แบบคําขอสิทธิและขอยกเลิกผูใ้ ช้
โปรแกรมในโครงการศูนย์ปฏิบตั ิงานสํารองและสํานักงานสรรพสามิตเคลื อนที
แบบ SSO: 001-BCP
กรมสรรพสามิต
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
- ต่อ
ข้ อมูลบุคคล

เลขประจําตัวประชาชน

ชือ-สกุล (ภาษาไทย)
ชือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่ง
e-mail
เบอร์มือถือ

V1.3

เลขทีแบบ

โทรสาร
-

-

นาย นาง นางสาว  อืนๆ...........................
Mr. Mrs. Miss  other ..........................
หน่วยงานทีปฏิบตั ิงาน
เบอร์ 5 หลัก

ขอ

 ขอสิ ทธิ ผใู้ ช้ใหม่
ระบบงาน

 ขอเพิม/ลดสิ ทธิ

....../..................
-

-

เบอร์โทรสาร

 ขอยกเลิกสิ ทธิ
ผู้ใช้ งาน
เรียกดูรายงาน

ผู้อนุมตั ิ

ผู้ดูแลระบบ

1.

ระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขอมูล (ED Drive)
1.1. ผูบริหารจัดการระบบสวนกลาง ( BCP_EXC)
1.2. ผูใชงานระบบ ED Drive (BCP_SUP)
2. ระบบสื่อสารผาน social network ภายในองคกร (EDTALK)
2.1. ผูดูแลระบบ(Administrator)
2.2. เจาหนาที่พิเศษ(Dispatcher User)
2.3. เจาหนาที่ทั่วไป(User)
3. ระบบระบบบริหารจัดการแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและบริหารกระบวนการตรวจสอบทรัพยากร
AreaบสูRecovery
Management
: WARMS)
3.1.ICTผู(Work
บริหารระดั
งอนุมัติแผนรองรั
บภาวะฉุกSystem
เฉิน (executive)
3.2. ผูบริหารแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (bcmprogmng)
3.3. ผูช วยผูประสานงานแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (bcmprogco)
3.4. ผูดูแลระบบโปรแกรม (itadmin)

ผู้สมัคร
 อนุมตั ิ
ขอยืนยันว่าข้อมูลทีกรอกข้างต้นเป็ นข้อมูลทีถูกต้อง และเป็ นความจริ ง
ทุกประการ

(
/

คําชีแจง

/

หัวหน้ าหน่ วยงาน
 สิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลภายในหน่วยงาน
 สิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลทัวประเทศ

 ไม่อนุมตั ิ
 อืนๆ ระบุ
ขอรับรองว่าผูข้ อสิ ทธิ เข้าใช้ระบบงานเป็ นเจ้าหน้าทีในสังกัด และมีหน้าที
รับผิดชอบระบบงานตามสิทธิทีขอใช้จริ ง
(ลายเซ็น)
(ลายเซ็น)
) (ลายมือชือตัวบรรจง) (
) (ลายมือชือตัวบรรจง)
(วันทียืนคําขอ)
(ตําแหน่ง)
/
/
(วันทีลงนาม)

. ขอให้ระบุหน่วยงานทีปฏิบตั ิงานให้ชดั เจน ดังนี สํานัก/กอง/ศูนย์/ส่วน/ฝ่ าย หรื อ ภาค/พืนที/ส่วน/ฝ่ าย/พืนทีสาขา
. ให้ผยู้ ืนคําขอ  เลือกช่อง ขอสิทธิ ผใู ้ ช้ใหม่ ขอเพิม/ลดสิทธิ หรื อขอยกเลิกสิ ทธิ ผใู ้ ช้
. ให้  เลือกสิทธิระบบงานทีได้รับมอบหมายสิ ทธิ ให้ปฏิบตั ิงาน ดังนี
. ผูใ้ ช้ หมายถึง สิ ทธิในการใช้โปรแกรมทีจะได้รับในระดับของผูใ้ ช้งาน
. แสดงรายงาน หมายถึง สิ ทธิในการเข้าดูขอ้ มูล หรื อ/และ รายงานต่างๆ ของระบบงานนันๆ
. ผูอ้ นุมตั ิ หมายถึง สิทธิ ในการอนุ มตั ิขอ้ มูล หรื อ/และ อนุมตั ิการทําธุรกรรมของระบบงานนันๆ
. ให้หวั หน้าหน่วยงานลงนามรับรองแบบคําขอผูใ้ ช้เข้าสู่ระบบความปลอดภัยกลาง (SSO) (แบบ SSO: 001-BCP)
แบบฟอร์ม SSO001-BCP V1.0

. สแกนเอกสารแบบคําขอสิทธิ ฯ ทังด้านหน้า ด้านหลัง แล้วส่งเมล์มาที it-clinic@excise.go.th หรื อแฟกซ์ไปทีหมายเลข
หรื อ
นําส่งทีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนบริ หารคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย ชัน 3
6. สําหรับผูใ้ ช้ในส่วนภูมิภาค ให้ส่งแบบคําขอสิ ทธิ ไปยังนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงานสรรพสามิตภาคทีผูใ้ ช้สงั กัด
. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหรื อผูด้ ูแลระบบสํานักงานสรรพสามิตภาคทีผูใ้ ช้สงั กัด จะแจ้ง USRE ID และ PASSWORD ให้ผใู ้ ช้ทราบ
ทาง e-mail
. หากมีขอ้ สงสัยในการกรอกข้อมูลตามแบบคําขอสิ ทธิ ฯ (แบบ SSO: 001-BCP) ให้สอบถามได้ทีหมายเลขภายใน 63507
ส่วนบริ หารคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย หรื อผูด้ ูแลระบบงานแต่ละระบบ หรื อนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงานสรรพสามิตภาคทีผูใ้ ช้สงั กัด
เฉพาะผูด้ ูแลระบบ
 ผูด้ ูแลระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผูด้ ูแลระบบสํานักงานสรรพสามิตภาค
PASSWORD
(ผูบ้ นั ทึกสิทธิ) วัน-เดือน-ปี
(บันทึกสิ ทธิ )
 โทร.แจ้งผูส้ มัคร
 ส่ง e-mail ผูส้ มัคร
 อืนๆ ระบุ……………………………………………..............................................
(ผูแ้ จ้งสิทธิ) วัน-เดื อน-ปี
(แจ้งสิทธิ)

USRE ID
ลงชือ
การแจ้งสิ ทธิ
ลงชือ
หมายเหตุ
ให้ ผ้ดู ูแลระบบสํานักงานสรรพสามิตภาค เมือดําเนินการเพิมผู้ใช้ เข้ าสู่ระบบเรียบร้ อยแล้ ว ขอให้ดําเนินการตามคําชี แจงข้อ เพือศู นย์เทคโนโลยี
สารสนเทศจะได้ รวบรวมจัดเก็บข้ อมูลทังหมดต่อไป

แบบฟอร์ ม SSO001-BCP V1.0

