
ขอ้ตกลงและเงือ่นไขโครงการเอไอเอส พอยท ์(AIS Points) 

 

1. โครงการเอไอเอส พอยท ์(AIS Points) จัดขึน้ส าหรับผูจ้ดทะเบยีนแสดงตนใชบ้รกิาร

โทรศัพทเ์คลือ่นทีเ่ครอืขา่ยเอไอเอส และผูจ้ดทะเบยีนใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น เอไอเอส ไฟเบอร ์ใน

นามบคุคลธรรมดาเทา่นัน้ (“ลกูคา้ AIS”) เพือ่มอบสทิธปิระโยชนใ์หแ้กล่กูคา้ AIS 

 

2. ลกูคา้ AIS สมคัรเขา้รว่มโครงการเอไอเอส พอยท ์(AIS Points) โดยวธิกีารดังนี ้

- กด *550# โทรออกทีห่มายเลขโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หรอื 

- สมคัรบนแอปพลเิคชนั myAIS (“myAIS”) โดยลกูคา้เอไอเอส ไฟเบอร ์สมคัรบน myAIS 

เทา่นัน้ โดยเลอืกล็อคอนิเขา้ myAIS กดสมคัรเขา้รว่มเอไอเอส พอยท ์

 

3. เมือ่สมคัรเขา้รว่มโครงการเอไอเอส พอยท ์(AIS Points) แลว้จะไดรั้บเอไอเอส พอยท ์10 

คะแนนทันท ีโดยลกูคา้ทีส่ามารถใชส้ทิธแิลกพอยทไ์ด ้ตอ้งลงทะเบยีนแสดงตนถกูตอ้ง ตามประกาศ 

กสทช. แลว้เทา่นัน้ 

 

4. โดยคา่ใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีห่รอืคา่ใชบ้รกิารเอไอเอส ไฟเบอร ์(“คา่ใชบ้รกิาร”) 25 บาท 

จะไดรั้บเอไอเอส พอยท ์1 คะแนน (ค านวณคะแนนจากการช าระคา่สนิคา้และบรกิารของเอไอเอส

เทา่นัน้ ส าหรับคา่สนิคา้และบรกิารที ่AIS เรยีกเก็บแทน (DCB) โดยเรยีกเก็บผา่นบลิAIS หรอืตดัยอดที่

เบอรเ์ตมิเงนิ  เชน่ ซือ้สนิคา้บรกิารผา่น Google Play Store, App Store, Netflix, VIU เป็นตน้ จะไมไ่ด ้

น ามารวมค านวณ เพือ่ใหค้ะแนนเอไอเอส พอยท)์ และไมส่ามารถโอนคะแนนเอไอเอส พอยท ์ไปยงั

หมายเลขอืน่ได ้ 

 

5. วธิกีารไดรั้บเอไอเอส พอยท ์(AIS Points) 

- ลกูคา้ AIS ระบบรายเดอืน และ AIS Fibre จะไดรั้บเอไอเอส พอยทเ์มือ่ช าระคา่ใชบ้รกิาร เต็ม

จ านวนและช าระภายในวนัทีถ่งึก าหนดช าระตามทีร่ะบไุวใ้นใบแจง้คา่ใชบ้รกิาร โดยจะไดรั้บเอไอเอส 

พอยทภ์ายใน 30 นาท ีหลังจากช าระคา่ใชบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีช าระคา่บรกิารลว่งหนา้ (กอ่นวันที่

ออกใบแจง้คา่ใชบ้รกิาร) จะไดรั้บพอยทใ์นวันทีอ่อกใบแจง้คา่ใชบ้รกิารของรอบนัน้ๆ 

- ลกูคา้ AIS ระบบเตมิเงนิ จะไดรั้บเอไอเอส พอยทเ์มือ่ใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นที ่โดยระบบจะ

ค านวณเอไอเอส พอยทจ์ากยอดการใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีใ่นแตล่ะเดอืน และลกูคา้ AIS จะไดรั้บ

เอไอเอส พอยทท์กุวันที ่7 ของเดอืนถดัไป เชน่ ยอดคา่ใชบ้รกิารโทรศัพทเ์คลือ่นทีร่ะบบเตมิเงนิของ

เดอืนพฤศจกิายน ไดรั้บเอไอเอส พอยทใ์นวันที ่7 ธันวาคม เป็นตน้ 

 

6. ตรวจสอบคะแนนสะสมเอไอเอส พอยท ์โดยกด *550# โทรออก (ฟร)ี หรอืบนแอปพลเิคชนั 

myAIS 



7. กรณีลกูคา้ท ารายการโอนเปลีย่นเจา้ของจากบคุคลธรรมดา เป็น บคุคลธรรมดา หรอื โอนเปลีย่น

เจา้ของจากบคุคลธรรมดา เป็น นติบิคุคล หรอื ท ารายการยกเลกิหมายเลข คะแนนเอไอเอส พอยท ์ที่

สะสมไวจ้ะสิน้สดุลง และไมส่ามารถโอนไปยงัหมายเลขอืน่ได ้

 

8. ลกูคา้ AIS สามารถน าคะแนนสะสมเอไอเอส พอยท ์แลกรับสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืแลกเป็น

สว่นลดในการซือ้สนิคา้และบรกิารของรา้นคา้ทีร่ว่มโครงการเอไอเอส พอยท ์(AIS Points) โดยวธิกีาร

สแกน QR Code ทีห่นา้รา้นหรอืกดรหัสทีห่นา้รา้นเพือ่รับสทิธิห์รอืรับสทิธิผ์า่น myAIS โดยลกูคา้ทีจ่ะท า

การแลกคะแนนจะตอ้งมสีถานะการใชง้านปกตเิทา่นัน้ (Active) 

 

9. เมือ่ลกูคา้ AIS ยนืยนัการท ารายการแลกคะแนนสะสมเอไอเอส พอยทเ์พือ่แลกรับสนิคา้หรอื

บรกิาร หรอืแลกเป็นสว่นลดในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารแลว้ จะไมส่ามารถยกเลกิ เพกิถอนรายการได ้

 

10. คะแนนสะสมเอไอเอส พอยท ์ทีไ่ดรั้บในไตรมาสใด จะหมดอาย ุณ สิน้ไตรมาสนัน้ในอกี 2 ปี

ถัดไป เชน่ คะแนนสะสมทีเ่กดิจากคา่ใชบ้รกิารในไตรมาสที ่3 ของปี 2564 จะหมดอาย ุ30 ก.ย.2566, 

คะแนนสะสมทีเ่กดิจากคา่ใชบ้รกิารในไตรมาสที ่4 ของปี 2564 จะหมดอาย ุ31 ธ.ค.2566 และ เมือ่

คะแนนสะสมเอไอเอส พอยทห์มดอายลุงแลว้จะไมส่ามารถใชแ้ลกรับสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืแลกเป็น

สว่นลดในการซือ้สนิคา้และบรกิารของรา้นคา้ทีร่ว่มโครงการเอไอเอส พอยท ์(AIS Points) ได ้โดย

คะแนนสะสมเอไอเอส พอยทท์ีห่มดอายจุะถกูหกัออกจากระบบทกุสิน้ไตรมาส (31 มนีาคม, 30 

มถินุายน, 30 กนัยายน, 31 ธันวาคม) ทันท ี

 

11. เพือ่ใหล้กูคา้ AIS ไดรั้บสทิธปิระโยชนจ์ากโครงการเอไอเอส พอยท ์(AIS Points) ทีบ่รษัิทมอบ

ใหอ้ยา่งเต็มที ่โปรดตรวจสอบวันหมดอายขุองคะแนนสะสมเอไอเอส พอยท ์ทางแอปพลเิคชนั myAIS 

และใชส้ทิธติามโครงการเอไอเอส พอยท ์(AIS Points) กอ่นวันทีค่ะแนนสะสมจะหมดอายลุง 

 

12. บรษัิทจะเก็บรวบรวม ใช ้และ/หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของรา้นคา้ใหแ้กก่ลุม่บรษัิทเอไอ

เอส พันธมติรทางธรุกจิของบรษัิท หรอืหน่วยงานของรัฐ โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการมอบสทิธพิเิศษใน

โครงการเอไอเอส พอยท ์(AIS Points) และใชง้านแอปพลเิคชนั myAIS หรอืเว็บไซตอ์ืน่ใด ซึง่บรหิาร

และจัดการโดยบรษัิท การจดัท ารายงาน การจดัท าฐานขอ้มลู และ/หรอืเพือ่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ 

ระเบยีบ ทีใ่ชบ้งัคบักบับรษัิท พันธมติรทางธรุกจิของบรษัิท หรอืหน่วยงานของรัฐ โดยบรษัิทจะเกบ็

รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลของรา้นคา้ ตามระยะเวลาทีล่กูคา้ AIS มนีติสิมัพันธก์บับรษัิท หรอืตามที่

กฎหมายก าหนด นอกจากนี ้บรษัิทอาจมคีวามจ าเป็นตอ้งโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของลกูคา้ AIS ไปยงั

บรษัิทในกลุม่ หรอืพันธมติรทางธรุกจิทีบ่รษัิทเป็นคูส่ญัญาหรอืมนีติสิมัพันธต์ามกฏหมาย รวมทัง้

แพลตฟอรม์ของคลาวด ์(Cloud) เพือ่ประโยชนใ์นการไดรั้บสทิธพิเิศษในโครงการเอไอเอส พอยท ์(AIS 

Points) หรอืประโยชนใ์นการด าเนนิธรุกจิในภาพรวม ซึง่ขอ้มลูสว่นบคุคลเหลา่นีจ้ะไดรั้บความคุม้ครอง

ตามมาตรฐานการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้ลกูคา้ AIS สามารถขอใชส้ทิธขิองตนภายใต ้



ขอ้ก าหนดของกฎหมาย และนโยบายทีก่ าหนดไวใ้นขณะนีห้รอืทีจ่ะมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

ตลอดจนหลกัเกณฑต์ามทีบ่รษัิทประกาศก าหนด 

 

13. หากมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ตกลงและเงือ่นไขโครงการเอไอเอส พอยท ์(AIS Points) นี ้บรษัิท

จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้บนเว็บไซต ์www.privilege.ais.co.th/points  

 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.privilege.ais.co.th%2Fpoints&data=04%7C01%7Cjirapojr%40ais.co.th%7C279ee828e592468d3e4d08d97380a8fc%7C833df66461c84af0bcceb9eed5f10e5a%7C0%7C0%7C637667818688644593%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8gL7W6q5H%2BbCMhftcTn1%2FudZcSYwL60DWT%2BInrOZesg%3D&reserved=0

