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แบบฟอรมขอใชบริการ ระบบยืนยันตัวบุคคลสวนกลาง KU ALL-Login 
ของโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
วันท่ี…………………………………… 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………………………………………………… 
   “ให” ความยินยอม       “ไมให” ความยินยอม 
ในการ...ขอใชบริการ ระบบยืนยันตัวบุคคลสวนกลาง KU ALL-Login ของโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ท้ังนี้ กอนการแสดงเจตนา ขาพเจาไดอานรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงขอมูล หรือไดรับคําอธิบายจากสํานักบริการ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถึงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (“ประมวลผล”) ขอมูลสวน
บุคคล และมีความเขาใจดีแลว 
 ขาพเจาใหความยินยอมหรือปฏิเสธไมใหความยินยอมในเอกสารนี้ดวยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง 
และขาพเจาทราบวาขาพเจาสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเม่ือใดก็ไดเวนแตในกรณีมีขอจํากัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมี
สัญญาระหวางขาพเจากับสํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีใหประโยชนแกขาพเจาอยู  
 กรณีท่ีขาพเจาประสงคจะขอถอนความยินยอม ขาพเจาทราบวาการถอนความยินยอมจะมีผลทําใหไมสามารถใช
บริการได และขาพเจาทราบวาการถอนความยินยอมดังกลาว ไมมีผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีได
ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลวกอนการถอนความยินยอม 
 

คุณสมบัติเบ้ืองตน และเง่ือนไขการใชบริการ 
1. เปนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาเพื่อใหบริการสําหรับ นิสิต บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
2. โปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่นตองติดต้ังใหบริการแบบ HTTPS ที่มกีารเขารหัสขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการรับสงขอมูล 
3. เว็บไซตหรือระบบสารสนเทศหนวยงาน จะตองกาํหนดใหมีปุมยกเลิกการใชงาน (logout) ของ Access Token ระบบ OAuth2 โดยระบุเปน

“https://sso.ku.ac.th/nidp/app/logout” 

รายละเอียด  (กรุณากรอกขอมูลดวยตัวบรรจง และครบถวนทกุรายการ) 
ชื่อหนวยงาน (ภาษาไทย)   ……………………………………………………………………...………………………………………………………………………………… 
ชื่อหนวยงาน (ภาษาอังกฤษ)   ………………………………………………………………………..………………………………………………….…………………………… 
วิทยาเขต 
สถานะของเว็บที่ใหบริการ 

�    บางเขน        กําแพงแสน        ศรีราชา        สกลนคร        สุพรรณบุรี        อื่นๆ โปรดระบ ุ

………….… 
�    ระบบใหม         ระบบเดิม ใหบริการปจจบุัน 

ชือ่โปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น (ภาษาไทย)   ………………………………………………………………………………………..……………………………………….……………………… 
ชือ่โปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น (ภาษาอังกฤษ)   ………………………………………………………………………………………..……………………….……………………………………… 
ชื่อ URL HTTPS เทานั้น https://………………………………………………………………….........……………….............. ……...............………………… 
IP Address ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………..……… 
โทรศัพท ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…… 
ผูรับผิดชอบดูแลระบบ ชื่อ-สกุล……………………….……….……………………………..……… E-mail :……..………................…………...…………… 

ชื่อ-สกุล……………………….………………………….….……….……… E-mail :……….………..............…………...…………… 
ชื่อ-สกุล……………………….………….………………….……….……… E-mail :……...........................…………...…………… 

 

จุดประสงคการใหบริการโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

มีความประสงคขอใชบริการระบบยืนยนัตัวบุคคลสวนกลาง OAuth2 ของโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขอรับรองวามี
คุณสมบัติเบื้องตน และเง่ือนไขการใชบริการตามที่กําหนดขางตน 

ลงนาม (ผูขอใชบริการ) ………………………..………….………………………………….. 
(……………………………………….……………………………....) 

ตําแหนง ……………………………………………………………………….. 
วันที่ ……….………………………………………..………………… 
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สําหรับผูใชบริการ 
ความเห็นหัวหนาหนวยงาน(หัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา) 
……………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………….……………………… 
                                     ลงนาม  ………………………………………………. 
                                              (……………………………………………….) 
             ตําแหนง ……………………………………………… 
                                              วันที่  …………….…………………………… 

สําหรับผูใชบริการ 
ความเห็นเจาสังกัด คณบดี/ผูอํานวยการ (สถาบัน/สํานกั/กอง) 
………………………………………………...…………………………… 
……………………………………….…………………..………………… 
                                     ลงนาม  ………………………………………………. 
                                              (……………………………………………….) 
             ตําแหนง ……………………………………………… 
                                              วันที่  …………….…………………………… 

 สําหรับเจาหนาที่สาํนักบริการคอมพิวเตอร 
ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย              [  ]  ดําเนินการแลว 
…………………………………….. 
                               ลงนาม  …………….………………………………. 
                                          (………..…………………………………..) 
                                           วันที่  ……………………………………… 
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ขอตกลงการใชบริการระบบยืนยันตัวบุคคลสวนกลาง 
 

ซ่ึงในขอตกลงการใหบริการนี้ ให 
“ผูใหบริการ” หมายความถึง สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
“ผูใชบริการ” หมายความถึง หนวยงานสมัครใชบริการระบบยนืยันตัวบุคคลสวนกลาง 
“บริการ” หมายความถึง บริการระบบยืนยันตัวบุคคลสวนกลาง 
 
ผูใหบริการและผูใชบริการไดตกลงกันโดยมีขอความดังตอไปนี้ 

1. สิทธิการใชบริการเปนสิทธิพิเศษเฉพาะ (privilege) ท่ีมหาวิทยาลัยเอ้ืออํานวยใหผูใชบริการท่ีไดรับสิทธิ์ ไมสามารถ
โอนสิทธิ์ใหแกบุคคลอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนได 

2. ผูใชบริการจะตองสมัครใชบริการหรือลงทะเบียนผานชองทางตาง ๆ ท่ีผูใหบริการกําหนด ผูใชบริการสามารถใช
บริการไดทันทีภายหลังจากสมัครใชบริการ หรือลงทะเบียนเปนท่ีเรียบรอยแลว 

3. ผูใชบริการจะตองใหขอมูล หรือรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับผูใชบริการตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนแกการใช
บริการ หากผูใหบริการตรวจพบวาขอมูลสวนตัวหรือรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับผูใชบริการไมชัดเจน ไมถูกตอง หรือ
เปนขอมูลเท็จ ไมวาผูใชบริการจะใหขอมูลนั้นดวยความสมัครใจหรือความประมาทเลินเลอก็ตาม ผูใหบริการมีสิทธิท่ี
จะยกเลิกบัญชีของผูใชบริการโดยมิพักตองบอกกลาวลวงหนา 

4. ผูใชบริการจะตองรักษาชื่อบัญชีผูใชงานและรหัสผานไวเปนความลับ หากปรากฏวามีผูอ่ืนสามารถใชงานผานบัญชี
ของผูใชบริการได ผูใหบริการจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

5. ผูใชบริการจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขภายใตขอตกลงการใหบริการโดยเครงครัด รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย 
ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับของผูใหบริการ ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใชบริการท้ังท่ีใชอยูใน
ปจจุบัน และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อาทิ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 เปนตน 

6. หากไมมีการใชงานบริการเกิน 1 ป ผูใหบริการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะระงับการใชงานบริการโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

7. ผูใชบริการจะไดรับขาวสารผานทางชองทางตาง ๆ ท่ีไดแจงไวแกผูใหบริการ 
8. การแกไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงเง่ือนไขภายใตขอตกลงการใหบริการนี้ ผูใหบริการจะแจงใหผูใชบริการทราบ 

ผานทางชองทางตาง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
 
 

ลงนาม ………………………..………….………………………………….. ผูใชบริการ 
                         (……………………………………….……………………………....) 

ตําแหนง ……………………………………………………………………….. 
 วันท่ี ……….……………………….………….…………………..…………… 
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