
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทั จดัหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (“จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย” หรือ “เรา”) เคารพในความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูใ้ชง้านและจะให้ความมัน่ใจถึงการปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัและการรักษาความลบัท่ีเขม้งวดอย่าง
ท่ีสุดของบุคลากรของเราในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหมดท่ีท่านในฐานะผูใ้ชง้าน (“ผู้ใช้งาน” หรือ “ท่าน”) มอบ
ให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยผา่นเวบ็ไซตพ์อร์ทลัหางาน (job portal) หรือโปรแกรมประยกุตบ์นมือถือ (mobile application) ของเรา 
(“เว็บไซต์”) ทั้งน้ี จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยขอแจง้ในท่านทราบว่านโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ี (“นโยบาย”) มี
ความส าคญัเป็นอยา่งย่ิงส าหรับผูใ้ชง้านและเราขอให้ท่านอ่านอยา่งถ่ีถว้นเพื่อให้เขา้ใจถึงนโยบาย และแนวปฏิบติัของจ๊อบส์ดีบี 
ประเทศไทย ในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย (“ประมวลผล”) ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ในขอ้มูลส่วนบุคคล
ของท่าน นโยบายฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชก้บัผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ และ/หรือใชบ้ริการของเรา ไม่ว่าผูใ้ชง้านดงักล่าวจะได้ลงทะเบียน
สร้างโปรไฟลแ์ละสมคัรเป็นผูห้างานบนเวบ็ไซต์ (“ลงทะเบียน”) หรือมิไดล้งทะเบียนดงักล่าวก็ตาม 

ในการลงทะเบียนในเวบ็ไซตข์องเรา หรือการใชบ้ริการของเรา/เวบ็ไซตข์องเรา หรือการคลิกปุ่ ม “ลงทะเบียน” ผูใ้ชง้านจะไดรั้บ
แจง้ถึงนโยบายฉบบัน้ี และท าให้ท่านเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ กลุ่มบริษทัของจ๊อบส์ดีบี 
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชง้านเพื่อวตัถุประสงคต์ามท่ีระบุไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี 

1. ค านิยาม 
ภายใตน้โยบายฉบบัน้ี ให้ค  าต่อไปน้ีมีความหมายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้น้ี ยกเวน้เน้ือความจะก าหนดไวเ้ป็นอ่ืน 
 
“กลุ่มบริษัทจ๊อบส์ดีบี” หมายถึง Jobs DB Hong Kong Limited, Jobs DB Singapore Pte Ltd, Jobs DB Philippines Inc, 
Jobs DB Recruitment (Thailand) Limited และ PT Jobs DB Indonesia  
 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลซ่ึงท าให้สามารถระบุตวับุคคลนั้นไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่
รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ  
 
“ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว” หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 26 ของพ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัเช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลทัธิ 
ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวติัอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพิการ ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูล
พนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพ หรือขอ้มูลอื่นใดซ่ึงกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกนัตามท่ีคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลประกาศก าหนด  
 
 “จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย” หมายถึง บริษทั จดัหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตจดัหางานให้
คนหางานท างานในประเทศตามพระราชบญัญติัจดัหางานและคุม้ครองคนหางาน พ.ศ. 2528  
 



“ผู้ใช้งานท่ีลงทะเบียน” หมายถึง ผูใ้ชง้านท่ีลงทะเบียนไวใ้นเวบ็ไซตข์องเราเพื่อรับบริการท่ีจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเสนอ
ให้ ยกเวน้เน้ือความจะก าหนดไวเ้ป็นอ่ืน การอา้งถึง “ผูใ้ชง้าน” หรือ “ท่าน” ท่ีระบุในนโยบายน้ี รวมการอา้งถึงผูใ้ชง้าน
ทัว่ไป และ ผูใ้ชง้านท่ีลงทะเบียน  
 
“ผู้ลงโฆษณา” ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตซ่ึ์งลงทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการ และไดล้งโฆษณาเก่ียวกบัต าแหน่งงาน หรือลงโฆษณา
ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบังานผา่นเวบ็ไซตข์องเรา  
 
 “ผู้หางาน” หมายถึง ผูใ้ชง้านท่ีก าลงัมองหางาน  
 
“เว็บไซต์” หมายถึง เวบ็ไซตพ์อร์ทลัหางาน (job portal) หรือโปรแกรมประยกุตบ์นมือถือ (mobile application) ท่ีจ๊อบส์ดี
บี ประเทศไทยและบริษทัในเครือ/บริษทัยอ่ย เป็นเจา้ของ และ/หรือด าเนินการโดยผูใ้ห้บริการของเรา 
 
“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า พระราชบัญญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎ 
ระเบียบ หรือกฎหมายล าดบัรองอ่ืนท่ีตราขึ้นโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 
“กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เจา้หน้าท่ีและหน่วยงานก ากบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในประเทศไทย 
 

2. ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล? 
จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจเป็นไดท้ั้งผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลในการประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่าน โดยขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลนั้น ๆ  
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
ในการให้บริการเวบ็ไซตแ์ก่ท่าน จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงัน้ี  
3.1 ผู้ใช้งานท่ีไม่ได้ท าการลงทะเบียนในเว็บไซต์ อาทิ ขอ้มูลเก่ียวกบัการเขา้ และเยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องผูใ้ชง้าน หนา้

เพจท่ีผูใ้ชง้านไดเ้ขา้เย่ียมชม การคน้ขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของผูใ้ชง้าน และการเขา้สู่ระบบบญัชีผูใ้ชง้าน อนัไดแ้ก่ 
ช่ือโดเมน เซิร์ฟเวอร์ แอดเดรส  รวมทั้งจดัเก็บ “คุกก้ี” หมายเลขไอพีแอดเดรส ชนิดและรูปแบบเบราวเ์ซอร์ 
หน้าเพจอา้งอิง/ออก ระบบปฏิบติัการ การประทบัวนัท่ี/เวลา และ ขอ้มูลเส้นทางการคลิก (clickstream data) ใน
บนัทึกขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log files) (“ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บโดยอัตโนมัติ”) 
 



3.2 ผู้ใช้งานท่ีลงทะเบียน นอกเหนือไปจากขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 3.1 ขา้งตน้แลว้นั้น จ๊อบส์ดีบี 
ประเทศไทย จะเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชร้ะบุตวัตนของท่านซ่ึงรวมถึงช่ือ นามสกุล อายุ เพศ วนัเดือน
ปีเกิด สัญชาติ เลขประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง ท่ีอยู่ ประเทศท่ีอาศยัอยู่ในปัจจุบนั อีเมล หมายเลข
โทรศพัท ์หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ ระดบัการศึกษา ประวติัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน เงินเดือน รูปถ่าย 
ช่ือบญัชีผูใ้ชง้าน (Username) รหัสผ่าน (Password) รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลอื่นใดท่ีท่านอาจไดใ้ห้ไวใ้นเรซูเม่ 
และ/หรือ จ๊อบส์ดีบีโปรไฟลข์องท่าน 

3.3 บุคคลภายนอก  ผูใ้ชง้านท่ีลงทะเบียนอาจระบุถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกในเรซูเม่ เช่น บุคคลอา้งองิ 
ทั้งน้ี ผูใ้ช้งานท่ีลงทะเบียนมีหน้าท่ีรับรองและรับประกนัว่าบุคคลภายนอกดงักล่าวไดใ้ห้ความยินยอมในการ
เปิดเผยขอ้มูลแก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ/หรือไดรั้บแจง้ให้ทราบถึงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบั
น้ีแลว้ 

3.4 ผู้เยาว์  จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย พยายามอยา่งย่ิงท่ีจะเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลเท่าท่ีจ าเป็น เก่ียวขอ้ง และเหมาะสมต่อ
การด าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ไดร้ะบุไวใ้นนโยบายฉบบัน้ีเท่านั้น  ในกรณีท่ีผูใ้ชง้านมีอายุต ่ากว่า 20 (ยี่สิบ) 
ปี หรือยงัไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย ท่านรับรองและรับประกนัว่าท่านไดด้ าเนินการขอความยินยอมจากผูมี้
อ านาจปกครองของท่าน ไดแ้ก่ บิดามารดา หรือ ผูป้กครองตามกฎหมาย เพื่อใชง้านเวบ็ไซต์ของเราแลว้ ทั้งน้ี 
ท่านเข้าใจและรับทราบว่า จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจขอตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการให้ความยินยอม
ดงักล่าวไดทุ้กเม่ือ 

3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหว  จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย มิไดมี้เจตนาท่ีจะประมวลผล หรือเก็บรักษาขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวของท่านแต่อย่างใด หากท่านไม่ประสงคจ์ะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแก่บุคคลอ่ืนใด 
รวมถึงผูล้งโฆษณา โปรดตรวจสอบขอ้มูลท่ีท่านจะอปัโหลดเขา้สู่ระบบเวบ็ไซตข์องจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยใหถ่ี้
ถว้น กรณีท่ีท่านประสงคจ์ะอปัโหลด หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีความอ่อนไหวในระบบเว็บไซต์ และ/
หรือจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลข์องท่าน จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะเก็บขอ้มูลดงักล่าวเฉพาะเม่ือท่านไดใ้ห้ความยินยอม
โดยชดัแจง้ (ตามวิธีท่ีก าหนดไวใ้นพ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล) ในการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแลว้ เวน้แต่
ก าหนดไวใ้นกฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคลไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
 

4. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  
4.1 วตัถุประสงคข์อง จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ในการประมวลผลขอ้มูลต่าง ๆ บนเวบ็ไซต ์รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคล 

และฐานตามกฎหมายท่ีใชใ้นการประมวลผลดงักล่าวมีดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ด้านการให้บริการตามข้อก าหนดและเง่ือนไข 
ฐานตามกฎหมายท่ีใช้ในการ

ประมวลผล 

เพื่อให้บริการผูใ้ช้งาน และผู ้ใช้งานท่ีลงทะเบียนตามท่ีได้ระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ซ่ึงรวมถึง แต่ไม่จ ากดั
อยู่เพียงการช่วยจดัหางาน การด าเนินการประการใด ๆ เพื่อให้ผูห้างาน

- การปฏิบติัตามสัญญา 



วัตถุประสงค์ด้านการให้บริการตามข้อก าหนดและเง่ือนไข 
ฐานตามกฎหมายท่ีใช้ในการ

ประมวลผล 

สามารถเขา้ถึงต าแหน่งงานได ้และเพื่อให้ผูล้งโฆษณาสามารถเขา้ถึงขอ้มลู
ของผูห้างานบนเว็บไซต์เพื่อวตัถุประสงค์ในการเสนอต าแหน่งงานท่ี
เหมาะสมให้แก่ผูใ้ชง้าน โดยเฉาะอยา่งย่ิงผูใ้ชง้านท่ีลงทะเบียน 

- ประโยชน์โดยชอบด้วย
ก ฎ ห ม า ย  ( legitimate 
interest)  

เพื่อการยืนยนัตวัตนของผูใ้ชง้าน  
ป ร ะ โ ย ช น์ โ ด ย ช อ บ ด้ ว ย
กฎหมาย (legitimate interest) 

เพื่อให้ผูใ้ช้งานท่ีลงทะเบียนไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การเขา้ร่วม
กิจกรรมพิเศษ ท่ีจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยและ/หรือบริษทัในเครือและ/หรือ
บริษทัหุ้นส่วนเป็นผูจ้ดัขึ้น 

การปฏิบติัตามสัญญา 

เพื่อการส่งจดหมายข่าวสารต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ต าแหน่งงานท่ีเปิดรับสมคัรไป
ยงัขอ้มูลการติดต่อท่ีท่านไดใ้ห้ไว ้ 

- การปฏิบติัตามสัญญา 

- ประโยชน์ โด ยชอบด้ ว ย
กฎหมาย (legitimate interest) 

เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารในระหว่างท่ีท่านใช้งานเว็บไซต์ 
(Push Notification) 

ป ร ะ โ ย ช น์ โ ด ย ช อ บ ด้ ว ย
กฎหมาย (legitimate interest) 

  

วัตถุประสงค์ด้านการตลาด 
ฐานตามกฎหมายที่ใช้ในการ

ประมวลผล 

เพื่อให้บริการดา้นการตลาด กิจกรรมส่งเสริมดา้นการตลาด และ/หรือใช้
ในการจดักิจกรรมพิเศษของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ/หรือบริษทัใน
เครือ 

-  ป ระโยชน์ โดยชอบด้วย
กฎหมาย (legitimate interest) 

- ความยินยอม 

อาจใชคุ้กก้ีเพื่อวิเคราะห์ความสนใจ และการคน้หาขอ้มูลของผูใ้ชง้านบน
เว็บไซต์ ทั้งน้ี เพ่ือน าไปใช้ในการน าเสนอโฆษณาท่ีมีความเก่ียวขอ้งแก่
ผูใ้ชง้านมากย่ิงขึ้น เม่ือผูใ้ชง้านเขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซตข์องเรา และเวบ็ไซตอ์ื่น 
รวมถึงเพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการโฆษณา การโฆษณาให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย และเพื่อการวิเคราะห์และส ารวจตลาด 

-  ป ระโยชน์ โดยชอบด้วย
กฎหมาย (legitimate interest) 

- ความยินยอม 



เพื่อระบุตัวตนผูใ้ช้งานท่ีได้เข้าถึง และ/หรือได้อ่านขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ี              
โพสต์ลงบนเวบ็ไซตข์องเรา ทั้งน้ี เพ่ือท่ีจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะสามารถ
น าเสนอข้อมูลหรือเน้ือหาท่ีตรงกับความสนใจของท่านให้แก่ท่านได้ 
รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ให้ท่านสามารถเขา้ถึงงานท่ีลงประกาศโฆษณา
ท่ีตรงกบัความตอ้งการหรือเหมาะสมกบัท่าน 

-  ป ระโยชน์ โดยชอบด้วย
กฎหมาย (legitimate interest) 

- ความยินยอม 

เพื่อส่งขอ้มูลข่าวสารดา้นการตลาด หรืออาจใช้ช่ือผูเ้ขา้ใช้งาน รหัสผ่าน 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการติดต่อ อายุ เพศ วนัเดือนปีเกิด ช่ือประเทศท่ีอาศยัอยู่ใน
ปัจจุบนั สัญชาติ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างานของผูใ้ชง้าน
ซ่ึงอยู่ในความครอบครองของ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เพื่อท าการตลาด
แบบตรง 

-  ป ระโยชน์ โดยชอบด้วย
กฎหมาย (legitimate interest) 

- ความยินยอม 

เพ่ือเสนอผลิตภณัฑ ์และบริการอ่ืน ๆ ให้แก่ท่าน ดงัน้ี 
i. ผลิตภณัฑ ์และ บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
ii. บริการจดัหางานในรูปแบบอื่นใด นอกเหนือไปจากท่ีไดร้ะบุไวใ้น

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข และนโยบายฉบบัน้ีของจ๊อบส์ดีบี ประเทศ
ไทย 

iii. เสนอหลกัสูตรอบรม และการใชโ้ปรแกรมซอฟตแ์วร์ต่าง ๆ ส าหรับ
ผูใ้ชง้านท่ีมองหาต าแหน่ง และโอกาสทางดา้นหนา้ท่ีการงาน 

iv. มหกรรม มหกรรมพิเศษ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึง จ๊อบส์ดีบี ประเทศ
ไทย และ/หรือบริษทัในเครือของจอ๊บส์ดีบี ประเทศไทยอาจไม่ไดจ้ดั
ขึ้นเอง รวมถึง แต่ไม่จ ากดัอยู่เพียง หลกัสูตร สัมมนาเชิงปฏิบติัการ 
และ การแข่งขนัต่าง ๆ  

เพื่อแจง้ให้ทราบถึงผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีเสนอโดยบริษทัในเครือของจ๊
อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือผูล้งโฆษณา (ทั้งน้ี ช่ือบริษทัในเครือและช่ือผู ้
ลงโฆษณาจะปรากฏในใบสมัครของผลิตภณัฑ์ และบริการท่ีเก่ียวข้อง 
ตามแต่กรณี) 

ความยินยอม 

เพ่ือส่งข้อมูลข่าวสาร หรือชักชวนให้ท่านบริจาค หรือสมทบทุนให้แก่ 
หรือตามโครงการขององคก์รการกุศลหรือองคก์รไม่แสวงหาก าไร หรือ
เพื่อให้องค์กรดังกล่าวชักชวนให้ท่านบริจาค หรือสมทบทุน  (ท่ีไม่มี
วตัถุประสงคท์างการคา้ หรือทางพาณิชย)์ 

ป ร ะ โ ย ช น์ โ ด ย ช อ บ ด้ ว ย
กฎหมาย (legitimate interest) 

 



วัตถุประสงค์ในการด าเนินการอ่ืน ๆ ของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย 
ฐานตามกฎหมายที่ใช้ในการ

ประมวลผล 

จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บโดยอัตโนมัติเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการประเมินจ านวนการเขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต ์เพื่อวดัความ
นิยมขององค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เพื่อติดตามการท ารายการบน
เวบ็ไซต์ และจ านวนการเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริม และมหกรรมพิเศษท่ีได้
จดัขึ้นโดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ/หรือบริษทัในกลุ่ม หรือบริษทัใน
เครือ เพื่อวดัรูปแบบจราจร (traffic patterns) ของผูใ้ชง้าน และเพื่อบริหาร
จดัการเวบ็ไซต ์ 

-  ป ระโยชน์ โดยชอบด้วย
กฎหมาย (legitimate interest) 

- ความยินยอม 

 

เพื่อจดัการ และติดตามขอ้สงสัย ขอ้ซักถาม ค าขอ และขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ 
จากผูใ้ชง้าน 

ป ร ะ โ ย ช น์ โ ด ย ช อ บ ด้ ว ย
กฎหมาย (legitimate interest) 

เพื่อส ารวจตลาด และส่งเสริมพฒันาดา้นการตลาดของจ๊อบส์ดีบี ประเทศ
ไทย 

ป ร ะ โ ย ช น์ โ ด ย ช อ บ ด้ ว ย
กฎหมาย (legitimate interest) 

เพื่อตรวจสอบ และยืนยนัตวัตนของผูใ้ชง้านท่ีไดล้งโพสต์ โฆษณา ขอ้มูล
ส่วนบุคคล ถอ้ยแถลง ขอ้ความ มุมมอง ขอ้คิดเห็น หรือขอ้มูลอื่นใดบน
เวบ็ไซตข์องเรา 

ป ร ะ โ ย ช น์ โ ด ย ช อ บ ด้ ว ย
กฎหมาย (legitimate interest) 

เพื่อเก็บข้อมูลสถิติเก่ียวกับผูใ้ช้งาน ส าหรับวิเคราะห์การใช้งานของ
เว็บไซต์ และน าไปใช้ในการพฒันาการใช้งาน รูปแบบ โปรแกรม และ
ซอฟตแ์วร์ของเวบ็ไซตใ์ห้ดีย่ิงขึ้น 

ป ร ะ โ ย ช น์ โ ด ย ช อ บ ด้ ว ย
กฎหมาย (legitimate interest)  

เพื่อใช้ในการโพสต์ถ้อยแถลงของผูใ้ช้งานบนเว็บไซต์ของเรา ซ่ึงอาจ
ประกอบไปดว้ยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ช่ือ เป็นตน้  

ความยินยอม 

เพื่อใช้ในการคุม้ครอง และปกป้องสิทธิ ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์ใด ๆ 
รวมถึงบุคลากรของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย 

ป ร ะ โ ย ช น์ โ ด ย ช อ บ ด้ ว ย
กฎหมาย (legitimate interest) 

เพื่อใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาการให้บริการบนเวบ็ไซตข์องเรา ป ร ะ โ ย ช น์ โ ด ย ช อ บ ด้ ว ย
กฎหมาย (legitimate interest) 

 

 



วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ฐานตามกฎหมายที่ใช้ในการ

ประมวลผล 

เพ่ือปฏิบติัตามกฎหมาย ค าส่ังของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานท่ีมีอ านาจ หรือ
เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานดงักล่าว รวมถึงเพ่ือปฏิบติัตามค าส่ังศาล 

การปฏิบติัตามกฎหมาย 

 

4.2 ทั้งน้ี จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจได้รับเงิน หรือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อเป็นการตอบแทนส าหรับการเปิดเผย หรือ
แลกเปล่ียน ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอ่ืนเพื่อวตัถุประสงคข์า้งตน้ตามท่ี จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ไดแ้จง้
ให้ท่านทราบในขอ้ก าหนดและเง่ือนไข และ/หรืออาจแจง้ให้ท่านทราบเพ่ิมเติมตามช่องทางการติดต่อท่ีท่านได้
ให้ไว ้

4.3 ในกรณีเช่นน้ี ผูใ้ช้งานประสงคจ์ะยกเลิกการรับข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ จากทาง จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ผูใ้ช้งาน
สามารถท าการยกเลิกโดยการเขา้สู่ระบบ (login) ผูใ้ชง้าน หรือเขา้สู่หนา้เวบ็เพจการจดัการบญัชีของผูใ้ชง้าน หรือ
คลิกท่ีลิงกซ่ึ์งปรากฏในจดหมายข่าว หรือขอ้ความแต่ละฉบบั หรือขอ้ความ  

4.4 ในกรณีท่ีการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนั้นกระท าโดยใช้ฐานการปฏิบติัตามสัญญา หากท่านมิให้
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ตามท่ีไดร้้องขอไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน จ๊อบส์ดีบี 
ประเทศไทยอาจมิสามารถเขา้ท าสัญญากบัท่าน หรืออาจมิสามารถปฏิบติัภาระหนา้ท่ีตามสัญญาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 

5. การเปิดเผย และการโอนข้อมูลส่วนบุคคล 
(ก) จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจเปิดเผยและ/หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติ

บุคคลดงัต่อไปน้ี 

(i) ผูล้งโฆษณา และผูร่้วมลงโฆษณา ทั้งน้ี ในบางกรณี ผูล้งโฆษณา หรือผูร่้วมลงโฆษณาอาจมิไดต้ั้งอยูใ่น

ประเทศไทย 

(ii) ผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นลูกคา้ของ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และซ่ึงไดร้้องขอขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใตสั้ญญาระหว่างผูป้ระกอบการรายดงักล่าว และจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ทั้งน้ี เพื่อวตัถุประสงคใ์น

การตรวจสอบคุณสมบติั และเสนองานให้แก่ท่าน ภายใตข้อบเขตของขอ้ก าหนดและเง่ือนไข อยา่งไรก็

ตาม จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจเปิดเผยและ/หรือโอนขอ้มูลดงักล่าวแก่บุคคลท่ีสามภายใตส้ถานการณ์

ต่อไปน้ี 

- บุคคลภายนอกผูใ้ห้บริการต่าง ๆ แก่จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย รวมถึง แต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง ผู ้

ให้บริการดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล ผูใ้ห้บริการระบบคลาวด์ ผูใ้ห้บริการดูแล

รักษาระบบสารสนเทศ ผูใ้ห้บริการตรวจสอบ ผูใ้ห้บริการจดัท า และตรวจสอบบญัชี ผูใ้ห้บริการ

ดา้นกฎหมาย ผูใ้ห้บริการดา้นการตลาด ผูใ้ห้บริการดา้นการจดังานหรือกิจกรรม และผูใ้ห้บริการ 



และผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยใช้ ผูใ้ห้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ

วตัถุประสงคข์องการประมวลผลตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 

- หน่วยงานรัฐ หรือเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานรัฐท่ีมีอ านาจส่ังให้ท าการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล

ตามกฎหมาย ทั้งน้ี รวมถึงการปฏิบติัตามกระบวนการพิจารณาคดี ค าส่ังศาล หรือขั้นตอนทาง

กฎหมาย 

- องคก์รการกุศลหรือองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร เพ่ือชกัชวนให้ท่านบริจาค หรือสมทบทุนให้แก่ 

หรือตามโครงการขององคก์รเหล่านั้น 

- บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ซ่ึงอาจตั้งอยู่ทั้ งในและนอก

ประเทศไทย  

- ผูรั้บโอน หรือผูสื้บทอดในส่วนใด ๆ ของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือผูท่ี้อาจเขา้ซ้ือกิจการ หรือ

เสนอซ้ือกิจการของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย รวมถึงในบริบทของการปรับโครงสร้างองคก์ร 

 

(ข) จ๊อบส์ดีบีโปรไฟล ์

ส่วนหน่ึงของบริการท่ี จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ได้เสนอให้แก่ท่านในฐานะผูใ้ชง้านท่ีลงทะเบียนตามท่ีระบุไว้

ในขอ้ก าหนดและเง่ือนไขนั้น คือการให้บริการสร้างจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลส่์วนตวัของท่าน (“จ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์”) 

ซ่ึงท่านสามารถใส่ เพ่ิม แกไ้ข เปล่ียนแปลง และลบเรซูเม่ ประวติัการว่าจา้งงาน ประวติัการศึกษา ขอ้มูลท่ีใช้

ในการติดต่อ เงินเดือนท่ีคาดหวงั ลกัษณะงาน และพ้ืนท่ีตั้งของสถานท่ีท างานท่ีท่านตอ้งการได ้โดยจ๊อบส์ดีบี

โปรไฟลด์งักล่าวจะถูกเก็บรวบรวมไวใ้นฐานขอ้มูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ซ่ึงผูล้งโฆษณาท่ีไดรั้บความเห็นชอบ

จาก จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อท าการค้นหา และติดต่อท่านเพื่อเสนอ

ต าแหน่งงานได ้ทั้งน้ี จ๊อบส์ดี ประเทศไทย ยงัไดใ้ห้บริการเพ่ิมเติมแก่ท่านในการใช้ฟีเจอร์ (Feature) ต่าง ๆ 

ของจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ไดอ้ย่างอิสระ อนัไดแ้ก่ การปรับแต่งประเภทขอ้มูลท่ีท่านประสงคจ์ะท าการเปิดเผย 

เปิดเผยบางส่วน หรือไม่เปิดเผยโดยการใช้ฟังก์ชัน (Function) การตั้งค่าความเป็นส่วนตวั (Privacy Settings)  

โดยผูใ้ช้งานท่ีลงทะเบียนสามารถแกไ้ขขอ้มูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ เรซูเม่ของตน หรือปรับเปล่ียนระดบัการ

เปิดเผยจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของตนไดต้ลอดเวลา รวมถึงลบขอ้มูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลข์องท่านได้โดยเขา้ไปยงั

ส่วน ”โปรไฟล”์ บนเวบ็ไซต์ของเรา ทั้งน้ี โดยเป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย 

เท่านั้น นอกจากน้ี ขอ้มูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลท่ี์ถูกลบอาจยงัคงถูกจดัเก็บไวโ้ดยจ๊อบส์ดีบีในระบบทดสอบ หรือ

ระบบส ารองช่วงระยะเวลาหน่ึงภายใตข้อบเขตท่ีจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย สามารถกระท าไดภ้ายใตก้ฎหมายท่ีใช้

บงัคบั หรือขอ้มูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลด์งักล่าวอาจถูกท าให้เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนท่านไดอ้ีกต่อไป   

 

(ค) การตั้งค่าความเป็นส่วนตวั (Privacy Settings) 

(i) ระดบัการเปิดเผยจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลแ์บ่งเป็น 3 (สาม) ระดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 



1) อนุญาตให้ดูขอ้มูล (STANDARD) 

- ถ้าท่านตั้งค่าระดับการเปิดเผยจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านเป็นอนุญาตให้ดูข้อมูล ผูล้ง

โฆษณาท่ีเขา้ถึงฐานขอ้มูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ได ้จะสามารถดูขอ้มูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของ

ท่านได ้ทั้งน้ี ยกเวน้เรซูเม่  และรายละเอียดขอ้มูลการติดต่อของท่าน  

- ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเรซูเม่ซ่ึงได้แนบมาพร้อมกับประวัติของคุณ เช่น หน้าท่ีการงาน 

รายละเอียดของงานท่ีรับผิดชอบ ประวติัการศึกษา รวมถึง โรงเรียน งานภาคสนาม และ

ระยะเวลาในการศึกษา อาจถูกน ามาวิเคราะห์โดยจ๊อบส์ดีบี เพื่อน าเสนอให้แก่ผูล้งโฆษณา

ในฐานประวติัขอ้มูล  

- ผูล้งโฆษณาอาจซ้ือการเขา้ดูขอ้มูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านท่ีมีขอ้มูลครบถว้น รวมทั้ง

ขอ้มูลเรซูเม่ และรายละเอียดขอ้มูลการติดต่อของท่านได ้โดยผูล้งโฆษณาจะไดรั้บขอ้มูล

ดงักล่าวของท่านทางอีเมล และผูล้งโฆษณายงัสามารถเลือกท่ีจะส่งรายละเอียด และ/หรือ

เอกสารเก่ียวกบัขอ้มูลต าแหน่งงานท่ีผูล้งโฆษณาก าลงัท าการคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างาน

ให้แก่ท่านผา่นทางเวบ็ไซต ์

 

2) จ ากดัการดูขอ้มูล (LIMITED) 

- ถา้ท่านตั้งค่าระดบัการเปิดเผยจ็อบส์ดีบีโปรไฟลข์องท่านเป็นจ ากดัการดูขอ้มูล ผูล้งโฆษณา

ท่ีเขา้ถึงฐานขอ้มูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ได ้จะสามารถดูขอ้มูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลข์องท่านได้ 

ทั้งน้ี ยกเวน้เรซูเม่ และรายละเอียดขอ้มูลการติดต่อของท่านท่ีผูล้งโฆษณาจะไม่เห็น  

- ผูล้งโฆษณายงัสามารถเลือกท่ีจะส่งรายละเอียด และ/หรือเอกสารเก่ียวกบัขอ้มูลต าแหน่งงาน

ท่ีผูล้งโฆษณาก าลงัท าการคดัเลือกบุคลากรเขา้ท างานให้แก่ท่านผา่นทางเวบ็ไซต ์ อยา่งไรก็

ตาม เน่ืองจากการตั้งค่าระดบัการเปิดเผยจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลท่ี์ท่านก าหนดไว ้ ผูล้งโฆษณาจะ

ไม่สามารถซ้ือการเขา้ดูขอ้มูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลข์องท่านท่ีมีขอ้มลูครบถว้นได ้

 

3) ไม่อนุญาตให้ดูขอ้มูล (HIDDEN) 

- ถา้ท่านตั้งค่าระดบัการเปิดเผยจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านเป็นไม่อนุญาตให้ดูขอ้มูล ผูล้ง

โฆษณาจะไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลโปรไฟล์ของท่านได ้(ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นการปิดกั้นผูล้ง

โฆษณาไม่ให้เขา้ดูขอ้มูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลข์องท่าน) ขอ้มูลจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลข์องท่านจะ

จดัเก็บอยู่ในส่วน “โปรไฟล”์ ของเวบ็ไซต์ของเรา และท่านสามารถเปล่ียนการตั้งค่าระดบั

การเปิดเผยจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลไ์ดต้ลอดเวลาตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไข  

- ผูล้งโฆษณาจะไม่สามารถซ้ือจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลข์องท่าน หรือ ส่งขอ้มูลโอกาสต าแหน่งงาน

ให้แก่ท่านได ้ 



นอกจากน้ี ผูล้งโฆษณาท่ีใช้ฟังก์ชันรายการ “ค าเชิญชวนสมคัรงาน” จะยงัสามารถเขา้ดูรายละเอียด
ขอ้มูลการติดต่อของท่านได ้เม่ือผูล้งโฆษณาซ่ึงไดซ้ื้อจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลข์องท่านแลว้ไดส่้งค าเชิญชวน
สมคัรงานให้แก่ท่าน และท่านไดต้อบรับโดยตรงต่อค าเชิญชวนสมคัรงานดงักล่าว หรือท่านไดส้มคัร
งานดังกล่าวโดยตรงบนเว็บไซต์ของเราโดยใช้จ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านแล้วนั้น ผูล้งโฆษณาจะ
สามารถเขา้ดูขอ้มูลในจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลข์องท่าน รวมถึงรายละเอียดขอ้มูลท่ีใชใ้นการติดต่อของท่าน
ได้ตลอดระยะเวลาแพ็กเกจโฆษณาท่ีผูล้งโฆษณาได้ซ้ือไว ้และต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 (หน่ึง) ปี
หลงัจากท่ีแพ็กเกจโฆษณาดงักล่าวหมดอายุลง (ทั้งน้ี ระยะเวลาสูงสุดจะไม่เกิน 24 (ยี่สิบส่ี) เดือน) 
(“ผู้เข้าร่วมลงโฆษณา”) อยา่งไรก็ตาม หากว่า ในช่วงระยะเวลาท่ีผูเ้ขา้ร่วมลงโฆษณามีสิทธิเขา้ดูขอ้มูลจ๊
อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่าน ท่านได้ท าการเปล่ียนการตั้งค่าระดบัการเปิดเผยจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลเ์ป็นไม่
อนุญาตให้ดูขอ้มูล ผูล้งโฆษณาจะไม่สามารถดูขอ้มูลอีเมล หมายเลขโทรศพัท์ท่ีใชติ้ดต่อ และประวติั
การท างานของท่านในจ๊อบส์ดีบีโปรไฟลไ์ดอ้ีกต่อไป 

(ii) ในกรณีท่ีท่านตั้งค่าระดบัการเปิดเผยโปรไฟลเ์ป็นค่าอนุญาตให้ดูขอ้มูล หรือ จ ากดัการดูขอ้มูล จ๊อบส์ดี

บี ประเทศไทยอาจส่ง หรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากประเทศไทยไปยงับริษทัในกลุ่ม และ/

หรือบริษัทในเครือของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือผู ้ลงโฆษณาซ่ึงตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ เพื่อ

วตัถุประสงคต์ามท่ีไดร้ะบุไวใ้นนโยบายฉบบัน้ี รวมถึงวตัถุประสงคใ์นการให้บริการแก่ท่านในฐานะ

ผูใ้ช้งาน ทั้งน้ี ประเทศปลายทางดังกล่าวอาจมิได้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามท่ี

กฎหมายท่ีใช้บงัคบัในประเทศไทยไดก้ าหนดไว ้อย่างไรก็ตาม จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะโอนขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่านไปนอกประเทศไทยก็ต่อเม่ือจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย มัน่ใจว่าผูรั้บขอ้มูลมีมาตรการ

ท่ีเหมาะสมในการคุม้ครอง และเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล หรือเม่ือเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย

ขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

(ง) จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย มีมาตรการเพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าผูล้งโฆษณา และผูล้งโฆษณาร่วมจะปฏิบติัตามกฎหมาย 

และภาระหนา้ท่ีใด ๆ ทั้งหลายทั้งปวงภายใตก้ฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคล และกฎหมายอ่ืนใดท่ีใชบ้งัคบั  
 

(จ) การสมคัรงานแบบออนไลน์กบัจอ๊บส์ดีบี ประเทศไทย 

1) การสมคัรงานแบบออนไลน์กบัผูล้งโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพียงแค่ผูส้มคัร

กรอกขอ้มูลส่วนบุคคลเบ้ืองตน้ (เช่น ช่ือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัท์ และอีเมล) เพื่อให้ผูล้งโฆษณา

สามารถติดต่อผูส้มคัรได ้เม่ือท่านไดด้ าเนินการสมคัรงานกบัผูล้งโฆษณาผา่นเวบ็ไซต ์ใบสมคัร รวมถึง

เอกสารแนบต่าง ๆ และจดหมายน าท่ีท่านไดอ้ปัโหลดไวบ้นเว็บไซต์จะถูกส่งตรงไปยงัผูล้งโฆษณา

และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจของผูล้งโฆษณาดงักล่าว และ/หรือ เก็บไวใ้นศูนยก์ลางการสรรหา

ของจ๊อบส์ดีบีในนามของผูล้งโฆษณา 

 



2) เม่ือท่านไดส้มคัรงานในต าแหน่งงานท่ีมีการลงประกาศไวบ้นเว็บไซต์แลว้ นั่นหมายความว่าท่านได้

ให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ส่งต่อขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ไวไ้ปยงัผูล้งโฆษณาท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรือ

บุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากผูล้งโฆษณารายดังกล่าว ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของจ๊อบส์ดีบี 

ประเทศไทย หากท่านมีขอ้สงสัยหรือค าถามเก่ียวกับต าแหน่งงานท่ีลงโฆษณา ใบสมัคร และ/หรือ

สถานะการสมคัร ท่านสามารถสอบถามไปยงัผูล้งโฆษณา หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจไดโ้ดยตรง 

โดยมิตอ้งสอบถามผา่นจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย 

 

3) การน าขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอ้มูลอื่นใดของท่านมาใชโ้ดยผูล้งโฆษณานั้นไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุม

ของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หากท่านมีค าถาม หรือขอ้สงสัยว่า ผูล้งโฆษณาใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ

ขอ้มูลอื่นใดของท่านอยา่งไร หรือตอ้งการท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

การสมคัร หรือของจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล ์(ตามท่ีระบุดา้นล่าง) ท่านสามารถติดต่อผูล้งโฆษณาไดโ้ดยตรง 

 

ท่านสามารถเก็บเรซูเม่ไดจ้ านวนไม่เกิน 10 (สิบ) เรซูเม่บนเวบ็ไซต์ โดยจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะน า 

เรซูเม่ซ่ึงอยู่ในล าดับแรกในจ๊อบส์ดีบีโปรไฟล์ของท่านมาใช้ในการวิเคราะห์ จากนั้นข้อมูลส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งของท่านจะถูกน าเสนอให้แก่ผูล้งโฆษณาในฐานขอ้มูลของผูล้งโฆษณาบนเวบ็ไซต์ ทั้งน้ี การ

น าเสนอดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอบเขตการให้บริการของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยตามท่ีได้ระบุไวใ้น

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข และนโยบายฉบบัน้ี หากท่านไม่ตอ้งการท่ีจะให้ขอ้มูลของท่านถูกน าเสนอแก่ผู ้

ลงโฆษณา กรุณาอยา่แนบ เรซูเม่ หรือกรุณาอยา่เลือกความเป็นส่วนตวัแบบ “ มาตรฐาน”    
 

6. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 
สิทธิของผูใ้ชง้านในฐานะเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมีดงัน้ี 
 
(ก) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  ผูใ้ช้งานมีสิทธิท่ีจะขอเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอรับส าเนา

ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านท่ีอยูใ่นความครอบครองของ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย หรือขอให้เปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีท่ีท่านมิไดใ้ห้ความยินยอม ในกรณีท่ี จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยมิอาจปฏิเสธการ
ด าเนินการตามค าขอของท่านได ้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะด าเนินการตามค าขอของท่านโดยมิชกัชา้ และไม่เกิน 
30 (สามสิบ) วนันบัจากท่ีไดรั้บค าขอของท่าน 
 

(ข) สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล  ผูใ้ชง้านมีสิทธิขอรับขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบท่ีสามารถอ่าน
หรือใช้งานโดยทัว่ไปไดด้ว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติัจาก จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ
ท่านยงัมีสิทธิขอให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ด าเนินการส่งหรือโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดงักล่าว
ไปยงัผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบุคคลรายอ่ืน ทั้งน้ี เฉพาะแต่ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดถู้กเก็บรวบรวมโดยใช้ฐานความ
ยินยอม หรือฐานการปฏิบติัตามสัญญา หรือตามท่ีกฎหมายประกาศก าหนดเท่านั้น 



 

(ค) สิทธิในการคักค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านมีสิทธิคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านเม่ือใดก็ไดใ้นกรณีตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไว ้โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคด์า้นการตลาดแบบตรง 

 

(ง) สิทธิในการขอให้ด าเนินการลบ หรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถระบุตัวตนได้  
ท่านมีสิทธิขอให้ จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ด าเนินการลบ หรือท าลาย หรือท าให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็น
ขอ้มูลท่ีไม่สามารถระบุตวัตนของท่านไดใ้นกรณีดงัน้ี (i) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจ าเป็นต่อ
วตัถุประสงค์ของการประมวลผล หรือ (ii) เม่ือท่านได้ถอนความยินยอมในการประมวลผล และจ๊อบส์ดีบี 
ประเทศไทย ไม่มีอ านาจตามกฎหมายท่ีจะท าการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวไดต้่อไป หรือ ( iii) เม่ือ
ท่านไดค้ดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล หรือ (iv) เม่ือการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไป
โดยมิชอบดว้ยกฎหมาย ทั้งน้ี ผูใ้ชง้านท่ีลงทะเบียนสามารถท าการลบขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเองไดต้ลอดเวลา 
โดยการเขา้สู่ระบบ (log in) เวบ็ไซต ์

 

(จ) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านมีสิทธิขอให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ระงบัการประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านไดใ้นกรณีดงัน้ี (1) เม่ืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบของท่านซ่ึงร้องขอให้ด าเนินการ
ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด หรือ (2) เม่ือเป็น
ขอ้มูลท่ีตอ้งถูกลบ หรือท าลายแต่ท่านขอให้ระงบัการใชแ้ทน หรือ (3) เม่ือขอ้มูลส่วนบุคคลหมดความจ าเป็นใน
การเก็บรักษาไวต้ามวตัถุประสงคข์องการประมวลผล แต่ท่านมีความจ าเป็นตอ้งขอให้เก็บรักษาไวเ้พื่อใชใ้นการ
ก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบติัตาม การใชสิ้ทธิเรียกร้อง หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ (4) 
เม่ืออยูใ่นระหว่างการตรวจสอบค าขอใชสิ้ทธิในการคดัคา้นการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

(ฉ) สิทธิในการขอให้ด าเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง  ท่านมีสิทธิขอให้ด าเนินการให้ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ท่านถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด ทั้งน้ี จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย อาจขอเอกสาร
หลกัฐานจากท่านเพื่อยืนยนั และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีท่านไดใ้ห้ไว้ หรือท่ีจะให้ท าการแกไ้ข 
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ชง้านท่ีลงทะเบียนสามารถท าการแกไ้ข ปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือลบ
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเองไดต้ลอดเวลา โดยการเขา้สู่ระบบ (log in) เวบ็ไซต ์

 

(ช) สิทธิในการขอถอนความยินยอม  ในกรณีท่ี จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านโดย
ใชฐ้านความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านเม่ือใดก็ได ้เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
ทั้งน้ี การถอนความยินยอมดงักล่าวของท่านนั้น จะไม่กระทบต่อการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้
ความยินยอมโดยชอบดว้ยกฎหมายก่อนการถอนความยินยอมดงักล่าว 

 



(ซ) สิทธิในการร้องเรียน  ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลดา้นการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล 

การใชสิ้ทธิในขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ ดงักล่าวของท่านนั้น จะเป็นไปตามเง่ือนไข และขอ้ก าหนดของกฎหมายขอ้มูลส่วน
บุคคล เม่ือจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยได้รับค าขอการใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะ
ด าเนินการตรวจสอบค าขอ และแจง้ให้ท่านทราบถึงผลการตรวจสอบโดยมิชักชา้  ทั้งน้ี จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจขอ
ท่านแจง้รายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีท่านไดใ้ห้ไวก้บัจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเพื่อตรวจสอบระบุตวัตนของท่าน เช่น 
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหมายเลขหนงัสือเดินทาง นอกจากน้ี ภายใตข้อบเขตท่ีกฎหมายอนุญาตให้กระท า
ได ้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคิดค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ตามเหมาะสม 

7. คุกกี ้(Cookies) และข้อมูลจราจรคอมพวิเตอร์ (Log Files)  
7.1 จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก็บโดยอตัโนมติั 
7.2 เว็บเบราวเ์ซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกก้ีโดยอตัโนมติั อย่างไรก็ตาม ผูใ้ช้งานสามารถเลือกท่ีจะยอมรับหรือ

ปฏิเสธคุกก้ีไดโ้ดยการปรับเปล่ียนการตั้งค่าเบราวเ์ซอร์ ทั้งน้ี การปิดการใชง้านคุกก้ี หรือการปฏิเสธการใชคุ้กก้ี

ไม่ว่าทั้งหมด หรือแค่บางส่วน อาจท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ถึง หรือใชบ้ริการต่าง ๆ บนเวบ็ไซตข์องเราไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ หรือการใชง้านเวบ็ไซตข์องท่านอาจถูกจ ากดั 

7.3 จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่ได้เช่ือมโยงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเก็บโดยอตัโนมติัตามวิธีการข้างตน้กบัขอ้มูล ส่วน

บุคคลอื่นใดของท่าน จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว เวน้แต่จะเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น 

“การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคล” 

7.4 ผูล้งโฆษณาอาจวางคุกก้ีบนหน้าเพจบางหน้าของเว็บไซต์ของเราท่ีผูใ้ช้งานได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อใช้ในการ

วิเคราะห์ความสนใจ และการคน้หาขอ้มูลของผูใ้ช้งานบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งน้ี เพื่อน าไปใช้ในการน าเสนอ

โฆษณาท่ีมีความเก่ียวขอ้งแก่ผูใ้ชง้านมากย่ิงขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านเขา้เยี่ยมชมเวบ็ไซต์ของเรา และเวบ็ไซต์อื่น ขอ้มูล

ดงักล่าวอาจถูกแบ่งปันเพื่อใช้ร่วมกนักบับุคคลภายนอกเพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการโฆษณา การ

โฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อการวิเคราะห์และส ารวจตลาด 
 

8. ลิงก์ท่ีเช่ือมโยงสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก   

8.1 เว็บไซต์ของเราอาจแสดงลิงก์ท่ีเช่ือมโยงสู่เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอก (“เว็บไซต์ของ

บุคคลภายนอก”) ซ่ึงมิไดด้ าเนินการโดย และมิไดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของจ๊อบส์ดีบี จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย

หรือบริษทัในเครือ ขอ้มูลส่วนบุคคลจากผูใ้ชง้านอาจถูกเก็บบนเวบ็ไซต์อื่นเหล่าน้ีเม่ือผูใ้ชง้านเขา้เย่ียมชมและ

ใชบ้ริการท่ีน าเสนอบนเวบ็ไซตข์องบุคคลภายนอกดงักล่าว  

8.2 นโยบายฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะกบัเวบ็ไซต์ของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ผูใ้ชง้านควรตระหนกัว่านโยบายน้ี

ไม่ไดใ้ห้การคุม้ครองต่อขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชง้านท่ีอาจเปิดเผยบนเวบ็ไซตอ์ื่นใด ท่านมีหน้าท่ีอ่าน และท า

ความเขา้ใจนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล และขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใชง้านเวบ็ไซต์ของบคุคลภายนอก



ดงักล่าวโดยละเอียด ทั้งน้ี จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่จ าตอ้งรับผิดชอบ หรือรับผิดใด ๆ ในการใชง้านเวบ็ไซต์

ของบุคคลภายนอกดงักล่าวของท่าน  

 

ผูใ้ช้งานท่ีไม่ได้ลงทะเบียนกับทางจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ซ่ึงได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านทางบัญชีเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ (Social Media Account) อ่ืน เช่น Facebook Twitter Sina Weibo และบญัชีเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นใดมี

หนา้ท่ีตอ้งอ่านและท าความเขา้นโยบายส่วนบุคคลฉบบัน้ี และหากท่านมิยินยอมตกลงในขอ้ก าหนดของนโยบายฉบบั

น้ี กรุณาระงบัการใชง้านเวบ็ไซตข์องท่าน ทั้งน้ี จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และตวัแทนจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่

ในหรือนอกประเทศของผูใ้ชง้านท่ีไม่ไดล้งทะเบียนอาจไดรั้บ หรือเขา้ถึงขอ้มูลใด ๆ ท่ีท่านไดใ้ห้ไวก้บัเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เหล่านั้น และอาจประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวเพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้บริการตามขอ้ก าหนดและ

เง่ือนไขของเรา หรือเพื่อวตัถุประสงคท์างดา้นการตลาด 
 

9. การรักษาความปลอดภัย 
9.1 ความปลอดภยัของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้งานมีความส าคญัต่อจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย โดยจ๊อบ ส์ดีบี 

ประเทศไทย จะใช้มาตรการท่ีเหมาะสมไม่ต ่ากว่ามาตรฐานท่ีพ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลไดก้ าหนดไว ้
รวมถึงมาตรการทางอิเลก็ทรอนิกส์ และมาตรการดา้นการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล เพื่อคุม้ครอง และปกป้อง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย เขา้ถึง ใช ้เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลโดย
ปราศจากอ านาจหรือโดยมิชอบ  
 

9.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งหลายทั้งปวงท่ีทา่นไดน้ าเขา้สู่ระบบของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะเขา้ถึงไดโ้ดยบุคลากร
ของจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย และ/หรือบริษทัในกลุ่ม หรือบริษทัในเครือท่ีมีหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และไดรั้บ
อนุญาตแลว้เท่านั้น หรือให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ ท่ีไดรั้บอนุญาตจากจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ให้เขา้ถึง
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวได ้ทั้งน้ี เพ่ือการด าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวใ้นนโยบายน้ีเท่านั้น จ๊อบส์ดี
บี ประเทศไทย จะด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าบุคลากรเหล่านั้นจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของนโยบายฉบบัน้ี 
และของกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชบ้งัคบั 

 
9.3 จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ปฏิบติัตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลซ่ึงไดรั้บการ

รับรอง ทั้งในระหว่างการส่งผ่านขอ้มูล และเม่ือจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยไดรั้บขอ้มูลนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มี
วิธีการในการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดท่ีจะมีความ
ปลอดภยัท่ีสมบูรณ์แบบ ดงันั้น แมว่้าจ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย จะใชค้วามพยายามอย่างย่ิงท่ีจะปกป้องขอ้มูล
ส่วนบุคคลของผูใ้ชง้านจากการเขา้ถึงท่ีปราศจากอ านาจ หรือมิชอบดว้ยกฎหมาย ดงันั้น จ๊อบส์ดีบี ประเทศ
ไทยไม่สามารถรับรองไดถึ้งความปลอดภยัไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 

 



9.4 ผูใ้ช้งานท่ีลงทะเบียนตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลช่ือบญัชีผูใ้ชง้าน (Username) และรหัสผ่านของตนเป็นความลบั
และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่าน้ีต่อผูใ้ด การกระท าใด ๆ ภายใต้บัญชีผูใ้ช้งานของท่านจะถือว่าเป็นการ
กระท าโดยตวัท่านเอง ในกรณีท่ีท่านสงสัยว่าไดมี้บุคคลอื่นใดใชบ้ญัชีผูใ้ชง้านของท่านโดยมิไดรั้บอนุญาต 
ให้ท่านแจง้ให้จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย ทราบโดยมิชกัชา้ 

 

10. การเก็บรักษา และระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
10.1 จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไวอ้ย่างปลอดภยัในระบบของจ๊อบส์ดีบี 

ประเทศไทยตามระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องการประมวลผล และการจดัเก็บ
ขอ้มูลนั้น ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ “วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ขา้งตน้เท่านั้น  
 

10.2 จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชง้านเป็นระยะเวลา [10] ปีนบัจากส้ินสุดความสัมพนัธ์ 
หรือการติดต่อคร้ังสุดทา้ยกบัผูใ้ชง้าน ทั้งน้ี เวน้แต่กฎหมายก าหนด หรืออนุญาตให้เราเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล
ไวเ้ป็นระยะเวลาอื่น  

 

10.3 จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยอาจเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชง้านไวถึ้งแมผู้ใ้ชง้านไดปิ้ดบญัชีผูใ้ชง้านบน
เวบ็ไซต์แลว้ หากการเก็บรักษาขอ้มูลนั้นจ าเป็นต่อการปฏิบติัตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อประโยชน์โดย
ชอบดว้ยกฎหมายของเรา เช่น เพื่อแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ระหว่างผูใ้ชง้าน เพื่อป้องกนัการฉ้อฉล และการละเมิด 
เป็นตน้ 
 

11. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล  

จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมเติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลฉบบัน้ีเม่ือใดก็ตามท่ี จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย พิจารณาว่าจ าเป็น หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายขอ้มูล
ส่วนบุคคล หรือกฎหมายท่ีใช้บงัคบัไดก้ าหนดไว ้เราจึงขอแนะน าให้ผูใ้ช้งานทบทวนนโยบายคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลน้ีเป็นคร้ังคราว อย่างไรก็ตาม หาก จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะท าการเพ่ิมเติม แก้ไข 
เปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะด าเนินการตามท่ี
กฎหมายขอ้มูลส่วนบุคคลก าหนดไว ้ รวมถึงอาจแจง้ให้ท่านทราบถึงการการเพ่ิมเติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง 
หรือปรับปรุงดังกล่าวบนเว็บไซต์ และ/หรือผ่านช่องท่านการติดต่ออื่นใดท่ีท่านได้ให้ไวก้ับจ๊อบส์ดีบี 
ประเทศไทย  
 

 

12. ภาษา 

นโยบายน้ีไดจ้ดัท าขึ้นทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาองักฤษ อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีมีความไม่สอดคลอ้งกันใน

ประการใด ๆ ระหว่างนโยบายฉบบัภาษาไทย และฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั ทั้งน้ี ในกรณี



ดงักล่าว จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทยจะด าเนินการปรับปรุงนโยบายฉบบัภาษาองักฤษเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายฉบับ

ภาษาไทย 

 

13. ติดต่อเรา 

หากท่านประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิใด ๆ ของท่าน หรือมีขอ้สอบถามใดท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลน้ี 
โปรดติดต่อผูบ้ริหารสายงานสนบัสนุนลูกคา้ (Customer Support Executive) ในฝ่ายงานบริการลูกคา้ (Customer Service 
Department) โดยส่งอีเมลไปท่ี cs@jobsdb.co.th หรือโทรศพัท์ไปยงัเลขหมายโทรศพัท์ (662) 667 0700 หรือเขียนจด
หมายถึงเราท่ีท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี 

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขท่ี 1 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 3 ชั้น 26 ยนิูต 2607-2608 
ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 

นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2563 


