จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศ คณะนิติศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563
------------------------------------------------ด้วยหลั ก สูตรนิติศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช ากฎหมายการเงิ นและภาษีอากร ก าหนดให้มี ก ารสอบ
สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร
ประจาปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันอังคารที่ 9 – วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดังมีรายนามผู้มีสิทธิ์ สอบ
สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
หมวดวิชากฎหมายการเงินและหลักทรัพย์
แผน ก. แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์
ลาดับที่ เลขทีส่ มัคร
ชื่อ - นามสกุล
1
F 001
นายอดิศร
กิจบารุง
2
F 012
นางสาวบดินทร์ธร วงศ์วิเศษกิจ
3
F 021
นายศักยภาพ
ชัยเดช
แผน ข. เอกัตศึกษา
ลาดับที่ เลขทีส่ มัคร
4
F 003
5
F 004
6
F 005
7
F 006
8
F 008
9
F 009
10
F 010
11
F 011
12
F 013
13
F 014
14
F 015
15
F 016
16
F 017

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวรักตกมล สุขอินทร์
นางสาวกชพรรณ ศิริเพ็ญ
นางสาวจิรสุดา
สาสนัส
นางสาวพรรษชล หุตะมงคล
นายไผ่ตง
รักเผื่อน
นางสาวณิชาภัทร เล็กคง
นายสุรศักดิ์
โชติช่วง
นายกริษฐ
วสุอาภา
นายภวินท์
ชิดประสงค์
นายวิสิฏฐ์
ศาลาสวัสดิ์
นางสาววิระนันท์ องค์วิเศษไพบูลย์
นายพงศ์ปกรณ์
กิติสมเกียรติ
นางสาววิชิรา
ตั้งวงศ์พัฒนกิจ

-2ลาดับที่
17
18
19
20
21
22
23
24

เลขทีส่ มัคร
F 018
F 019
F 020
F 022
F 023
F 024
F 025
F 026

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์วิเชียร
นางสาวพินิจพร
ภูยาดาว
นางสาวพุทธาภรณ์ เมฆสกุล
นายกฤษฏ์
พงษ์ประภาพันธ์
นางสาววรรษวีร์
สิงห์สรศรี
นายบวรนนท์
ลีนิวา
นายชาญวิทย์
นาวารัตน์
นายอัครวัฒน์
ฤทธวีสุธินันท์

หมวดวิชากฎหมายภาษีอากร
แผน ก. แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์
ลาดับที่ เลขทีส่ มัคร
1
T 018
2
T 023
3
T 033
4
T 035
5
T 080
6
T 082
7
T 084
8
T 088
9
T 089

ชื่อ - นามสกุล
นายฐิตวันต์
เทียรฆศิริ
นายภวพล
รัตนะ
นายนลธวัช
กิมฮง
นางสาวธันยพร
ไก่แก้ว
นางสาวณิษา
ปัณฐรัตนากุล
นางสาวพีรยา
โป๊ะลาพงษ์
นายวีร์ชาพิภัทร
ผาสุข
นางสาวสุชญา
จิตสุภานันท์
นางสาววราลี
โยธาวิจิตร

แผน ข. เอกัตศึกษา
ลาดับที่ เลขทีส่ มัคร
10
T 003
11
T 006
12
T 007
13
T 008
14
T 009
15
T 011
16
T 012
17
T 015

ชื่อ - นามสกุล
นายพิชญ
พลสมบัติ
นายชลาพันธ์
เจนงามกุล
นายภูรินทร์
ศรีหร่าย
นายธนทัต
ศรีอุทารวงศ์
นางสาวธันยสรวง สิรินลิ กุล
นายภาธร
ลักษณ์พันธุ์ภักดี
นางสาวกนกนันท์ ชนาทรธรรม
นายอิทธิเดช
ช่วยเกิด

-3ลาดับที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

เลขทีส่ มัคร
T 016
T 017
T 019
T 020
T 021
T 022
T 025
T 026
T 027
T 029
T 032
T 034
T 037
T 039
T 042
T 044
T 046
T 047
T 049
T 051
T 052
T 054
T 055
T 056
T 057
T 058
T 059
T 060
T 061
T 062
T 065
T 067

ชื่อ - นามสกุล
นายธนชาติ
วงศ์วัฒนศานต์
นางสาวชุติมา
ภิรมย์ไกรภักดิ์
นางสาวธนัชพร
ฉันทาวรานุรักษ์
นายวิชาญ
นวมงคลสวาท
นายศุภกฤต
อนานนท์
นางสาวธิราภรณ์ ตั้งประเสริฐ
นายกัณฐเศรษฐ
สุนนท์ราษฎร์
นายสุริย์วงศ์
นานอน
นายปัณฑ์ธร
มงคลนัฏ
นายนพวิชญ์
เปาอินทร์
นายวชิรวิทย์
มณีสุริยวงศ์
นางสาวปวันรัตน์ วีรพัฒนาสุวรรณ
นางสาวจุฬาลักษณ์ วราห์คา
นางสาวปวีณ์สุดา สินสมุทร
นายนรุตม์ชัย
วัฒนศัพท์
นายณัฐวุฒิ
แวงวรรณ
นายณัฐวุฒิ
ริศศรี
นายธนกร
สามคุ้มพิมพ์
นางสาวนรี
ธีรปัญญาวัฒน์
นายศุภณัฐ
ช่วยคุ้ม
นางสาวสมิตา
แจ่มวรรณา
นางสาวจิตรวรรณ พัฒนสระคู
นายศุภณัฐ
สัจจาสัย
นางสาวบุณยกร
มุสิโก
นายสุวัฒน์
รุ่งเรืองศรี
นางสาวสาวิตรี
ปานสังข์
นายนิติธร
ธิราไชย
นางสาวอวัสดา
กิมฮง
นางสาวภัทรานิษฐ์ ทิพย์สุวรรณ
นายอนวัช
สุดตา
นางสาวอนันธิชา บุญสม
นางสาววารีย์ยา
รัตนวรคุณ

-4ลาดับที่
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

เลขทีส่ มัคร
T 070
T 072
T 073
T 076
T 077
T 081
T 083
T 085
T 090
T 092

ชื่อ - นามสกุล
นายกิติพงศ์
สุทธินนท์
นางสาววรัญญา
ภักดีวัฒนกูล
นายศตายุ
เกิดผล
นางสาวชวิวรรณ เทพอินทร์
นายเสฎฐวุฒิ
วรรณา
นางสาวณฐมน
ขวัญเฉื่อย
นายคุณานนต์
อุ่นจิตต์
นางสาวนุสรา
เจราหวัง
นางสาวกุลสตรี
พยุงพรพิสิฐ
นายธนพล
ภาณุวรรณ

ทั้งนี้ ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องถือปฏิบัติตาม คาแนะนาในการสอบ
สัมภาษณ์ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์)
คณบดีคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1
ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์
1. การเข้าใช้ฐานระบบ Zoom
การสอบสัมภาษณ์จะดาเนินการโดยใช้ฐานระบบ Zoom โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการเข้าใช้ฐานระบบ Zoom ดังนี้
(1) การรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
- เข้าสู่ฐานระบบ Zoom แล้วเข้าห้องสอบออนไลน์ที่กาหนด (ห้องที่ 1 หรือ ห้องที่ 2) ด้วยการ Join
Meeting โดยใส่ Meeting ID ของห้องสอบที่จะเข้าสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามที่ได้รับจากอีเมล
ของหลักสูตรฯ)
- กรอกชื่อในช่อง Your Name ตามรูปแบบที่กาหนด ดังนี้
“เลขที่สมัคร ชื่อ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)”
เช่น
T001 NITI CHULA
- กด Join
- กรอก Password ตามที่ได้รับจากอีเมลของหลักสูตรฯ และรอในห้อง Waiting Room ก่อนเข้า
สอบสัมภาษณ์ตามลาดับ
(2) การเข้าสัมภาษณ์
- เมื่อใกล้เวลาเข้าสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบจะแจ้ง ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ลาดับ
ถัดไปที่รอในห้อง Waiting Room ผ่านช่องทาง Chat ที่ปรากฏด้านขวาของห้อง Waiting Room
- ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เตรียมเปิดไมโครโฟนและกล้อง และเตรียมบัตรประจาตัวประชาชนให้
เรียบร้อย
- เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ให้ผู้ มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เปิดไมโครโฟน
และกล้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้ยินและเห็นหน้าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน
(3) การสัมภาษณ์
- ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แสดงบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนต่อคณะกรรมการ โดย
เจ้าหน้าที่จะทาการบันทึกภาพของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์พร้อมบัตรประจาตัวประชาชน
- ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เปิดกล้องตลอดระยะเวลาที่สอบสัมภาษณ์
2. การทดลองเข้าใช้ฐานระบบ Zoom ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรฯ จะจัดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สามารถทดลองเข้าใช้ฐานระบบ Zoom เพื่อซักซ้อมให้
เกิดความคุ้นชินก่อนวันสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
1. เวลา 17.30 – 18.30 น. ส าหรับ ผู้มี สิท ธิ์ส อบสัม ภาษณ์ในวันอัง คารที่ 9 และวันพุธที่
10 มิถุนายน 2563
2. เวลา 19.00 – 20.00 น. สาหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 11 และวันศุกร์ที่
12 มิถุนายน 2563

-2โดยใส่ Meeting ID ของห้องซ้อมสอบสัมภาษณ์ออนไลน์และกรอก Password ตามที่ได้รับจากอีเมล
ของหลักสูตรฯ และรอในห้อง Waiting Room ก่อนการเข้าทดลองซ้อมสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ในห้องซ้อมต่อไป
ทั้งนี้ ในวันและเวลาดังกล่าว จะมีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบคอยให้คาแนะนาและช่วยเหลือ
3. กาหนดการรายงานตัวการมาเข้าสอบสัมภาษณ์ และลาดับการสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องดาเนินการเข้าใช้ฐานระบบ Zoom และโทรศัพท์มายืนยันการรายงาน
ตัวการมาเข้าสอบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในตารางอย่างเคร่งครัด ดังนี้
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เวลารายงานตัว
ลาดับการสอบสัมภาษณ์
ห้องที่ 1 หมวดวิชากฎหมายภาษีอากร
เวลา 17.00 น.
ลาดับที่ 1 – 9
ห้องที่ 2 หมวดวิชากฎหมายภาษีอากร
เวลา 17.00 น.
ลาดับที่ 10 – 19
วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เวลารายงานตัว
ลาดับการสอบสัมภาษณ์
ห้องที่ 1 หมวดกฎหมายการเงินและหลักทรัพย์
เวลา 17.00 น.
ลาดับที่ 1 – 12
ห้องที่ 2 หมวดกฎหมายภาษีอากร
เวลา 17.00 น.
ลาดับที่ 20 – 29
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เวลารายงานตัว
ลาดับการสอบสัมภาษณ์
ห้องที่ 1 หมวดกฎหมายการเงินและหลักทรัพย์
เวลา 17.00 น.
ลาดับที่ 13 – 24
ห้องที่ 2 หมวดกฎหมายภาษีอากร
เวลา 17.00 น.
ลาดับที่ 30 – 39
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เวลารายงานตัว
ลาดับการสอบสัมภาษณ์
ห้องที่ 1 หมวดกฎหมายภาษีอากร
เวลา 17.00 น.
ลาดับที่ 40 – 49
ห้องที่ 2 หมวดกฎหมายภาษีอากร
เวลา 17.00 น.
ลาดับที่ 50 – 59

-3ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มีหน้าที่ต้องรายงานตัวการมาเข้าสอบสัมภาษณ์ให้ตรงเวลา ตามวันและ
เวลาที่กาหนดในตารางข้างต้น ในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องใด ๆ อันเป็น "เหตุสุดวิสัย" ให้ไม่สามารถรายงานตัวการมา
เข้าสอบสัมภาษณ์และ/หรือเข้าห้องสอบสัมภาษณ์เมื่อถึงลาดับ ของตนได้ ซึ่งมิ ใช่ความผิดของผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบ
สัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ประจาห้องสอบทันที
ในการพิจารณาเรื่องนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะเป็นผู้มีภาระในการพิสูจน์ว่าข้อขัดข้องดังกล่าวเป็น
เหตุสุดวิสัย หากผู้ มี สิท ธิ์ เ ข้าสอบสัม ภาษณ์ ไม่ ส ามารถพิสูจ น์ได้ จะถือว่าผู้ มี สิท ธิ์ เ ข้าสอบสัม ภาษณ์ ขาดสอบ
และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
การพิจารณาเหตุสุดวิสัยจะเป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คาแนะนาในการสอบสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์เป็นการวัดความรู้ทางวิชาการและความรอบรู้ต่อเหตุการณ์ปัจจุบันของผู้ มีสิทธิ์เข้า
สอบสัมภาษณ์ ดังนั้น ผู้มีสิทธิ์เ ข้าสอบสัมภาษณ์ ควรทบทวนความรู้พื้นฐานที่เกี่ ยวข้องกับหมวดวิชาที่ตนสมัคร
เพื่อใช้ในการอธิบายความรู้ ตลอดจนแสดงทัศนะและทักษะการให้เหตุ ผล การวิเคราะห์ปัญหา และตอบคาถาม
ของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้าศึกษา
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยึดมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้ามาเป็น
นิสิตของเราทุกคนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยนโยบายนี้จะได้อธิบายว่าเราเก็บ
รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมั ครและเมื่อได้รับ การบรรจุให้เป็นนิสิตแล้วอย่ างไร ตามขอบเขตและ
วัตถุประสงค์ของเรา
นโยบายนี้ครอบคลุมผู้สมัครทุกท่าน จึงควรที่จะได้อ่านนโยบายนี้ รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเฉพาะกรณีอื่น ๆ ที่ท่านอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในกรณีนั้น ๆ
เพื่อที่ท่านจะได้ทราบและเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยและส่วนงานต่าง ๆ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
อย่างไร
กรณีของศิษย์เก่าหรือนิสิต มหาวิทยาลัยมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแยกต่างหากจากนโยบายนี้
และส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น คณะ และสานักต่าง ๆ ก็อาจมีนโยบายเฉพาะสาหรับท่านในกรณีนี้ด้วย
1) เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง
เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จาเป็นต่อการดาเนินการเพื่อรับสมัครท่านดังต่อไปนี้
- รายละเอียดเพื่อการติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล คานาหน้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
- รายละเอียดส่วนตัวอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการรับสมัคร เช่น สถานะสมรส สัญชาติ วันเดือนปีเกิด เพศ
ภาพถ่าย
- ประวัติการศึกษาและการทางาน เช่น โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่เคยศึกษา ประสบการณ์และ
สถานที่ทางานที่ผ่านมา รายวิชาหรือหลักสูตรทีส่ าเร็จการศึกษา ช่วงเวลาที่ศึกษาและผลการศึกษา
- ประวัติการศึกษา รวมถึง ข้อมูลการประเมินผลงาน รายละเอียดการสอบ และข้อมูลเกรดที่ได้รบั
หรือที่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น
- เรียงความหรือบทวิเคราะห์ที่ท่านเขียนตามเงือ่ นไขที่หลักสูตรที่ท่านสมัครกาหนด
เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของผู้สมัคร 1
2) เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่ออะไร
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเพื่อการรับสมัครเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ในขั้นตอนส่งใบสมัครทั้ง แบบเอกสารและระบบออนไลน์ เราใช้ข้อมูล ทั้งหมดเพื่อการพิจารณา
คัดเลือ กผู้สมัครและติดต่อท่ านตามฐานความยินยอม [Consent] ที่ท่ านได้ให้ไว้ในเวลาที่ส่งใบ
สมัครพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด
1

ในกรณีที่ท่านได้กรอกข้อมูลศาสนาตามแบบฟอร์มเดิม เราได้ดาเนินการลบให้ท่านแล้ว

-2ในขั้นตอนการสัมภาษณ์ เราจะได้ติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ หากท่านประสงค์จะศึกษาต่อในคณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการพิจารณารับสมัครท่านตามฐาน
สัญญา [Contract] ซึ่งรวมถึง การเก็บรวมรวบข้อมูล อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การบันทึก วีดิโ อการ
สัมภาษณ์ การให้คะแนนการสอบและการสัมภาษณ์
- ในขั้นตอนบรรจุเป็นนิสิตและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เราใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อการดาเนินการที่
จาเป็นสาหรับการบรรจุท่านเป็นนิสิตตามฐานสัญญา [Contract]
อย่างไรก็ดี เราอาจใช้ข้อมู ลร่วมกั นกั บหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องตามฐานการประมวลผลอื่น ๆ ในกรณี
-

ดังต่อไปนี้
-

[Vital Interest] กรณีจาเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน

[Public Task] กรณีจาเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินการภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อานาจรัฐที่เราได้รับมอบหมาย
- [Legitimate Interest] กรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยไม่ให้สิทธิขั้น
พื้นฐานของท่านได้รับความกระทบกระเทือน
- [Legal Obligation] กรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
เราอาจขอความยินยอม [Consent] เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ
ซึ่งจะได้ขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนทุกครั้ง
ทั้งนี้ เรามีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้นาไปใช้นอกเหนือ
วัตถุประสงค์หรือนาไปใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ
3) การแบ่งปันและโอนข้อมูล
เราจะไม่เผยแพร่ จาหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของท่านที่เราได้เก็บ
รวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เมื่อได้รับการร้องขอหรือได้รับความยินยอม
อย่างชัดแจ้งจากท่าน
4) ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครตามระยะเวลาเท่าที่จาเป็นในการดาเนิน การรับสมัครเพื่อ
วัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมาย เราจะลบและทาลายหรือทาให้ข้อมูลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ทันทีที่
กระบวนการสิ้นสุดด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ หากท่านมีการร้องขอ เราจะดาเนินการลบหรือทาให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่สามารถระบุตั วตน
ของท่านได้ เว้นแต่เป็นข้อกาหนดทางกฎหมายที่เราจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างไว้ โดย
ตลอดระยะเวลาที่ เราเก็ บรวบรวมข้อมู ล เราจะจัดเก็ บและดูแลข้อมู ลภายใต้มาตรการการรัก ษาความมั่นคง
ปลอดภัยที่เคร่งครัด

-35) สิทธิในข้อมูลของท่าน
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้สิทธิท่านในการเข้าถึงข้อมูลของท่านที่เราได้มีการเก็บรวบรวม
และประมวลผล รวมถึงขอสาเนาข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล จากัด หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน
หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดแจ้งความประสงค์ดังกล่าวมายังเราได้ตาม
ช่องทางการติดต่อด้านล่าง
เราจะตอบกลับและดาเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
6) การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายนี้อ าจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้ง คราว ท่านควรเข้ามาตรวจสอบนโยบายนี้สม่ าเสมอ
เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับทราบนโยบายฉบับล่าสุด
7) ติดต่อเรา
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูล ให้คาแนะนาติชมใด ๆ โปรดติดต่อเราได้ที่
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการเงินและภาษีอากร
อีเมล llm-fintax@law.chula.ac.th
ทางเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือ แก้ไขข้อกังวลและปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านแจ้งมายังเรา
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มผี ลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวอร์ชั่น 2020.1

