
ชื่อหน่วยงาน

คํานําหน้าชื่อ   อื่น ๆ  โปรดระบุ

ชื่อ - นามสกุล  (ภาษาไทย)

ชื่อ - นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  

วัน/เดือน/ปีเกิด เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ระดับการศึกษาสูงสุด

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ อาคาร ชั้น ห้อง หมู่ ตรอก/ซอย

ถนน แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ Email  Address

ตําแหน่ง ระดับ หน่วยงานสังกัด (สํานัก/กอง หรือเทียบเท่า)

ชื่อหน่วยงาน  สังกัดกระทรวง

ที่อยู่สถานที่ทํางาน  เลขที่ อาคาร ชั้น ตรอก/ซอย ถนน

แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ ต่อ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ Email  Address

ลงนาม ลงนาม

( ) ( )

ตําแหน่ง ตําแหน่ง

วันที่ วันที่

ประเภทของ   Authorization : ………………………………………..

User  Name : ………………………………………………………..
               (............................................................................................)

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๒๑๘๒ , ๒๑๘๓

                    ได้ตรวจสอบถูกต้องและดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

        ลงชื่อ ................................................................................................

              วันที่ .....................................................................................

สําหรับเจ้าหน้าท่ี สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สําหรับเจ้าหน้าท่ีทะเบียน  GFMIS-SOE  Token Key

ที่ สคร. กําหนด  พร้อมนี้ได้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

 ผู้มีสิทธิถือ GFMIS-SOE  Token Key

2.  ตําแหน่ง/สถานที่ทํางาน

รายละเอียดผู้มีสิทธิถือ  GFMIS-SOE  Token Key

1.  ประวัติส่วนตัว

 นาง  นางสาว

แบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิถือ GFMIS-SOE  Token Key

              (GFMIS-SOE  Token Key)

 ต่ํากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโทขึ้นไป

สิทธิแบบ

  นาย

                     ขอรับรองว่า  ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และหน่วยงานจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ GFMIS-SOE  Token Key

ผู้บริหารสูงสุด



 
หลกัเกณฑ์ผู้มีสทิธิถือ GFMIS-SOE Token key 

 

๑. ให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจแต่งต้ังผู้มีสิทธิถือและกําหนดสิทธิการใช้ GFMIS-SOE Token key 
เพื่อใช้งานระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ ๒) ซึ่งจะมีอํานาจหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลและควบคุมดูแล 
ระบบต่างๆ ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาครัฐวิสาหกิจ (FIN) ข้อมูลประมาณการรายได้ 
ภาครัฐวิสาหกิจ (REV) ข้อมูลการวางแผนการใช้จ่ายเงินภาครัฐวิสาหกิจ (EXP) ข้อมูลแผนการลงทุนภาครัฐวิสาหกิจ (INV) 
ข้อมูลการติดตามโครงการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง (PFMS-SOE) ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ (SOE) ข้อมูลผู้บริหาร 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (EMP) ข้อมูลคณะกรรมการ (COM) โดยให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจส่งหนังสือแจ้งรายชื่อ 
แบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิถือ GFMIS-SOE Token key และสําเนาบัตรประชนชนของผู้มีสิทธิ ให้สํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อกําหนดสิทธิการใช้ GFMIS-SOE Token key รหัสผู้ใช้งาน (User Log-In) และรหัสผ่าน 
(Password) สําหรับเข้าใช้งานระบบ  

๒. เมื่อ สคร. ได้กําหนดสิทธิการใช้ GFMIS-SOE Token key รหัสผู้ใช้งาน (User Log-In) และรหัสผ่าน 
(Password) ให้เรียบร้อยแล้ว สคร. จะแจ้งให้มารับ GFMIS-SOE Token key ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สคร. 

๓. ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจสามารถกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูลและการนําส่งข้อมูล 
รวมถึงมาตรการในการควบคุมภายใน วิ ธีการเก็บรักษา GFMIS-SOE Token key รหัสผู้ ใช้ (User Log-In)  
และรหัสผ่าน (Password) ให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานและความปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้มีสิทธิถือปฏิบัติ
ได้ตามความเหมาะสม 

๔. ในกรณีที่ GFMIS-SOE Token key สูญหาย ให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจมีหนังสือแจ้งให้ สคร. ทราบ 
ภายใน ๓ วันทําการ นับจากวันที่รู้เหตุ พร้อมแนบใบแจ้งความ เพื่อระงับการใช้งาน GFMIS-SOE Token key  
และขอ GFMIS-SOE Token key กําหนดสิทธิการใช้ GFMIS-SOE Token key รหัสผู้ ใช้งาน (User Log-In)  
และรหัสผ่าน (Password) ใหม่ หาก สคร. ไม่ได้รับแจ้งและมีผู้อ่ืนนําสิทธิการใช้งานดังกล่าวไปใช้ ผู้มีสิทธิต้องรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี   

๕. ในกรณีที่ GFMIS-SOE Token key ชํารุด ให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจมีหนังสือแจ้ง สคร. ทราบ 
ภายใน ๓ วันทําการ นับจากวันที่รู้เหตุ เพื่อขอ GFMIS-SOE Token key กําหนดสิทธิการใช้ GFMIS-SOE Token key 
รหัสผู้ใช้งาน (User Log-In) และรหัสผ่าน (Password) ใหม่โดยเร็ว พร้อมทั้งส่งคืน GFMIS-SOE Token key ที่ชํารุด 

๖. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิ ให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจมีหนังสือแจ้ง สคร. ทราบ 
ภายใน ๑๕ วันทําการ นับจากมีคําสั่งย้ายหรือเปลี่ยนตัวผู้ดํารงตําแหน่ง โดยให้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือผู้มีสิทธิ 
ที่ขอเปลี่ยนแปลงแบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิถือ GFMIS-SOE Token key สําเนาบัตรประชนชน พร้อมแนบคําสั่งแต่งต้ัง 
ผู้มีสิทธิถือ GFMIS-SOE Token key ให้ สคร.  

๗. สคร. อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที่ GFMIS-SOE Token key สูญหายหรือชํารุดตามอัตรา 
ที่ สคร. กําหนด 

๘. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับ GFMIS-SOE Token key โปรดติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สคร. 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๒๑๘๒ ๒๑๘๓ 


