
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
1. ค ำจ ำกัดควำม 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 
3. กำรน ำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 
4. วิธีกำรเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล 
5.กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้ำของข้อมูล 
6. กำรลบข้อมูลส่วนบุคคล 
7. วิธีกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคล 
8. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตัว 
9. ติดต่อเรำ 
 

บริษัท จัดหำงำน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จ ำกัด (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริกำรค้นหำงำน และ/หรือ สมัครงำนส ำหรับ
สมำชิกผู้สมัครงำน และเป็นแหล่งค้นประวัติ และ/หรือ รับสมัครงำนส ำหรับสมำชิกผู้ประกอบกำร โดยผ่ำนทำงเว็บไซต์ และ/
หรือ แอปพลิเคชันต่ำง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่อำจมีขึ้นในอนำคตของ JOBBKK.COM 

บริษัทให้ควำมส ำคัญสูงสุดกับควำมเป็นส่วนตัวและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรรักษำข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ใช้บริกำรไว้เป็นควำมลับ ดังนั้น นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบบันี้ มีขึ้นเพื่อชี้แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลที่จะท ำกำรเก็บรวบรวม วิธีกำรจัดกำรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลว่ำมีกำรด ำเนินกำรและวัตถุประสงค์อย่ำงไร 
ตลอดจนวิธีกำรติดต่อขอลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล นโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับ
ผู้ใช้บริกำรทุกท่ำน ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณำอำ่นนนโยบำยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่ำงรอบคอบเพื่อให้ท่ำนเข้ำใจถึงหลักกำรและวิธีกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำว 
 
1. ค าจ ากัดความ 
ในข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ “ค ำ” ต่อไปนี้ จะมีควำมหมำยตำมที่ระบุ คือ 
1.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม แต่ไม่
รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม 
1.2 “กำรโฆษณำ” หมำยถึง กำรประกำศหำบุคคลเพื่อรับเข้ำท ำงำนใดๆ และรวมถึงกำรโฆษณำในแบบต่ำงๆ ที่ปรำกฏบน 
เว็บไซต์ JOBBKK.COM 
1.3 “ผู้ใช้บริกำร” หมำยถึง ผู้ที่เข้ำมำขอใช้บริกำรเว็บไซต์ JOBBKK.COM 
1.4 “สมำชิกผู้สมัครงำน” หมำยถึง ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมำชิกแบบผู้สมัครงำนกับ JOBBKK.COM และได้รับชื่อผู้ใช้งำน 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) 
1.5 “สมำชิกผู้ประกอบกำร” หมำยถึง ผู้ที่ได้สมัครเป็นสมำชิกแบบผู้ประกอบกำรกับ JOBBKK.COM และได้รับชื่อผู้ใช้งำน 
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) 
1.6 “ชื่อผู้ใช้งำน” (Username) หมำยถึง ชื่อที่ผู้ใช้บริกำรก ำหนดขึ้น และได้รับอนุญำตจำก JOBBKK.COM เพื่อใช้เข้ำสู่กำร
ให้บริกำร “รหัสผ่ำน” (Password) หมำยถึง รหัสที่ผู้ใช้บริกำรก ำหนดขึ้น และได้รับอนุญำตจำก JOBBKK.COM เพื่อใช้เข้ำสู่
กำรให้บริกำร 
 



1.7 “JOBBKK.COM” หมำยถึง บริษัท จัดหำงำน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จ ำกัด 
1.8 “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎ 
ระเบียบ หรือกฎหมำยล ำดับรองอื่นที่ตรำขึ้นโดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
1.9 “กฎหมำยข้อมูลส่วนบุคคล” หมำยควำมว่ำ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและที่มีผลบังคับใช้ 
1.10 “คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนก ำกับที่เกี่ยวข้องกับ
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย 
 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 
บริษัทได้ก ำหนดประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวมและใช้ รวมถึงวิธีกำรเก็บข้อมูลไว้ในตำรำงด้ำนล่ำงนี้ 
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกผู้สมัครงำน 

- ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งำน 

- ข้อมูลประวัติและใบสมัครงำน 

- ข้อมูลกำรใช้บริกำร 
ตำรำงด้ำนล่ำงอธิบำยข้อมูลบัญชีผู้ใช้งำนของสมำชิกผู้สมัครงำน 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ค าอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

บัญชีผู้ใช้งำน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่อยู่ในบัญชี
ผู้ใช้งำน มีดังนี้ 

- อีเมล 

- รหัสผ่ำน 
โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลรหัสผ่ำนใน
รูปแบบกำรเข้ำรหัสเพื่อควำมปลอดภัย
ของบัญชีผู้ใช้งำน 

บริษัทจะจัดเก็บบรรดำข้อมูลส่วน
บุคคลทั้งหมดที่ท่ำนได้ให้แก่บริษัท (1) 
ตลอดระยะเวลำที่ท่ำนยังคงเป็น
ผู้ใช้บริกำรของระบบ JOBBKK.COM 
และ (2) หลังจำกวันที่ท่ำนลบบัญชี
ผู้ใช้งำนออกจำกระบบอย่ำงน้อย 90 
วัน อันเนื่องมำจำกข้อบังคับทำง
กฎหมำย 

 
ตำรำงด้ำนล่ำงอธิบำยข้อมูลประวัติและใบสมัครงำนของสมำชิกผูส้มัครงำน 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ค าอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

ประวัติ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่อยู่ใน
แบบฟอร์มประวัติ JOBBKK.COM มีดังนี้ 

- รูปถ่ำย 

- ชื่อ-นำมสกุล 

- วัน/เดือน/ปีเกิด 

- เพศ ส่วนสูง น ้ำหนัก 

- สถำนภำพ สัญชำติ ศำสนำ 

- เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไลน์ไอดี 
เฟสบุ๊ค ที่อยู่ 

บริษัทจะจัดเก็บบรรดำข้อมูลส่วน
บุคคลทั้งหมดที่ท่ำนได้ให้แก่บริษัท (1) 
ตลอดระยะเวลำที่ท่ำนยังคงเป็น
ผู้ใช้บริกำรของระบบ JOBBKK.COM 
และ (2) หลังจำกวันที่ท่ำนลบบัญชี
ผู้ใช้งำนออกจำกระบบอย่ำงน้อย 90 
วัน อันเนื่องมำจำกข้อบังคับทำง
กฎหมำย 



- ข้อมูลควำมพิกำร 

- ทักษะ ภำษำ 

- ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน 

- ลักษณะงำนที่ต้องกำร 

- บุคคลอ้ำงอิง เปน็ต้น 

ประวัติกำรสมัครงำน ท่ำนสำมำรถสมัครงำนโดยส่งข้อมูลใบ
สมัครที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ 
JOBBKK.COM ให้แก่สมำชิก
ผู้ประกอบกำรที่ลงประกำศต ำแหน่งงำน
นั้นๆ 

บริษัทจะจัดเก็บบรรดำข้อมูลส่วน
บุคคลทั้งหมดที่ท่ำนได้ให้แก่บริษัท (1) 
ตลอดระยะเวลำที่ท่ำนยังคงเป็น
ผู้ใช้บริกำรของระบบ JOBBKK.COM 
และ (2) หลังจำกวันที่ท่ำนลบบัญชี
ผู้ใช้งำนออกจำกระบบอย่ำงน้อย 90 
วัน อันเนื่องมำจำกข้อบังคับทำง
กฎหมำย 

 
ตำรำงด้ำนล่ำงอธิบำยข้อมูลกำรใช้บริกำรของสมำชิกผู้สมัครงำน 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ค าอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

ประวัติกำรสมัครงำน บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรสมัคร
งำนของท่ำนเพื่อสร้ำงประวัติกำรสมัคร
งำนย้อนหลัง 

บริษัทจะจัดเก็บบรรดำข้อมูลส่วน
บุคคลทั้งหมดที่ท่ำนได้ให้แก่บริษัท (1) 
ตลอดระยะเวลำที่ท่ำนยังคงเป็น
ผู้ใช้บริกำรของระบบ JOBBKK.COM 
และ (2) หลังจำกวันที่ท่ำนลบบัญชี
ผู้ใช้งำนออกจำกระบบอย่ำงน้อย 90 
วัน อันเนื่องมำจำกข้อบังคับทำง
กฎหมำย 

งำนที่บันทึก บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงำนที่
บันทึกของสมำชิกผู้สมัครงำนเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกให้สมำชิกผู้สมัครงำน
สำมำรถย้อนดูงำนที่บันทึกควำมสนใจได้ 

กำรค้นหำต ำแหน่งงำน บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรค้นหำ
งำนบนระบบ JOBBKK.COM ของ
สมำชิกผู้สมัครงำน เพื่อน ำมำประมวลผล
และพัฒนำกำรค้นหำต ำแหน่งงำนให้ตอบ
โจทย์ควำมต้องกำรของสมำชิกผู้สมัคร
งำนมำกยิ่งขึ้น 
 
ข้อมูลกำรค้นหำงำนประกอบด้วยข้อมูลที่
สมำชิกผู้สมัครงำนกรอกลงในแบบฟอร์ม
กำรค้นหำ ดังต่อไปนี้ 

- ค ำค้นหำ 

- สถำนที่ปฏิบัติงำน 

1 ปี 



- ประเภทงำนหลัก ประเภทงำนย่อย 
ประเภทธุรกิจ 

- เงินเดือนที่ต้องกำร 

- พิกัดต ำแหน่ง (ของเครื่องมือสื่อสำร) 
ข้อมูลกำรใช้งำนเว็บไซต์ และ/หรือ 
แอปพลิเคชัน JOBBKK.COM 

บริษัทอำจจัดเก็บข้อมูลกำรเข้ำถึงหรือวิธี
ที่สมำชิกผู้สมัครงำนใช้งำนเว็บไซต์ และ/
หรือ แอปพลิเคชันต่ำง ๆ ของ 
JOBBKK.COM ผ่ำนผู้ให้บริกำรวิเครำะห์
ข้อมูลบุคคลที่สำม 

ในกรณีที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลกำรใชังำน
เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่ำง 
ๆ ของ JOBBKK.COM ผ่ำนผู้ให้บริกำร
วิเครำะห์ข้อมูลบุคคลที่สำม บริษัทจะ
จัดเก็บบรรดำข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด
ของท่ำนในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่
สำมำรถระบุตัวตนตำมควำมเหมำะสม 

เสียงสนทนำระหว่ำงสมำชิกผู้สมัคร
งำนกับ Call Center 

เมื่อท่ำนติดต่อบริษัทผ่ำนทำง Call 
Center บริษัทอำจบันทึกเสียงสนทนำ
ของสมำชิกผู้สมัครงำนเพื่อกำรปรับปรุง
พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรของบริษัท 

90 วัน 

 
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกผู้ประกอบกำร 
ตำรำงด้ำนล่ำงอธิบำยข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชกิผู้ประกอบกำร 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ค าอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

บัญชีผู้ใช้งำน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่เกี่ยวกับบัญชี
ผู้ใช้งำน มีดังนี้ 

- ชื่อผู้ใช้ 

- รหัสผ่ำน 
โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลรหัสผ่ำนใน
รูปแบบกำรเข้ำรหัสเพื่อควำมปลอดภัย
ของบัญชีผู้ใช้งำน 

บริษัทจะจัดเก็บบรรดำข้อมูลส่วน
บุคคลทั้งหมดที่ท่ำนได้ให้แก่บริษัท (1) 
ตลอดระยะเวลำที่ท่ำนยังคงเป็น
ผู้ใช้บริกำรของระบบ JOBBKK.COM 
และ (2) หลังจำกวันที่ท่ำนลบบัญชี
ผู้ใช้งำนออกจำกระบบอย่ำงน้อย 90 
วัน อันเนื่องมำจำกข้อบังคับทำง
กฎหมำย 

ข้อมูลติดต่อของ สมำชิก
ผู้ประกอบกำรเพื่อกำรรับสมัครงำน 

ข้อมูลติดต่อของสมำชิกผู้ประกอบกำรที่
ลงประกำศในระบบ JOBBKK.COM เพื่อ
รับสมัครงำนอำจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ของพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องของสมำชิกผู้ประกอบกำร อัน
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ ชื่อ-
นำมสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไลน์
ไอด ีเป็นต้น 

 



ข้อมูลติดต่อของสมำชิก
ผู้ประกอบกำรส ำหรับกำรใช้บริกำร
บนระบบ JOBBKK.COM 

ข้อมูลติดต่อของสมำชิกผู้ประกอบกำรที่
ได้ส่งให้แก่บริษัท เพื่อกำรใช้บริกำรบน
ระบบ JOBBKK.COM โดยเฉพำะอำจ
เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของ
สมำชิกผู้ประกอบกำร อันประกอบด้วย
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- ชื่อ-นำมสกุล 

- ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เฟสบุ๊ค 
ไลน์ไอดี เป็นต้น 

ข้อมูลประกอบกำรลงโฆษณำ ข้อมูลที่ผู้ประกอบกำรส่งให้แก่บริษัท 
เพื่อประกอบกำรลงโฆษณำประกำศรับ
สมัครงำน หรือโฆษณำในรูปแบบอื่น ซึ่ง
อำจมีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ในรูปแบบดังนี้ 

- รูปภำพส่วนบุคคล 

- วิดีโอ 

- ไฟล์เสียง 

- ข้อควำม เป็นต้น 

บริษัทจะจัดเก็บบรรดำข้อมูลส่วน
บุคคลทั้งหมดที่ท่ำนได้ให้แก่บริษัท (1) 
ตลอดระยะเวลำที่ท่ำนยังคงเป็น
ผู้ใช้บริกำรของระบบ JOBBKK.COM 
และ (2) หลังจำกวันที่ท่ำนลบบัญชี
ผู้ใช้งำนออกจำกระบบอย่ำงน้อย 90 
วัน อันเนื่องมำจำกข้อบังคับทำง
กฎหมำย 

เสียงสนทนำระหว่ำงผู้ประกอบกำร
กับ Call Center 

เมื่อท่ำนติดต่อบริษัทผ่ำนทำง Call 
Center บริษัทอำจบันทึกเสียงสนทนำ
ของท่ำนเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำภำพกำร
ให้บริกำรของบริษัท 

90 วัน 

 
3. การน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ 

เมื่อได้รับควำมยินยอมจำกท่ำน หรือเมื่อมีฐำนทำงกฎหมำยส ำหรับกำรใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน (แล้วแต่กรณี) 
ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ำกัดเพียงฐำนกำรปฏิบัติตำมสัญญำ วัตถุประสงค์ทำงสถิติ วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมำย 
และเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนตำมรำยละเอียดในตำรำงด้ำนล่ำงนี้ 
3.1 ส ำหรับสมำชิกผู้สมัครงำน 
ตำรำงด้ำนล่ำงอธิบำยวัตถุประสงค์ในกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หำงำนแต่ละประเภท 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานที่ใช้การประมวลผล 

เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้ำสู่ระบบ JOBBKK.COM - บัญชีผู้ใช้งำน (อีเมลและรหัสผ่ำน) 

เพื่อกำรให้บริกำรค้นหำงำนและเป็นตัวกลำงในกำรสมัคร
งำนส ำหรับผู้หำงำน 

- ประวัต ิJOBBKK.COM 

- ใบสมัครงำนที่สมำชิกผู้สมัคัรงำนได้ส่งให้แก่บริษัท หรือ
ถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM 

- ประวัติกำรสมัครงำน 



- งำนที่สนใจ 

เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรบริกำรโดยกำรตรวจสอบ
ประวัติและใบสมัครของสมำชิกผู้สมัครงำน 

- ใบสมัครงำนที่สมำชิกผู้สมัคัรงำนได้ส่งให้แก่บริษัท หรือ
ถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลส ำหรับตรวจสอบและบันทึกกำรผิดนัด
สัมภำษณ์ หรือกำรกระท ำที่ไม่เหมำะสมอื่น ๆ ของผู้หำ
งำน จำกสมำชิกผู้ประกอบกำร 

- ประวัต ิJOBBKK.COM 

- ใบสมัครงำนที่สมำชิกผู้สมัครงำนได้ส่งให้แก่บริษัท หรือ
ถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM 

เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรค้นหำงำนให้ตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของสมำชิกผู้สมัครงำน 

- กำรค้นหำต ำแหน่งงำน 

เพื่อวิเครำะห ์ออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ และ/หรือ 
แอปพลิเคชัน JOBBKK.COM 

- ข้อมูลกำรใช้งำนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน 
JOBBKK.COM 

เพื่อประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและต ำแหน่งงำนใหม่ให้ตรงกับ
คุณสมบัติของสมำชิกผู้สมัครงำน 

- ประวัต ิJOBBKK.COM 

- ประวัติกำรสมัครงำน 

- งำนที่สนใจ 

- กำรค้นหำต ำแหน่งงำน 

เพื่อจัดท ำสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์ทำง
กำรตลำด 

- ข้อมูลกำรใช้งำนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน 
JOBBKK.COM 

- ประวัติกำรสมัครงำน 

เพื่อติดต่อสอบถำมและแนะน ำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำร 

- ประวัต ิJOBBKK.COM 

- ใบสมัครงำนที่ผู้หำงำนได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึก
และจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM 

เพื่อพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร - เสียงสนทนำระหว่ำงผู้หำงำนกับ Call Center 

 
3.2 ส ำหรับสมำชิกผู้ประกอบกำร 
ตำรำงด้ำนล่ำงอธิบำยวัตถุประสงค์ในกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกผู้ประกอบกำรแต่ละประเภท 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานที่ใช้การประมวลผล 

เพื่อยืนยันและระบุตัวตนก่อนเข้ำสู่ระบบ JOBBKK.COM - บัญชีผู้ใช้งำน (อีเมลและรหัสผ่ำน) 

เพื่อให้บริกำรและเป็นตัวกลำงในกำรรับสมัครงำนส ำหรับ
สมำชิกผู้ประกอบกำร 

- บัญชีผู้ใช้งำน (อีเมลและรหัสผ่ำน) 

- ข้อมูลติดต่อของผู้ประกอบกำรเพื่อกำรรับสมัครงำน 

เพื่อติดต่อสอบถำมและแนะน ำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำร
ให้บริกำร กำรน ำเสนอบริกำรใหม่ หรือประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรกำรให้บริกำรของบริษัท 

- ข้อมูลติดต่อของสมำชิกผู้ประกอบกำรเพื่อกำรรับสมัคร
งำน 

- ข้อมูลติดต่อของสมำชิกผู้ประกอบกำรส ำหรับกำรใช้
บริกำรบนระบบ JOBBKK.COM 

เพื่อลงโฆษณำประกำศรับสมัครงำน หรือโฆษณำใน
รูปแบบอื่น 

- ข้อมูลประกอบกำรลงโฆษณำ 

เพื่อพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร - เสียงสนทนำระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับ Call Center 



4. วิธีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีกำรเก็บรวบรวมผ่ำนกำรใช้บริกำรบนระบบ JOBBKK.COM ต่อบุคคลอื่น

โดยปรำศจำกควำมยินยอมจำกท่ำน ซึ่งกำรเปิดเผยดังกล่ำวจะกระท ำภำยใต้วัตถุประสงค์ของกำรให้บริกำรบนระบบ 
JOBBKK.COM เท่ำนั้น 

เมื่อได้ตกลงตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่ำนหรือผู้ปกครองของท่ำน (ในกรณีที่ท่ำนมีอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี) 
ยอมรับว่ำท่ำนได้อ่ำนและเข้ำใจนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตกลงตำมข้อก ำหนดทั้งหมดในนโยบำยฉบับนี้ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง ท่ำนได้ตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเพื่อกำร
ให้บริกำรของบริษัทแก่ท่ำนตำมนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมในบำงกรณี หำกบริษัทเชื่อ
โดยสุจริตว่ำมีควำมจ ำเป็นที่บริษัทจะต้องท ำเช่นนั้น เพื่อที่จะปฏิบัติตำมข้อผูกพันทำงกฎหมำยตำมกฎหมำยที่บังคับใช้ หรือ
เพื่อท่ีจะตอบสนองต่อกระบวนกำรทำงกฎหมำยโดยชอบ เช่น หมำยค้น ค ำสั่งศำล หรือหมำยเรียก ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทเชื่อ
โดยสุจริตว่ำมีควำมจ ำเป็นส ำหรับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยอันเกี่ยวกับควำมมั่นคงของประเทศ กำรบังคับใช้กฎหมำย 
กำรฟ้องร้องคดี กำรสอบสวนทำงอำญำ กำรคุ้มครองควำมปลอดภัยของบุคคลใดๆ หรือเพื่อป้องกันกำรเสียชีวิตหรือกำรเป็น
อันตรำยแก่ร่ำงกำยอันใกล้จะถึง หำกบริษัทเห็นว่ำประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมำยดังกล่ำวอยู่เหนือกว่ำประโยชน์ด้วย
กฎหมำยหรือสิทธิและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนที่ก ำหนดให้ต้องมีกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน 
4.1 ส ำหรับสมำชิกผู้สมัครงำนงำน 

ท่ำนรับทรำบและยอมรับว่ำ บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนโดยกำรส่งประวัติ JOBBKK.COM หรือใบ
สมัครงำนของท่ำนไปยังสมำชิกผูป้ระกอบกำรที่ลงประกำศต ำแหน่งงำนนั้น ๆ 
ตำรำงด้ำนล่ำงอธิบำยวัตถุประสงค์ในกำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกผู้สมัครงำนแต่ละประเภท 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ค าอธิบายวิธีการเผยแพร่ของประเภทข้อมูล 

ประวัต ิJOBBKK.COM ประวัต ิJOBBKK.COM ของสมำชิกผู้สมัครงำนที่บันทึกไว้
บนระบบ JOBBKK.COM จะถูกเผยแพร่ไปยังสมำชิก
ผู้ประกอบกำรที่เป็นสมำชิกหรือลงประกำศรับสมัครงำน
เท่ำนั้นสมำชิกผู้สมัครงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนสถำนะของ
ประวัต ิJOBBKK.COM ได้ดังต่อไปนี้ 

- ถูกค้นเจอได้โดยผู้ประกอบกำร 

- ถูกค้นเจอได้โดยสมำชิกผู้ประกอบกำร แต่ปิดบังข้อมูล
ส่วนบุคคลบำงสว่น 

- ปิดบังประวัติไม่ให้ถูกค้นเจอในรำยกำรกำรค้นหำโดย
สมำชิกผู้ประกอบกำร 

- ลบประวัติออกจำกฐำนข้อมูล 

ใบสมัครงำน ใบสมัครงำนที่สมำชิกผู้สมัครงำนได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูก
บันทึกและจัดเก็บในระบบ JOBBKK.COM ตำมวิธีกำร
สมัครงำนทั้งสี่ด้ำนล่ำงนี้ จะถูกส่งให้กับสมำชิก
ผู้ประกอบกำรที่เป็นสมำชิกและลงประกำศรับสมัครงำน 
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรสมัครงำนเท่ำนั้น 



- สมัครด้วยประวัติ JOBBKK.COM 

- สมัครด้วยกำรส่งไฟล์ประวัติ 

- สมัครกำรด้วยกำรส่งอีเมล 

- สมัครด้วยกำรกรอกประวัติแบบย่อ 
 
4.2 ส ำหรับผู้ประกอบกำร 

ท่ำนรับทรำบและยอมรับว่ำ บริษัทอำจเปิดเผยข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ในระบบ JOBBKK.COM หรือข้อมูลอื่นที่สมำชิก
ผู้ประกอบกำรให้ไว้ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ซึ่งอำจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรภำยใน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องของสมำชิกผู้ประกอบกำร ควบคู่กับรำยละเอียดต ำแหน่งงำนที่ลงประกำศ เพื่อประโยชน์ในกำรรับสมัครงำน หำกมี 
ชื่อ ภำพ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรภำยใน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบกำร ไม่ว่ำส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด สมำชิกผู้ประกอบกำรขอรับรองและยืนยันว่ำได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลนั้นแล้ว และมีสิทธิที่
จะน ำข้อมูลของบุคคลนั้นมำใช้ประกอบกำรรับสมัครงำน 
ตำรำงด้ำนล่ำง อธิบำยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบกำรที่ถูกเผยแพร่ไปยังบุคคลอื่น 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ค าอธิบายวิธีการเผยแพร่ของประเภทข้อมูล 

ข้อมูลติดต่อของสมำชิกผู้ประกอบกำรเพื่อกำรรับสมัครงำน ข้อมูลติดต่อของสมำชิกผู้ประกอบกำรที่ลงประกำศในระบบ 
JOBBKK.COM เพื่อกำรรับสมัครงำน 

ข้อมูลประกอบกำรลงโฆษณำ ข้อมูลประกอบกำรลงโฆษณำที่สมำชิกผู้ประกอบกำรส่ง
ให้แก่บริษัท ส ำหรับกำรลงโฆษณำประกำศรับสมัครงำน 
หรือโฆษณำในรูปแบบอื่น ซึ่งจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ แอป
พลิเคชัน หรือบนสื่อต่ำง ๆ ของ JOBBKK.COM 

 
5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล 

บริษัทมีควำมประสงค์อย่ำงยิ่งที่จะรักษำควำมเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งสิทธิ
ของเจ้ำของข้อมูล ตำมที่มีอยู่และเว้นแต่ที่พึงจ ำกัดไว้ตำมกฎหมำยที่บังคับใช้ เพื่อผลประโยชน์ของท่ำน ดังต่อไปนี้ 
ตำรำงด้ำนล่ำง อธิบำยสิทธิที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลจำกพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หมวด 3 สิทธิของ
เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

ประเภทของสิทธิ ค าอธิบายประเภทของสิทธิ 

สิทธิในกำรเข้ำถึง หำกด้วยเหตุขัดข้องประกำรใดท่ีท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่ำนได้ ท่ำนมี
สิทธิในกำรได้รับแจ้งข้อมูลและเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่ำน ตลอดจนขอรับส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้
เปิดเผยถึงกำรได้มำซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวได้จำก
บริษัท 

สิทธิในกำรคัดค้ำน หำกท่ำนพิจำรณำวิธีกำรที่บริษัทเก็บรวบรวมและน ำข้อมูล
ส่วนบุคคลไปใช้แล้ว ตระหนักถึงผลเสียหรือผลประโยชน์ใน
เชิงลบใด ๆ ท่ำนมีสิทธิในกำรคัดค้ำนเมื่อใดก็ได้ ไม่ให้บริษัท



เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน รวมถึงสิทธิในกำร
คัดค้ำนมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนถูกประมวลผลเพื่อ
วัตถุประสงค์ทำงกำรตลำดทำงตรง ซึ่งอำจส่งผลให้ท่ำนไม่
สำมำรถใช้บริกำรทั้งหมดหรือบำงส่วนในระบบ 
JOBBKK.COM รวมทั้งปิดกั้นกำรเข้ำถึงฟีเจอร์ เนื้อหำหรือ
บริกำรข้ำงต้นตำมที่บริษัทเห็นสมควรได้ 

สิทธิในกำรลบ หำกด้วยเหตุขัดข้องประกำรใดที่ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถลบ 
หรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเป็นข้อมูลที่
ไม่สำมำรถระบุตัวตนในระบบ JOBBKK.COM ได้ ท่ำนมี
สิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทลบ หรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่ำนเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวตนได้ โดย
บริษัทจะด ำเนินกำรลบ หรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูล
ดังกล่ำวเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวตน ภำยในระยะเวลำ 
90 วันนับแต่วันที่ได้รับค ำร้องขอ 

สิทธิในกำรยับยั้ง บริษัทอำจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนเท่ำที่จ ำเป็น
เพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรของบริษัท เพื่อประโยชน์ในกำร
รักษำควำมเป็นส่วนตัวของท่ำน ท่ำนมีสิทธิที่จะร้องขอให้
บริษัทหยุดกำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนทั้งหมด
หรือบำงส่วน 

สิทธิในกำรแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน หำกท่ำนพบว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
หรือไม่ถูกต้อง ท่ำนมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทหรือปรับปรุง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนให้เป็นปัจจุบันได้ 

สิทธิในกำรถอดถอนควำมยินยอม ท่ำนมีสิทธิที่จะถอดถอนควำมยินยอมกำรเก็บรวบรวม กำร
ใช้ หรือกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน ทั้งนี้ กำรใช้
สิทธิดังกล่ำวอำจมีผลให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำใช้บริกำรได้อีก
ต่อไป 

สิทธิในกำรให้โอนย้ำยข้อมูล ท่ำนมีสิทธิที่จะร้องขอส ำเนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน
เพื่อน ำไปใช้กับบริกำรของผู้ให้บริกำรรำยอื่นโดยท่ำน
สำมำรถใช้สิทธิดังกล่ำวได้โดยตรง โดยกำรติดต่อบริษัทตำม
ข้อมูลกำรติดต่อที่ระบุไว้ด้ำนล่ำงนี้ 

 
6. การลบข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนไว้ตรำบเท่ำที่จ ำเป็นต่อกำรให้บริกำรแก่ท่ำนและตรำบเท่ำที่จ ำเป็นตำม
อ ำนำจหน้ำที่และวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนโดยชอบด้วยกฎหมำยของบริษัท เช่น กำรรักษำกำรให้บริกำรของบริษัท กำร
ปฏิบัติตำมข้อผูกพันทำงกฎหมำยของบริษัท และกำรระงับข้อพิพำท 



หำกท่ำนร้องขอให้ลบ หรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวตนของท่ำนได้ บริษัทจะ
ด ำเนินกำรลบ หรือท ำลำย หรือท ำให้ข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อมูลที่ไม่สำมำรถระบุตัวตน ภำยในระยะเวลำ 90 วันนับแต่วันที่ได้
รับค ำร้องขอ เว้นแต่บริษัทจะได้รับอนุญำตหรือถูกก ำหนดโดยกฎหมำยให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จ ำเป็นไว้เป็นระยะเวลำที่
กฎหมำยที่บังคับใช้ได้ก ำหนดไว้ และ/หรือ ในกรณีที่จ ำเป็นตำมอ ำนำจหน้ำที่และวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนโดยชอบด้วย
กฎหมำยของบริษัท เช่น กำรป้องกันกำรฉ้อฉล พันธะทำงด้ำนกฎหมำย ภำษี กำรตรวจสอบและกำรจัดท ำบัญชี กำรรวบรวม
หลักฐำนในกำรด ำเนินคดี หรือเพื่อที่จะรักษำควำมปลอดภัยให้กับท่ำน โดยมีมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำน 
และประโยชน์ของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดกำรใช้บริกำรที่ไม่เหมำะสมหรือกำรกระท ำ
ควำมผิดซ ้ำในระบบ JOBBKK.COM บริษัทมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลบำงประกำรของท่ำนในระบบต่อไป
เป็นระยะเวลำ 10 ป ีหลังจำกวันที่บริษัทลบบัญชีผู้ใช้งำนหรือข้อมูลของท่ำนออกจำกระบบ 
 
7. วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อ JOBBKK.COM ได้รับสำรสนเทศ และ/หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งำน ก็จะเก็บรักษำไว้อย่ำงปลอดภัยใน
ระบบของ JOBBKK.COM ตำมระยะเวลำที่จ ำเป็นเพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดเก็บข้อมูลนั้น บริษัทขอแนะน ำให้
ท่ำนใช้รหัสผ่ำนที่คำดเดำยำก ไม่เปิดเผยรหัสผ่ำนกับบุคคลภำยนอก รวมถึงจ ำกัดกำรเข้ำถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่
ของท่ำน และบริษัทแนะน ำให้ท่ำนออกจำกระบบ JOBBKK.COM ทุกครั้งหลังจำกกำรใช้บริกำร 
 
8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบำยนี้ไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งครำว
ตำมเหตุอันสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรให้บริกำร เช่น กำรปรับปรุง กำรเพิ่มฟังก์ชัน กำรพัฒนำระบบเพื่อกำรใช้
บริกำร โดยอำจไม่ได้บอกกล่ำวหรือแจ้งเตือนให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ ดังนั้น ท่ำนจึงควรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำม
เป็นส่วนตัวที่ก ำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่ำงไรก็ดี บริษัทจะเผยแพร่กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมเป็นส่วนตัวผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
และ/หรือ แอปพลิเคชัน JOBBKK.COM ผู้ใช้งำนที่ยังคงใช้งำนเว็บไซต์ของเรำ และบริกำรบนเว็บไซต์ของเรำจะถือว่ำได้
ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนโยบำยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ในกรณีที่ท่ำนไม่ประสงค์ที่จะใช้บริกำรต่อไปภำยใต้นโยบำย
ควำมเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ ท่ำนสำมำรถยกเลิกกำรใช้บริกำรได้โดยทันที 
 
9. ติดต่อเรา 
หำกท่ำนมีข้อสอบถำมใดที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โปรดส่งอีเมลไปยัง sales@jobbkk.com 
โทรศัพท ์0-2514-7474 หรือเขียนจดหมำยถึงเรำตำมที่อยู่ต่อไปนี้ 
บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จ ากัด 
เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยูนิต ดี ชั้น 5 ซอยรามค าแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 


