
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษทั ไอเพย8์8 (ประเทศไทย) จาํกดั ("บริษทั") ไดมี้การกาํหนดนโยบายความเป็นส่วนตวั ("นโยบาย" ฉบบันีB ) 

ในเรืEองเกีEยวกบัการเกบ็รักษาขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ ซึE งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้มูลส่วนบุคคลในระหวา่งทีEบริษทัใหบ้ริการ ("บริการ") ดงัต่อไปนีB  

iPay88 ขอสงวนสิทธิR ในการแกไ้ขประกาศนีB ต่อลูกคา้ไดต้ลอดเวลาและจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (https://ipay88.co.th) 

หรือทางอืEนใดทีEบริษทัเห็นวา่เหมาะสม ซึE งทางเราจะทาํการแจง้ใหคุ้ณทราบอยา่งชดัเจน 

 

1. วตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

การใชข้อ้มูลนีB มีวตัถุประสงคห์ลกัดงัต่อไปนีB : 

a. เขา้ทาํสญัญาทีEเกีEยวขอ้งกบัการซืBอและขาย 

b. การใหบ้ริการติดต่อสืEอสารในการซืBอและการขาย 

c. การดาํเนินการธุรกรรมในการชาํระเงิน 

d. การชาํระบญัชี, การคืนเงิน หรือการยกเลิก, ขอ้โตแ้ยง้และ/หรือการเรียกเกบ็เงินคืนของธุรกรรมการชาํระเงิน 

e. การบริการในการชาํระเงินทีEเกิดขึBนประจาและ / หรือ tokenization; 

f. การบริหารงานทัEวไป; 

g. การจดัการและดูแลบญัชีและสิEงอาํนวยความสะดวกของท่านกบัทางเรา 

h. การตอบคาํถามและขอ้ร้องเรียนของท่านและเพืEอแกไ้ขขอ้พิพาทโดยทัEวไป 

i. การปรับปรุง รวบรวม และพฒันาความถูกตอ้งของขอ้มูล 

j. การจดัทาํขอ้มูล, รายงาน และสถิติทีE ทีEไดมี้การรวบรวมไวใ้นลกัษณะทีEไม่ไดร้ะบุถึงเป็นรายบุคคล 

k. การดาํเนินการวจิยัและสาํรวจซึEงใชเ้พืEอการวเิคราะห์เท่านัBน แต่ไม่จาํกดัเพียงการทาํเหมืองขอ้มูลและการวเิคราะห์ธุรกรรมของท่านกบัทางเรา 

l. การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกีEยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลทางกฎหมายทีEมีผลผกูพนักบัทางเรา 

m. เพืEอวตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบ การปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละการบริหารความเสีEยง 

n. วตัถุประสงคอื์EนใดทีEเราเห็นวา่จาํเป็นและ/หรือตามทีEกฎหมาย, ขอ้บงัคบั, คาํแนะนาํและ/หรือหน่วยงานกากบัดูแลทีEเกีEยวขอ้งกาํหนด 

 

2. ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการทีEถูกเกบ็รวบรวมและวธีิการเกบ็รวบรวม 

สาํหรับวตัถุประสงคข์องนโยบายนีB  "ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ" หมายถึงขอ้มูลทีEระบุตวัตนของผูใ้ชบ้ริการ 

ประวติัการใชง้านบริการดา้นการสืEอสารและขอ้มูลอืEนๆ ทีEถูกสร้างขึBนหรือเกบ็รวบรวมไวใ้นส่วนทีEเกีEยวกบัผูใ้ชบ้ริการหรืออุปกรณ์ของผูใ้ชบ้ริการ 

ซึE งบริษทัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมไวต้ามนโยบายฉบบันีB  วธีิการเกบ็รวบรวมจะขึBนอยูก่บัขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

ทีEเราอาจเกบ็รวบรวมไวส้าหรับผูใ้ชบ้ริการเพืEอใหส้ามารถใชใ้นการใหบ้ริการต่างๆได ้รวมถึง 

ขอ้มูลทีEเกบ็จากผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ ทางเราอาจเกบ็ขอ้มูลต่างๆดงันีB  

 

(a) ชืEอ อาย ุเชืBอชาติ เพศ สญัชาติ หมายเลขหนงัสือเดินทาง หมายเลขบตัรประชาชน วนัเกิด 

(b) รายละเอียดการติดต่อ เช่น บา้นเลขทีE เบอร์มือถือ ทีEอยูอี่เมล ภูมิลาเนาเดิม ทีEอยูที่Eติดต่อทางจดหมาย ทีEอยูส่าหรับจดัส่งสินคา้ 

(c) ขอ้มูลบตัรเครดิต 

(d) หมายเลขบญัชีธนาคาร 



(e) รูปถ่าย; และ 

(f) ขอ้มูลอืEนทีEผูใ้ชบ้ริการใหไ้วต้ามทีEบริษทักาํหนด 

(ii) ขอ้มูลทีEไดจ้ากการบริการภายนอก เป็นบริการเท่าทีEผูใ้ชง้านอนุญาตใหใ้ชป้ระกอบบริการต่างๆ; 

บริษทัอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปนีBจากบริการภายนอกการใหบ้ริการ 

ซึE งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงบริการในสงัคมออนไลนต์ามขอบเขตทีEผูใ้ชบ้ริการอนุญาตใหใ้ชก้บัการใหบ้ริการในขณะนัBน: 

รหสัประจาํตวัทีEผูใ้ชบ้ริการใชส้าหรับบริการภายนอกดงักล่าว; และ การยนิยอม 

(iii) ขอ้มูลทีEบริษทัเกบ็รวบรวมไวส้าํหรับการใชง้านโดยผูใ้ชบ้ริการในการใหบ้ริการต่างๆ 

บริษทัอาจเกบ็รวบรวมขอ้มูลเมืEอมีการเขา้ถึงหรือมีใชง้านการใหบ้ริการต่างๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลสถานีงาน ขอ้มูลบนัทึกผูเ้ขา้ใช ้คุกกีB  

และรหสัประจาํตวัทีEไม่ระบุตวัตน ขอ้มูลสถานทีE 

วตัถุประสงคใ์นการใชง้าน 

3.1 ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการอาจถูกนาํไปใชไ้ม่เพียงแต่สาหรับการใหบ้ริการตามทีEกาหนดไวใ้นขอ้ 3.2 

เท่านัBนแต่เพืEอวตัถุประสงคอื์EนตามทีEระบุไวใ้นขอ้ 3.3 ดว้ย 

3.2 ขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะสาํหรับเตรียมขอ้มูลไวส้าหรับการใหบ้ริการ รวมถึงสิEงต่อไปนีB  

(i) การใหบ้ริการ, การบาํรุงรักษา, การป้องกนั และการปรับปรุงการใหบ้ริการ 

รวมถึงแต่ไม่จากดัเพียงการตอบรับการลงทะเบียนสาํหรับการใชบ้ริการ การระบุตวับุคคล และการคาํนวณค่าธรรมเนียมการใชง้าน 

(ii) แนวทางการใชง้านหรือการตอบสนองต่อขอ้สอบถามเกีEยวกบับริการต่างๆ; 

(iii) เกีEยวกบัการละเมิดกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือนโยบายต่างๆทีEเกีEยวขอ้งกบับริการ ("กฎระเบียบ"); 

(iv) การแจง้เตือนการปรับเปลีEยนกฎใดๆ; และ 

(v) วตัถุประสงคอื์EนๆทีEเกิดขึBนกบัสิEงทีEกล่าวมาขา้งตน้ 

3.3 วตัถุประสงคอื์EนนอกเหนือจากทีEระบุไวใ้นขอ้ 3.2 ขา้งตน้ใหเ้ป็นไปตามทีEระบุไวด้า้นล่างดงันีB : 

วตัถุประสงค์ในการใช้งาน ข้อมูลของผู้ใช้บริการที@สอดคล้องกนั 

(1) การสร้างขอ้มูลทางสถิติเกีEยวกบับริการ 

ในรูปแบบทีEไม่สามารถระบุตวับุคคลได ้

ขอ้มูลอุปกรณ์ 

ขอ้มูลบนัทึกผูเ้ขา้ใช ้

คุกกีBและรหสัประจาํตวัทีEไม่ระบุตวัตน 

ขอ้มูลสถานทีE 

(2) การส่งขอ้มูลหรือการแสดงโฆษณาของบริษทัหรือบุคคลอืEน; และ ขอ้มูลอุปกรณ์ 

ขอ้มูลบนัทึกผูเ้ขา้ใช ้

คุกกีBและรหสัประจาํตวัทีEไม่ระบุตวัตน 

ขอ้มูลสถานทีE 

(3) การตลาดอืEน ๆ ชืEอ 

ทีEอยูอี่เมล ์

วนัเกิด 

ขอ้มูลอืEนทีEผูใ้ชบ้ริการใหไ้วต้ามทีEบริษทักาํหนด 

4. วธีิการการแจง้เตือน การเผยแพร่ และการขออนุญาต วธีิยกเลิกการใชง้าน 

4.1 ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูใ้ชบ้ริการก่อน ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการ ดงัต่อไปนีB : 



(i) ขอ้มูลสถานีงาน: และ 

(ii) ขอ้มูลสถานทีE 

5. การใหข้อ้มูลแก่ภายนอก; ส่งใหแ้ก่บุคคลอืEน: 

เพืEอแจกจ่ายขอ้มูลสาหรับทาํโฆษณาทีEกาหนดเป้าหมายโดยใชข้อ้มูลผูใ้ชง้านจากโมดูลการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

โมดูลการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไปนีBจะรวมอยูใ่นการใหบ้ริการ ดงันัBน 

บริษทัจึงใหข้อ้มูลผูใ้ชง้านแก่ผูใ้หบ้ริการซึEงโมดูลการจดัเกบ็ขอ้มูลดงักล่าว เป็นดงันีB  

4.2 หากผูใ้ชบ้ริการระบุการตัBงค่าบางอยา่งเอาไว ้ผูใ้ชง้านจะไดรั้บสิทธิตามความประสงคน์ัBนจากบริษทัทนัที 

และการยกเลิกการใชง้านขอ้มูลบางส่วนหรือขอ้มูลทัBงหมดของผูใ้ชง้าน ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบดงักล่าวทีEอาจเป็นไปตามทีEบริษทักาํหนด 

ทัBงนีB ขึBนอยูก่บัรายการของขอ้มูลผูใ้ชง้าน หากการรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวหรือการใชง้านดงักล่าวเป็นสิEงจาเป็นสาํหรับบริการ 

บริษทัอาจไม่สามารถยติุการเกบ็รวบรวมขอ้มูลได ้เวน้แต่ผูใ้ชง้านจะถอนตวัออกจากบริการตามขัBนตอนทีEบริษทักาํหนด 

5. การใหข้อ้มูลแก่ภายนอก; ส่งใหแ้ก่บุคคลอืEน: เพืEอแจกจ่ายขอ้มูลสาํหรับทาํโฆษณาทีEกาํหนด 

เป้าหมายโดยใชข้อ้มูลผูใ้ชง้านจากโมดูลการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โมดูลการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ต่อไปนีBจะรวมอยูใ่นการใหบ้ริการ ดงันัBน 

บริษทัจึงใหข้อ้มูลผูใ้ชง้านแก่ผูใ้หบ้ริการซึEงโมดูลการ จดัเกบ็ขอ้มูลดงักล่าว เป็นดงันีB  

(1) ชืEอโมดูลในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล: 

(2) โมดูลการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของผูใ้หบ้ริการ: 

(3) รายการขอ้มูลทีEไดรั้บจากผูใ้ชง้าน: 

(4) วธีิและระเบียบของขอ้กาํหนด: 

(5) วตัถุประสงคข์องการใชง้านของผูใ้หบ้ริการ: 

(6) ผูใ้หบ้ริการตัBงใจใหข้อ้มูลกบับุคคลทีEสามหรือไม่: 

(7) URL ของนโยบายความเป็นส่วนตวัของผูใ้หบ้ริการ 

6. การใหข้อ้มูลส่วนบุคคลแก่บุคคลทีEสาม 

บริษทัจะไม่ใหข้อ้มูลส่วนบุคคลทีEถูกเกบ็รวบรวมไวแ้ก่บุคคลทีEสามโดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชง้าน 

เวน้แต่จะเป็นไปตามพระราชบญัญติัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายและขอ้บงัคบัอืEนๆ ทีEเกีEยวขอ้ง เวน้แต่ 

(i) บริษทัอนุญาตใหบุ้คคลทีEสามจดัการกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทัBงหมดหรือบางส่วนตามขอบเขตทีEจาเป็นเพืEอใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 

(ii) ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกส่งมอบผา่นการโอนยา้ยธุรกิจ การควบกิจการหรือทาการอืEนใดทีEคลา้ยคลึงกนั 

(iii) ขอ้มูลส่วนบุคคลจะถูกส่งมอบใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการสาหรับทาํโมดูลการเกบ็รวบรวมตามขอ้ 4 ของนโยบายฉบบันีB  

(iv) 

บริษทัตอ้งใหร่้วมมือกบัภาครัฐหรือหน่วยงานทอ้งถิEนของรัฐหรือตวัแทนในการปฏิบติัหนา้ทีEหรือขอ้ผกูพนัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีEเกีEยวขอ้

ง ซึE งการปฏิบติังานดงักล่าวมีแนวโนม้ทีEถูกขดัขวางแมจ้ะไดรั้บความยนิยอมจากผูใ้ชง้าน: และ 



(v) นอกเหนือจากทีEกล่าวมาแลว้ 

บริษทัมีสิทธิเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมายวา่ดว้ยพระราชบญัญติัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายและขอ้บงัคบัอืEนทีEเกีEยวขอ้งได ้

7. การใชง้านร่วมกนั 

บริษทัอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลร่วมกนั ดงันีB  : 

(i) รายการขอ้มูลส่วนบุคคลต่างๆ ทีEจะใชร่้วมกนั: 

(ii) คู่สญัญาทีEจะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลร่วมกนั: 

(iii) วตัถุประสงคข์องการใชร่้วมกนั: 

(iv) ชืEอของคู่สญัญาทีEรับผดิชอบขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ: 

8. การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

เมืEอไดรั้บการร้องขอจากผูใ้ชบ้ริการในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลภายใตพ้ระราชบญัญติัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการไดท้นัทีหลงัจากมีการยนืยนัตวับุคคลแลว้ 

(หรือแจง้ใหท้ราบถึงการไม่มีอยูข่องขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าว) 

ในขอบเขตทีEจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยพระราชบญัญติัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและกฎหมายและขอ้บงัคบัอืEนๆ ทีEเกีEยวขอ้ง 

9. การเปิดเผยขอ้มูล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเกบ็เป็นความลบั 

แต่ท่านยนิยอมและอนุญาตใหเ้รามอบหรือแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลดงัต่อไปนีB : 

a. บุคคล / องคก์รทีEกาํหนดตามกฎหมายหรือตามคาํร้องขอของรัฐบาล 

b. บริษทัทีEเกีEยวขอ้ง บริษทัยอ่ย บริษทัทีEถือครองของ iPay88 รวมถึงกิจการในอนาคตภายใต ้iPay88; 

c. หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานตามกฎหมาย หน่วยงานทีEบงัคบัใชต้ามกฎหมาย 

d ผูต้รวจสอบบญัชี นกับญัชี ทนายความ ภายใต ้iPay88; 

e. ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง บริษทัในเครือของ iPay88; 

f. บริการ/ผูใ้หบ้ริการผลิตภณัฑอื์Eน ทีEเห็นวา่จาเป็นหรือเหมาะสมตามวตัถุประสงคที์Eระบุไวข้า้งตน้ 

(รวมถึงผูที้Eอยูน่อกประเทศไทยภายใตเ้งืEอนไขของความลบัและระดบัการรักษาความปลอดภยัทีEคลา้ยคลึงกนั) 

g. บุคคลภายใตห้นา้ทีEรักษาความลบัของ iPay88; 

h. วตัถุประสงคอื์EนใดทีEเราเห็นวา่จาเป็น และ/หรือตามทีEกฎหมาย หรือขอ้บงัคบั คาแนะนา และ/หรือหน่วยงานกากบัดูแลทีEเกีEยวขอ้งกาหนด 

การเปิดเผยขอ้มูลนัBนจะเป็นไปตามวตัถุประสงคที์Eแจง้ไวใ้นประกาศนีBหรือวตัถุประสงคที์Eไม่ไดร้ะบุไว ้

แต่เกีEยวขอ้งโดยตรงกบัวตัถุประสงคห์ลกัของการเกบ็รวบรวม 

นอกจากนีBทางเราอาจแชร์ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณตามทีEกฎหมายกาํหนด หรือในกรณีทีEมีการเปิดเผยขอ้มูลเพืEอใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

กระบวนการทางกฎหมาย หรือขอ้สงสยัจากหน่วยงานทีEเกีEยวขอ้ง 

10.ความปลอดภยัของขอ้มูล 

ทางเราจะดาํเนินการตามขัBนตอนทีEจาเป็นเพืEอเกบ็และจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณอยา่งปลอดภยั 

ซึE งทางเราจะดาเนินการตามขัBนตอนดา้นความปลอดภยัต่อไปนีB : 

(i) การดาํเนินการตามนโยบายดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลอยา่งเป็นทางการและการควบคุมเทคโนโลยทีีEจาํเป็น เช่น ไฟร์วอลล ์(Firewall), 

การควบคุมรหสัผา่น, การรักษาความปลอดภยัทางกายภาพ, การเขา้สู่ระบบ และการตรวจสอบ ฯลฯ 

(ii) กระบวนการควบคุม เช่น การแบ่งแยกหนา้ทีE กาหนดบทบาทและความรับผดิชอบ และพนกังานตอ้งมีความรู้พืBนฐาน 

(iii). ผูใ้หบ้ริการอืEนและผูรั้บเหมาในการจดัเกบ็ หรือการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล 

ไดด้าเนินการตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภยัทีEยอมรับไดเ้ช่นเดียวกนั 

11. การเกบ็รักษาขอ้มูลส่วนบุคคล 



ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเกบ็ไวเ้ฉพาะช่วงระยะเวลานึงทีEจาเป็น เพืEอใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคที์Eระบุไวข้า้งตน้ 

หลงัจากนัBนทางเราจะดาเนินการเพืEอใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณถูกทาลาย ไม่เปิดเผยชืEอหรือขอ้มูลถูกลบอยา่งถาวร 

ซึE งเหตุผลทีEจะจดัเกบ็ขอ้มูลของคุณต่อไปแมว้า่จะบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีEกาํหนดไวแ้ลว้กต็าม มีดงันีB : 

(i) เพืEอใหเ้ป็นไปตามขอ้กาหนดทางกฎหมาย ระเบียบ หรือการบญัชี 

(ii) เพืEอปกป้องผลประโยชนข์อง iPay88 

12. การตลาดทางตรง 

ทางเราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านเพืEอใหข้อ้มูลเกีEยวกบับริการ และ/หรือผลิตภณัฑอื์Eนๆของทางเรา 

ซึE งอาจเกีEยวเนืEองกบัความสนใจของท่าน เวน้แต่ท่านไดท้าํการร้องขอเป็นอยา่งอืEน 

ในบางสถานการณ์เราอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผูค้า้และพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ทีEตอ้งการ 

การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะเกิดขึBนเฉพาะการทีEคุณไดส้มคัรเป็นสมาชิกสาหรับบริการหรือผลิตภณัฑเ์ฉพาะซึEงตอ้งการการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่า

วและ / หรือเมืEอไดรั้บความยนิยอมจากท่านตามกฎหมาย (รวมถึงหลกัเกณฑแ์นวทางและ / หรือขอ้ผกูพนั) ทีEเกีEยวขอ้งกบั [บริษทั ] 

ทางเราจะทาํตามขัBนตอนทีEเหมาะสมเพืEอใหม้ัEนใจวา่บุคคลทีEสามทีEเราแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านนัBน 

จะรักษาขอ้มูลความเป็นส่วนตวันีBอยา่งดีและมีภาระหนา้ทีEในการรักษาความลบันีB  

หากท่านไม่ตอ้งการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่านถูกนาํมาใชเ้พืEอวตัถุประสงคใ์นการทาํการตลาดและโปรโมชัEน 

กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อดา้นล่าง และใหถื้อวา่คาแนะนาํทีEเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่าสุดของคุณต่อทางเรามีผลเหนือกวา่ 

13. สิทธิR ในการเขา้ถึงและการแกไ้ข 

ภายใตพ้ระราชบญัญติัป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2553 (PDPA) 

ท่านมีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านและขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลทีEอาจไม่ถูกตอ้ง ลา้สมยั ไม่สมบูรณ์หรืออาจทาํใหเ้ขา้ใจผดิได ้

ในส่วนนีB  คุณอาจ: 

(i) ขอตรวจสอบและเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในบนัทึกของทางเรา 

(ii) ขอใหท้างเราแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆทีEไม่ถูกตอ้ง ลา้สมยั ไม่สมบูรณ์หรือทาใหเ้ขา้ใจผดิ 

(iii). ขอสาํเนาขอ้มูลจากทางเรา 

สาํหรับการเปลีEยนแปลงหรือแกไ้ขขอ้มูล เมืEอทางบริษทัไดรั้บคาํร้องและรับทราบคาํขอดงักล่าวแลว้ 

ทางเราจะพิจารณาวา่ขอ้มูลนัBนจาเป็นตอ้งมีการแกไ้ขหรือไม่ หากมีขอ้ขดัแยง้ใดๆทางเราจะระบุเหตุผลทีEระบุไวอ้ยา่งชดัเจนเช่น 

การละเมิดสิทธิของบุคคลอืEนหรือมีผลกระทบต่อกฎระเบียบ 

ตามพระราชบญัญติัป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2553 (PDPA) และในขอบเขตทีEไม่จาํกดัโดยกฎหมายทีEบงัคบัใชอื้Eนๆ ทางเราอาจ: 

(i) เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัการ 

สาํหรับการร้องขอของท่านในการเขา้ถึงหรือแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลเพืEอใหส้อดคลอ้งกบัค่าธรรมเนียมทีEระบุไวใ้นอนุสญัญายอ่ย 

พระราชบญัญติัป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2553 (PDPA) และ 

(ii) 

ปฏิเสธทีEจะปฏิบติัตามคาํขอของท่านในการเขา้ถึงหรือแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลและทางบริษทัจะมีการแจง้เหตุผลทีEเป็นลายลกัษณ์อกัษรสาํหรับก

ารกระทาํดงักล่าว 

14. การถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปนอกประเทศไทย 

ทางเราอาจมีความจาํเป็นทีEจะตอ้งถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทยหากผูใ้หบ้ริการหรือพนัธมิตรทางธุรกิจรายใดของเรา

ทีEมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการนัBนอยูภ่ายนอกประเทศไทย 

คุณยนิยอมใหเ้ราโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทยในกรณีทีEจาเป็นตอ้งปฏิบติัตามการดาํเนินการของบริการ / 

ผลิตภณัฑที์Eคุณลงทะเบียนไว ้เพืEอปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณ 



เราจะดาํเนินการตามขัBนตอนทีEจาํเป็นเพืEอใหม้ัEนใจวา่คู่คา้รายดงักล่าวจะไม่ใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคุณทาํอยา่งอืEนนอกเหนือจากการจดัหาผลิตภั

ณฑแ์ละ / บริการทีEบริษทัทาํสญัญาไว ้

15. สอบถามขอ้มูล 

หากมีขอ้เสนอแนะ คาํถาม ขอ้ร้องเรียน หรือขอ้สอบถามใดๆ เกีEยวกบัขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการ สามารถติดต่อทีE 

เบอร์โทรศพัท ์02 080 6122 

อีเมล Marketing@ipay88.co.th 

สาํนกังานใหญ่ บริษทั ไอเพย8์8 (ประเทศไทย) จาํกดั 

87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซัEน เพลส ชัBนทีE 10 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัขอสงวนสิทธิR ในการเปลีEยนแปลงนโยบายนีB ในอนาคตหรือเป็นครัB งคราว การแกไ้ขเพิEมเติมใดๆ 

ทีEกระทาํโดยบริษทัใหถื้อเป็นขอ้ผกูมดัผูใ้ชบ้ริการทุกคนในทุกๆ เรืEอง 

และไม่วา่บริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เกีEยวกบัการแกไ้ขนัBนหรือไม่กต็าม 

 

 

 

 

 

Privacy policy 

[iPay88 Co., Ltd] (the “Company”) sets forth this Privacy Policy (this “Policy”) with regard to the treatment of users’ information, 

including but not limited to personal information, during the performance of services provided by the Company (the “Services”), as follows; 

iPay88 reserves the right to amend this Notice to client at any time and will place notice of such amendments on the company website 

(https://www.ipay88.co.th) or via any other mode the company views suitable, which will be clearly informed to you. 

Purpose of Information Collected 

The use of this information is for the following primary purposes: 

a. Enter into relevant sale and purchase agreement; 

b. Communication of services, sale and purchase transactions; 

c. Payment transaction processing; 

d. Settlement of fund, Refund or Cancellation, Dispute and/or Chargeback of the payment transaction; 

e. Recurring payment service and/or tokenization; 

f. General administration; 

g. Manage and maintain your account(s) and facility(ies) with us; 

h. Respond to your enquiries and complaints and to generally resolve disputes; i. Update, consolidate and improve the accuracy of our 

records; 

j. Produce data, reports and statistics which have been aggregated in a manner that does not identify you as an individual; 

k. Conduct research and survey, which solely for analytical purposes including but not limited to data mining and analysis of your 

transactions with us; 

l. Meet the disclosure requirements of any law binding on us; 



m. For audit, compliance and risk management purposes; 

n. Any other purpose that we deem necessary and/or as required or permitted by any law, regulations, guidelines and/or relevant regulatory 

authorities. 

User’s Information to be Collected and Method of Collection 

For purposes of this Policy, “User’s Information” means information that identifies users, history of actions on communication services and 

other information created or accumulated in relation to user or users’ devices, which shall be collected by the Company pursuant to this 

Policy. Depending on the method of collection, the User’s Information that we may collect for a user to use the Services includes: 

(i) information provided by the user, including Personal data that we may collect: 

 

(a) Name, Age, Race, Gender, Nationality, ID Number, Passport Number, Date of Birth; 

(b) Contact Details such as House Number, Mobile Number; Email Address; Home Town Address; Correspondence Address; Delivery 

Address 

(c) credit card information; 

(d) Bank Account number; 

(e) photographs; and 

(f) other information entered by the user into such form as specified by the Company; 

(ii) information provided from services outside the Services to the extent that the user permits for use with the Services; 

The Company may collect the following information from services outside the Services, including but not limited to social network 

services, to the extent the user permits for use with the Services at that time: 

ID used by the user for such outside service; and 

Authorized 

(iii) information collected by the Company for the use by the user of the Services 

The Company may collect information upon access to or use of the Services, including 

terminal information 

log information 

cookies and anonymous ID; and 

location information. 

Purpose of Use 

The User’s Information may be used not only for provision of the Services as provided in Section 3.2 but for other purposes as provided 

in Section 3.3 

Specific purposes of the User’s Information for the provision of the Services shall include the following: 

(i) provision, maintenance, protection, and improvement of the Services, including but not limited to acceptance of registration for the 

Services, identification of individuals and computation of use fees; 

(ii) guidance or response to inquiries relating to the Services; 

iii) addressing a violation of rules, regulations or policies relating to the Services (the “Rules”); 

(iv) notice of any modification to the Rules; and 

(v) other purposes incidental to the foregoing. 

Purposes other than those specified in Section 3.2 above shall be as indicated below: 



Purpose of Use Corresponding User’s Information 

(1) creating statistical data relating to the Services, in a form 

that cannot identify an individual; 

device information 

log information 

Cookies and anonymous ID 

location information 

(2) delivering or displaying advertisements of the Company or 

third parties; And 

device information 

log information 

Cookies and anonymous ID 

location information 

(3) other marketing. Name 

E-mail address 

Date of birth 

Other information input by users in the form 

specifies by the Company 

Method of Notice, Publication and Permission; Method of Discontinuance of the Use 

The user’s permission must be obtained before collecting the following User’s Information: 

(i) terminal information: and 

(ii) location information. 

If the user specifies a certain setting, the user is entitled to require the Company to, and the Company shall immediately, discontinue the 

use of any or all of the User’s Information, in accordance with such rules as may be from time to time prescribed by the Company. 

Depending on the item of the User’s Information, if such collection or use is required for the Services, the Company may not be able to 

discontinue such collection unless the user withdraws from the Services pursuant to the procedures as determined by the Company. 

5 Outside Transmissions; Provision to Third Parties: Information Collection Modules In order to distribute targeted advertisements 

using the Users Information, the following information collection module is incorporated into the Services. Thus, the Company 

provides the User’s Information to the provider of such information collection module in accordance with the following: 

(1) Name of Information Collection Module: 

(2) Provider of Information Collection Module: 

(3) Items of User’s Information to be Provided: 

(4) Means and the Methods of Provision 

(5) Purposes of Use by Provider: 



(6) Whether or not Provider Intends to Provide Information to Third Parties: 

(7) URL of Providers Privacy Policy 

Provision of Personal Information to Third Parties 

Unless required by the related Personal Information Protection Act or other applicable laws and regulations, the Company shall not 

provide to any third party personal information contained in the User’s Information without the prior consent of the user, unless: 

(i) The Company authorizes such third party to handle the personal information in whole or in part to the extent necessary to 

accomplish the purpose of the use: 

(ii) The personal information is provided through a business transfer by way of merger or other similar transactions: 

(iii) The personal information is provided to a provider of an information collection module pursuant to Section 4 hereof: 

(iv) The Company is required to cooperate with state or local governmental organizations or their agents to perform their duties or 

obligations pursuant to applicable laws and regulations, and such performance is likely to be precluded if the consent of the user must 

be obtained: and 

(v) In addition to the foregoing, the Company is entitled to disclose information pursuant to the Personal Information Protection Act or 

other applicable laws and regulations. 

Joint Use 

The Company may jointly use personal information as follows: 

(i) Items of Personal Information to be Jointly Used: 

(ii) Party to Jointly Use Personal Information: 

(iii) Purposes of Joint Use: 

(iv) Name of Party Responsible for User’s Information: 

Disclosure of Personal Information 

Upon request from the user to disclose its personal information under the Personal Information Protection Act, the Company shall, 

without delay, disclose to the user such information after confirming its identity (or notify it of the nonexistence of such personal 

information), to the extent required to do so pursuant to the Personal Information Protection Act and other applicable laws and 

regulations. 

Disclosure Your personal data will be kept confidential, but you consent and authorize us to provide or share your Personal data to the 

following class of users: 

a. Persons/Organizations required under law or in response to government requests; 

b. Related, subsidiaries, holdings of iPay88, including future entities under iPay88; 

c. Government agencies, statutory authorities, enforcement agencies under law; 

d. Auditors, accountants, lawyers under iPay88; 

e. Contractors, sub-contractors, affiliates of iPay88; 



f. Third party service /product providers that is deem necessary or appropriate for the purposes stated above (including those located out 

of Malaysia, under conditions of confidentiality and similar levels of security); 

g. Persons under a duty of confidentiality to the iPay88; 

h. Any other purpose that we deem necessary and/or as required or permitted by any law, regulations, guidelines and/or relevant 

regulatory authorities. 

Data shared will be for the purpose as stated in this notice, or purposes not stated but directly related to the primary purpose of 

collection. We may also share your Personal Data where required by law or where disclosure is necessary to comply with applicable 

laws, legal processes or queries from the relevant authorities. 

Data Security 

We shall take necessary steps to store and process your personal data securely. We will undertake the following security steps: 

a. Implementation of a formal information security policy and necessary technology controls such as firewall, password controls, physical 

security, logging and monitoring etc; 

b. Process controls such as segregation of duties, defined roles and responsibilities and need to know basis for staff; 

c. Third party providers and contractors storing or processing personal data has implemented similar acceptable standards of security. 

Retention of Personal Data 

Your personal data will be stored for only the period as necessary to fulfill the purposes stated above after which we proceed to ensure that 

your personal data is destroyed, anonymized or permanently deleted if it is no longer necessary to store. Reasons to further store your 

information even after the fulfillment of the purposes includes: 

a. to satisfy legal, regulatory or accounting requirements; 

b. to protect the interest of iPay88. 

Direct Marketing 

We may use your personal data to provide you with information about our and third party services and/or products, which may be related to 

your interests, unless requested otherwise by you. 

We may, in some circumstances, disclose your personal data to preferred merchants and strategic partners. Such disclosure will only occur 

where you have subscribed for particular Services or Products which require such disclosure, and/or where your consent has been obtained, 

subject at all times to any laws (including regulations, guidelines and/or obligations) applicable to [Company]. 

We take reasonable steps to ensure that the 3rd parties we are sharing your personal data with also have appropriate privacy and 

confidentiality obligations. 

If you do not wish your personal data to be utilised for the purposes of marketing and promotion, please contact us at the contact details 

below. Your latest written instructions to us will prevail. 

Rights of Access and Correction 

Under PDPA, you reserve the right to access your personal data and request for correction of the personal data that might be inaccurate, 

obsolete, incomplete or misleading. 

In respect to this, you may: 



a. Request to check and access your personal data in our records; 

b. Request that we correct any of your inaccurate, obsolete, incomplete or misleading personal data; 

c. Request copies of the data from us. 

Once we receive a request, we will acknowledge the receipt of such request. For data amendment and correction, we will consider if the 

information requires amendment. If there is any disagreement, then we specify the reason in clearly stated terms such as where rights of 

others will be violated, or regulatory functions will be affected. 

In accordance with the PDPA, and to the extent not limited by any other applicable law, we may: 

a. Charge an administration fee for processing your request for access or correction to the Personal Data, in compliance to the fees stated in 

PDPA sub-regulation; and 

b. Refuse to comply with your request for access or correction to the Personal Information and give you a written reason for such an action. 

Transfer of Your Personal Information Outside Thailand 

It may be necessary for us to transfer your personal data outside Thailand if any of our service providers or strategic partners who are 

involved in providing part of a services are located in countries outside Thailand. You consent to us transferring your personal information 

outside Thailand in the instances whereby it is necessary to fulfil the execution of the service/products that you signed up for. 

We shall take necessary steps to ensure that any such partners are contractually bound not to use your personal information for any reason 

other than to provide the Products and/or Services they are contracted by us, to safeguard your personal information. 

Inquiries 

Any suggestions, questions, complaints, or other inquiries on the handling of the User’s Information could be submitted to: 

Contact Number: +662 080 6122 

Email: Marketing@ipay88.co.th 

iPay88 (Thailand) Co., Ltd. 

Capital Tower, All Seasons Place, 87/1 Wireless Road, 10th Floor Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 

 

The Company reserves its right to amend this Policy in the future, from times to times, any amendment to be done by the Company shall bind 

all user in all respect, and whether the Company has sent the prior notice to them regarding the amendment or not. 

 


