แบบคาขอสิทธิ และขอยกเลิกผูใ้ ช้ iPortal System
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 02241 5600 - 19 ต่อ 54446 โทรสาร 02241 7057
เลขประจำตัวประชำชน

ข้ อมูลบุคคล
ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย)
ชื่อ-สกุล(ภำษำอังกฤษ)
ตำแหน่ง
e-mail

เลขที่แบบ 255..../..................

-

-

 ขอสิ ทธิผใู้ ช้ใหม่
 ขอเพิ่ม/ลดสิ ทธิ
ระบบงาน
1. ระบบใบขนสินค้าขาเข้าผ่าน ebXML (IDC)
- ผู้ใช้งานโดยทั่วไป (IDCUSER)
2. ระบบบริหารสารละลายไฮโดรคาร์บอน (HSV)
- ผู้ใช้งานโดยทั่วไป (HSVUSER)
3. ระบบค้นหาข้อมูลรถยนต์เสียภาษี (CHASSIS)
- ผู้ใช้งานโดยทั่วไป (CHASSIS)
4. ระบบส่งเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน (ePortfolio)
- ผูด้ ูแลระบบ ใช้งานระดับบันทึกรายการ (EIS_INV)
- ผูด้ ูแลระบบ ใช้งานระดับอนุมัติรายการ (EIS_APPV)
- ผู้ใช้งานโดยทั่วไป ใช้งานระดับทัว่ ไป (EIS_INVW)
ผู้สมัคร

)
/

 สิ ทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลภำยในหน่วยงำน
 สิ ทธิ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลทัว่ ประเทศ

 ไม่อนุมตั ิ

อื่นๆ ระบุ
...........................................................................................................
ขอรับรองว่ำผูข้ อสิ ทธิ เข้ำใช้ระบบงำนเป็ นเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด และมีหน้ำที่
..........................................................................................................
รับผิดชอบระบบงำนตำมสิ ทธิที่ขอใช้จริ ง

(ลำยเซ็น)
(ลำยมือชื่อตัวบรรจง) (
(วันที่ยนื่ คำขอ)

)
/

คำชี้แจง

ผู้ดูแลระบบ

หัวหน้ าหน่ วยงาน
 อนุมตั ิ

ขอยืนยันว่ำข้อมูลที่กรอกข้ำงต้นเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็ นควำมจริ งทุก
ประกำร

-

เบอร์โทรสำร
 ขอยกเลิกสิ ทธิ
ผู้ใช้ งาน

ขอ

/

-

นำย นำง นำงสำว  อื่นๆ...........................
Mr. Mrs. Miss  other ..........................
หน่วยงำนที่ปฏิบตั ิงำน
เบอร์ 5 หลัก

(

แบบ SSO: 001-2

/

(ลำยเซ็น)
(ลำยมือชื่อตัวบรรจง)
(ตำแหน่ง)
(วันที่ลงนำม)

1. ขอให้ระบุหน่วยงำนที่ปฏิบตั ิงำนให้ชดั เจน ดังนี้ สำนัก/กอง/ศูนย์/ส่ วน/ฝ่ ำย หรื อ ภำค/พื้นที่/ส่ วน/ฝ่ ำย/พื้นที่สำขำ
2. ให้ผยู้ นื่ คำขอ  เลือกช่อง ขอสิ ทธิผใู ้ ช้ใหม่ ขอเพิ่ม/ลดสิ ทธิ หรื อขอยกเลิกสิ ทธิ ผใู ้ ช้
3. ให้  เลือกสิ ทธิ์ ระบบงำนที่ได้รับมอบหมำยสิ ทธิ์ให้ปฏิบตั ิงำน ดังนี้
3.1 ผูใ้ ช้ หมำยถึง สิ ทธิในกำรใช้โปรแกรมที่จะได้รับในระดับของผูใ้ ช้งำน
3.2 ผูด้ ูแลระบบ หมำยถึง สิ ทธิ ในกำรปรับปรุ งข้อมูลของระบบงำนนั้นๆ
4. ให้หวั หน้ำหน่วยงำนลงนำมรับรองแบบคำขอผูใ้ ช้เข้ำสู่ ระบบควำมปลอดภัยกลำง (SSO) (แบบ SSO: 001-2)
5. สแกนเอกสำรแบบคำขอสิ ทธิ ฯ ทั้งด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง แล้วส่ งเมล์มำที่ it-clinic@excise.go.th หรื อแฟ็ กซ์ไปที่หมำยเลข 0 2241 7057 หรื อ
นำส่ งที่ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่ วนบริ หำรคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ำย ชั้น 4
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6. สำหรับผูใ้ ช้ในส่วนภูมิภำค ให้ส่งแบบคำขอสิ ทธิ ไปยังนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ผใู ้ ช้สงั กัด
7. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศหรื อผูด้ ูแลระบบสำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ผใู ้ ช้สงั กัด จะแจ้ง USRE ID และ PASSWORD ให้ผใู้ ช้ทรำบ
ทำง e-mail
8. หำกมีขอ้ สงสัยในกำรกรอกข้อมูลตำมแบบคำขอสิ ทธิฯ (แบบ SSO: 001-2) ให้สอบถำมได้ที่หมำยเลขภำยใน 54446 ส่ วนบริ หำรคอมพิวเตอร์
และเครื อข่ำย หรื อผูด้ ูแลระบบงำนแต่ละระบบ หรื อนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สำนักงำนสรรพสำมิตภำคที่ผใู ้ ช้สงั กัด
เฉพำะผูด้ ูแลระบบ
 ผูด้ ูแลระบบศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
 ผูด้ ูแลระบบสำนักงำนสรรพสำมิตภำค
PASSWORD
(ผูบ้ นั ทึกสิ ทธิ) วัน-เดือน-ปี
(บันทึกสิ ทธิ)
 โทร.แจ้งผูส้ มัคร
 ส่ ง e-mail ผูส้ มัคร
 อื่นๆ ระบุ……………………………………………..
(ผูแ้ จ้งสิ ทธิ) วัน-เดือน-ปี
(แจ้งสิ ทธิ)

USRE ID
ลงชื่อ
กำรแจ้งสิ ทธิ
ลงชื่อ
หมำยเหตุ
ให้ ผ้ดู ูแลระบบสานักงานสรรพสามิตภาค เมื่อดาเนินการเพิม่ ผู้ใช้ เข้ าสู่ ระบบเรี ยบร้ อยแล้ ว ขอให้ ดาเนินการตามคาชี้แจงข้ อ 5 เพื่อศู นย์เทคโนโลยี
สารสนเทศจะได้รวบรวมจัดเก็บข้ อมูลทั้งหมดต่ อไป
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