กรมสรรพสามิต

แบบคาขอสิทธิ และขอยกเลิกผู้ใช้ ระบบสารสนเทศ

แบบ SSO:001-BSS
V2.2

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02241 5600 - 19 ต่อ 63507-8 โทรสาร 02241 7057

เลขที่แบบ 255..../..................

เลขประจำตัวประชำชน
ข้อมูลบุคคล
ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย)
นำย นำง นำงสำว  อื่นๆ...........................
ชื่อ-สกุล(ภำษำอังกฤษ)
Mr. Mrs. Miss  Other ..........................
สถำนะ
ชื่อผูใ้ ช้ระบบ SSO :
มีชื่อใช้ งำน SSO อยู่แล้ ว  ยังไม่เคยมีชื่อใช้ งำน SSO
ตำแหน่ง
รหัสหน่วยงำน
E-mail
เบอร์โทร
ขอ
 ขอสิทธิผ้ ูใช้ ใหม่
 ขอเพิ่ม/ลดสิทธิ
 ขอยกเลิกสิทธิ
รายละเอียดการใช้งาน

-

-

ชื่อหน่วยงำน
เบอร์โทรสำร
ชื่อสิทธิ์การใช้งาน
 BSS_ADM

สิทธ์สาหรับผู้ดูแลระบบ ( เฉพาะส่วนกลาง )
- ผู้ใช้ ท่มี องข้ อมูลสินทรัพย์ทุกศูนย์ต้นทุน
- เพิ่มเติม / แก้ ไขข้ อมูลพื้นฐำนต่ำง
- ค้ นหำ / เรียกดูตรวจสอบข้ อมูล ของ ศูนย์ต้นทุน ทัว่ ประเทศ
- มีสทิ ธิ์ในกำร อนุมัติรำยกำร ของทุกศูนย์ต้นทุน
สิทธิ์สาหรับผู้ใช้งานทั่วไป
- ผู้ใช้ ท่มี องข้ อมูลสินทรัพย์ของศูนย์ต้นทุนที่ตัวเองอยู่
- ค้ นหำ / เรียกดูตรวจสอบข้ อมูล ของ ศูนย์ต้นทุนที่ตัวเองอยู่
- มีสทิ ธิ์ในกำร อนุมัติรำยกำร ของศูนย์ต้นทุนที่ตัวเองอยู่
สิทธิ์สาหรับการใช้งานผ่าน mobile
- เรียกดูข้อมูลสินทรัพย์ ผ่ำน Smart Phone
- นับสินทรัพย์ประจำปี ผ่ำน Smart Phone
- แจ้ งซ่อมสินทรัพย์ ผ่ำน Smart Phone
หมำยเหตุ : คำอธิบำยสิทธิ์สำหรับกำรใช้ งำนผ่ำน mobile
Mobile กำรใช้ งำนฟังชั่นบนอุปกรณ์มือถือ (Smart Phone)/ แทปเล็ต

 BSS_MGR

 BSS_MCARE

ผู้สมัคร

หัวหน้าส่วนราชการ
 อนุมัติ

 สิทธิในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลภำยในหน่วยงำน
 สิทธิในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลทั่วประเทศ

ขอยันยืนว่ำข้ อมูลที่กรอกข้ ำงต้ นเป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ อง และเป็ นควำมจริงทุกประกำร

 ไม่อนุมัติ ...........................................................................................................
 อืน่ ๆ ระบุ..........................................................................................................

(

)
/

/

(ลำยเซ็น)
(ลำยมือชื่อตัวบรรจง)
(วันที่ยื่นคำขอ)

ขอรับรองว่ำผู้ขอสิทธิเข้ ำใช้ ระบบงำนเป็ นเจ้ ำหน้ ำที่ในสังกัด และมีหน้ ำที่รับผิดชอบระบบงำนตำม
สิทธิท่ขี อใช้ จริง
(ลำยเซ็น)
(
)
(ลำยมือชื่อตัวบรรจง)
(ตำแหน่ง)
/
/
(วันที่ลงนำม)

แบบฟอร์ม SSO001-BSS

คาชี้แจง

USER ID
ลงชื่อ
การแจ้งสิ ทธิ
ลงชื่อ
หมายเหตุ

1. ขอให้ ระบุหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนให้ ชัดเจน ดังนี้ สำนัก/กอง/ศูนย์/ส่วน/ฝ่ ำย หรือ ภำค/พื้นที่/ส่วน/ฝ่ ำย/พื้นที่สำขำ
2. ให้ ผ้ ูยื่นคำขอ  เลือกช่อง ขอสิทธิผ้ ูใช้ ใหม่ ขอเพิ่ม/ลดสิทธิ หรือขอยกเลิกสิทธิผ้ ูใช้
3. ให้  เลือกสิทธิ์ระบบงำนที่ได้ รับมอบหมำยสิทธิ์ให้ ปฏิบัติงำน ดังนี้
3.1 ผู้ใช้ หมำยถึง สิทธิในกำรใช้ โปรแกรมที่จะได้ รับในระดับของผู้ใช้ งำน
3.2 แสดงรำยงำน หมำยถึง สิทธิในกำรเข้ ำดู ข้อมูล หรือ/และ รำยงำนต่ำงๆ ของระบบงำนนั้นๆ
3.3 ผู้อนุมัติ หมำยถึง สิทธิในกำรอนุมัติข้อมูล หรือ/และ อนุมัติกำรทำธุรกรรมของระบบงำนนั้นๆ
4. ให้ หัวหน้ ำส่วนรำชกำรลงนำมรับรองแบบคำขอผู้ใช้ เข้ ำสู่ระบบควำมปลอดภัยกลำง (SSO) (แบบ SSO: 001-1)
5. สแกนเอกสำรแบบคำขอสิทธิฯ ทั้งด้ ำนหน้ ำ ด้ ำนหลัง แล้ วส่งเมล์มำที่ it-clinic@excise.go.th หรือแฟ็ กซ์ไปที่หมำยเลข 0 2241 7057 หรือนำส่งที่ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ส่วนบริหำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย ชั้น 3
6. สำหรับผู้ใช้ ในส่วนภูมิภำค ให้ ส่งแบบคำขอสิทธิไปยังนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ผ้ ูใช้ สงั กัด
7. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศหรือผู้ดูแลระบบสำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ผ้ ูใช้ สงั กัด จะแจ้ ง USER ID และ PASSWORD ให้ ผ้ ูใช้ ทรำบ
ทำง e-mail
8. หำกมีข้อสงสัยในกำรกรอกข้ อมูลตำมแบบคำขอสิทธิฯ (แบบ SSO: 001-1) ให้ สอบถำมได้ ท่หี มำยเลขภำยใน 63507-8 ส่วนบริหำรคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย หรือ
ผู้ดูแลระบบงำนแต่ละระบบ หรือนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ผ้ ูใช้ สงั กัด
เฉพาะผู้ดูแลระบบ
 ผู้ดูแลระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้ดูแลระบบสานักงานสรรพสามิตภาค
PASSWORD
(ผู้บันทึกสิทธิ) วัน-เดือน-ปี
(บันทึกสิทธิ)
 โทร.แจ้งผู้สมัคร
 ส่ง e-mail ผู้สมัคร
 อื่นๆ ระบุ……………………………………………..
(ผู้แจ้งสิทธิ) วัน-เดือน-ปี
(แจ้งสิทธิ)

ให้ผู้ดูแลระบบสานักงานสรรพสามิตภาค เมื่อดาเนินการเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ขอให้ดาเนินการตามคาชี้แจงข้อ 5 เพื่อศูน ย์เทคโนโลยี
สารสนเทศจะได้รวบรวมจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดต่อไป

แบบฟอร์ม SSO001-BSS

