
รายละเอียดแนบทายประกาศการรับสมัครฯ 

ภาควิชา  นิตศิาสตร             คณะนิตศิาสตร 

สาขาวิชา กฎหมายการเงินและภาษีอากร    

หลักสูตร  นิตศิาสตรมหาบัณฑิต            รหัสหลักสูตร      2 8     9    6  

  สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร        รหัสหลักสูตร      2 8     9    7   

คุณสมบัต ิ

1. สําเร็จการศึกษาขั้นต ําปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

2. ผานการคัดเลือกตามวิธีการที หลักสูตรกําหนด 

3. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื อมเสียอยางรายแรง 

4. ผูเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะศึกษาเกินกวา 1 สาขาวิชาในเวลาเดียวกันมิได 

5. ผูเขาศึกษาตองผานเกณฑคะแนนภาษาอังกฤษในวันลงทะเบียนแรกเขา ดังตอไปน้ี 

5.1 มีคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต 30 ขึ้นไป หรือ TOEFL ตั้งแต 400 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต 3.0 ขึ้นไป กอนลงทะเบียน

แรกเขา ทั้งน้ี ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบจนถึงวันปดรับสมัคร 

5.2* กรณีผานการคัดเลือกตามขอ 2 แตยังไมมีคะแนนภาษาอังกฤษตามขอ 5.1 ใหรับเขาศึกษาได โดยมีสถานภาพเปน นิสิตทดลอง

ศึกษา และมีเงื อนไขวานิสิตทดลองศึกษาจะตองดําเนินการภายในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 ขอใดขอหนึ ง ดังน้ี 

1) ตองสอบภาษาอังกฤษใหมีคะแนนตามขอ 5.1  

2) ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรื องเกณฑการทดสอบความรูความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษสําหรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 

หมายเหตุ*: กรณีตามขอ 5.2 เปนการผอนผันตามมติคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที  3/2563 เมื อวันที   

19 มีนาคม พ.ศ. 2563 และทั้งน้ีในการสําเร็จการศึกษา นิสิตตองมีคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต 45 ขึ้นไป หรือ TOEFL  

ตั้งแต 450 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต 4.0 ขึ้นไป หรือสอบผานรายวิชาภาษาอังกฤษตามที มหาวิทยาลัยกําหนดดวยจึงจะสําเร็จ

การศึกษาได 

รับสมัครออนไลน 

ตั้งแตวนัจนัทรที่ 6 มกราคม ถึงวันศุกรที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

ผานเว็บไซตระบบการรับสมัครออนไลน https://law.chula-regist.com 

วิธีการคัดเลือก วันและเวลา วิธีการ 

1. พิจารณาเอกสารประกอบการรับสมัคร 

2. พิจารณาจากขอเขียนในหัวขอ 

“ความสําคัญและเปาหมายของการศึกษา

ตอในสาขาวิชาที สมัคร (กฎหมายการเงิน

และหลักทรัพย หรือ กฎหมายภาษี

อากร)” (Statement of Purpose) 

กําหนดปดรับสมัคร/ย่ืนเอกสาร 

วันศุกรที  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

เวลา 23.59 น. 
หมายเหต ุ

หลักสูตรจะยึดตามเวลาที ผูสมัครกดสงสําเร็จและปรากฏ

ในระบบการรับสมัครออนไลนเปนสําคัญ 

อัพโหลดเอกสารประกอบการรับ

สมัครผานระบบการรับสมัคร

ออนไลนที เว็บไซต  

https://law.chula-regist.com 

 

 

3. สอบสัมภาษณ ระหวางวันที  8-12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา 9.00 - 17.00 น. 
หมายเหต ุ

สําหรับวัน -เวลาการสอบสัมภาษณของผูมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณแตละคน หลักสูตรจะประกาศใหทราบตอไป 

การสอบสัมภาษณ 

ดวยระบบออนไลน 
หมายเหต ุ

สําหรับระบบออนไลนที จะใชจัดสอบ

สัมภาษณของผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

หลักสูตรจะประกาศใหทราบตอไป 

 

 

 
 

  
  

แผน ก แบบ ก2 

แผน ข 
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  จํานวนนิสติที่คาดวาจะรับ      74  คน 

1. หมวดวิชากฎหมายการเงินและหลักทรัพย   37  คน 

2. หมวดวิชากฎหมายภาษีอากร    37  คน 

ในกรณีที หมวดวิชาที ผูสมัครประสงคจะเขาศึกษามี 

(1) ผูสมัครไมถึง 20 คน หรือ 

(2) มีผูผานการคัดเลือกไมครบ 20 คน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรขอสงวนสิทธ์ิไมเปดการเรียนการสอนในหมวดวิชาดังกลาว 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันจันทรที  1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที  https://law.chula-regist.com 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันจันทรที  15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที  https://law.chula-regist.com 
 

การสมัคร 

 

สมัครทางระบบออนไลนพรอมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครและหลักฐานการชําระ

คาธรรมเนียมการสมัครที เว็บไซต https://law.chula-regist.com  

เอกสารประกอบการรับสมัคร 1. ใบสมัคร 

2. รูปถาย 1 น้ิว จํานวน 1 รูป ถายไวไมเกิน 6 เดือน 

3. หลักฐานการชําระคาธรรมเนียมการสมัคร 

4. สําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรที ทางราชการออกให 

5. สําเนาประวัติการศึกษา 

- สําเนาปริญญาบัตรนิติศาสตรบัณฑิต และสําเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript)  

- หนังสือรับรองจากสถานศึกษาวากําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดทาย (กรณียังไมสําเร็จ

การศึกษา) 

6. สําเนาใบรับรองผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถามี) 

7. ขอเขียนเรื อง “ความสําคัญและเปาหมายของการศึกษาตอในสาขาวิชาที สมัคร (กฎหมาย

การเงินและหลักทรัพย หรือ กฎหมายภาษีอากร)” (Statement of Purpose) ความยาวของ

ขอเขียนไมเกิน 2 หนากระดาษ A4 (รวมเชิงอรรถ ถามี) พรอมระบุชื อ นามสกุล ที ขอบบนของ

กระดาษ (header) ทุกหนา และบันทึกไฟลใหอยูในรูปแบบไฟล PDF สําหรับอัพโหลดขึ้นระบบ

การรับสมัคร 

หมายเหตุ 

1. ในการสมัครออนไลนน้ัน ถือวาผูสมัครไดรับรองวาขอมูลและเอกสารทั้งหลายที แนบมาน้ัน 

เปนความจริงทุกประการ 

2. เอกสารตามขอ 1-5 และ 7 กําหนดสงวันปดรับสมัคร วันศุกรที  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

เวลา 23.59 น. ผานระบบการรับสมัครออนไลนที เว็บไซต https://law.chula-regist.com 

3. เอกสารตามขอ 6 สามารถสงภายหลังไดที อีเมลหลักสูตร llm-fintax@law.chula.ac.th    

กอนลงทะเบียนแรกเขา 
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  รายละเอียดคาใชจาย 

1.  คาธรรมเนียมการสมัคร                 800.- บาท 

2.  คาเลาเรียน ภาคการศึกษาละ              (ตามอัตราที กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย) 

3.  คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ        35,000.- บาท 

4.  คาธรรมเนียมโครงการอบรมพิเศษความรูเบื้องตน           5,000.- บาท 
 
 หมายเหตุ:  

1. คาธรรมเนียมการสมัครเมื อชําระแลวจะไมคืนไมวากรณีใด ๆ 

2. แผนการศึกษา 
- แผน ก. แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ)   คาดวาจะรับนิสิตหมวดละ   7 คน 

- แผน ข. (ไมมีวิทยานิพนธแตทําเอกัตศึกษา)  คาดวาจะรับนิสิตหมวดละ  30 คน 

3. ขอบังคับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 

สวนที  3 การเปลี ยนแผนการศึกษา ขอ 132 นิสิตที เขาศึกษาในแผน ก ไมสามารถยายไปศึกษาแผน ข ได  

แตสําหรับนิสิตที เขาศึกษาในแผน ข อาจยายไปศึกษาแผน ก ได หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอนุมัติ 

4. ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตองเขารับการอบรม “โครงการอบรมพิเศษความรูเบื้องตน” โดยเขาเรียนไมต ํากวารอยละ 80 ของโครงการฯ 

มิฉะน้ัน จะถือวาสละสิทธ์ิเขาศึกษา 

5. ผูสมัครที ไดสงเอกสารประกอบการรับสมัครครบถวนแลวกอนหนาประกาศฉบับน้ี ใหสงขอเขียนเพิ มเติมจากเอกสารประกอบการ
รับสมัครที ไดสงมาแลวไดที  https://law.chula-regist.com  

 

หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร ติดตอสอบถามไดที่ โทร. 095-367-6126 หรือ 097-026-6896  

ในวนัและเวลาทําการ หรือ ทางอีเมล llm-fintax@law.chula.ac.th 

 

ทั้งนี้ โดยมติคณะกรรมการบริหารคณะนิตศิาสตร ครั้งที่ 7/2563  วันที่     1 เมษายน 2563  

 

 

 

 

 
ลงนาม                                             . 

ผูอํานวยการหลักสูตร 

       /                /           . 

ลงนาม                                             . 

คณบดีคณะนิติศาสตร 

            /                /            .    
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