
(ลำยมือชื่อ) (
)
(ลำยมือชื่อ)
(วันที่ยื่นคำขอ)
(ตำแหน่ง)
/
/
(วันที่ลงนำม)

แบบฟอร์ม SSO-001/ V1.0

คำชี้ แจง

1. ขอให้ ระบุหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนให้ ชัดเจน ดังนี้ สำนัก/กอง/ศูนย์/ส่วน/ฝ่ ำย หรือ ภำค/พื้นที่/ส่วน/ฝ่ ำย/พื้นที่สำขำ
2. ให้ ผู้ย่ืนคำขอ  เลือกช่อง ขอสิทธิผู้ใช้ ใหม่ ขอเพิ่ม/ลดสิทธิ หรือขอยกเลิกสิทธิผู้ใช้
3. ให้  เลือกสิทธิ์ระบบงำนที่ได้ รับมอบหมำยสิทธิ์ให้ ปฏิบัติงำน ดังนี้
3.1 กลุ่มผู้นำเข้ำข้ อมูล หมำยถึง สิทธิในกำรนำเข้ ำ แก้ไขข้ อมูล หรือ/และ รำยงำนต่ำงๆ สำหรับผู้ใช้ งำนของระบบงำนนั้นๆ
3.2 กลุ่มผู้สบื ค้ นข้ อมูล หมำยถึง สิทธิในกำรเข้ ำดูข้อมูล สำหรับผู้ใช้ งำนของระบบงำนนั้นๆ
3.3 กลุ่มผู้ดูแลบริหำรจัดกำรระบบ (ที่ได้ รับมอบหมำยจำกกรมสรรพสำมิตเท่ำนั้น) หมำยถึง สิทธิในกำรบริหำรจัดกำรระบบ
จัดกำรบทบำทกำรทำงำน และจัดกำรตู้เก็บเอกสำร สำหรับผู้ดูแลระบบของระบบงำนนั้นๆ
4. ให้ หัวหน้ ำส่วนรำชกำรลงนำมรับรองแบบคำขอผู้ใช้ เข้ ำสู่ระบบควำมปลอดภัยกลำง (SSO) (แบบ SSO: 001-docc)
5. สแกนเอกสำรแบบคำขอสิทธิฯ ทั้งด้ ำนหน้ ำ ด้ำนหลัง แล้ วส่งเมล์มำที่ document@excise.go.th
6. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศหรือผู้ดูแลระบบสำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ผู้ใช้ สังกัด จะแจ้ ง USRE ID และ PASSWORD ให้ ผู้ใช้ ทรำบ
ทำง e-mail (ผูข้ อสิทธิ์ตอ้ งระบุอีเมล์ส่วนตัว และเป็ นอีเมล์ภำยใน @excise.go.th เท่ำนั้น)
7. หำกมีข้อสงสัยในกำรกรอกข้ อมูลตำมแบบคำขอสิทธิฯ (แบบ SSO: 001-docc) ให้ สอบถำมได้ ท่หี มำยเลขภำยใน 64210 หรือ 62711
หรือผู้ดูแลระบบงำนแต่ละระบบ หรือนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ผู้ใช้ สังกัด

เฉพำะผูด้ ูแลระบบ
 ผูด้ ูแลระบบศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
USRE ID
ลงชื่อ
กำรแจ้ งสิทธิ
ลงชื่อ
หมำยเหตุ

 โทร.แจ้ งผู้สมัคร

 ผูด้ ูแลระบบสำนักงำนสรรพสำมิตภำค
PASSWORD
(ผู้บันทึกสิทธิ) วัน-เดือน-ปี
 ส่ง e-mail ผู้สมัคร
 อื่นๆ ระบุ……………………………………………..
(ผู้แจ้ งสิทธิ) วัน-เดือน-ปี

(บันทึกสิทธิ)
(แจ้ งสิทธิ)

ให้ผูด้ ูแลระบบสำนักงำนสรรพสำมิตภำค เมือ่ ดำเนินกำรเพิม่ ผูใ้ ช้เข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดำเนินกำรตำมคำชี้ แจงข้อ 5 เพือ่ ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศจะได้รวบรวมจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดต่อไป
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