
ขอ้ก ำหนดกำรใชบ้รกิำรของ Amazon Prime Video 
ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขบรกิำร 

1. ในกำรสมัครแพ็กเกจกำรใหบ้ริกำร Prime Video ถอืว่ำผูรั้บบริกำรไดต้กลงยนิยอมจะปฏบัิตติำมขอ้ตกลง และเงือ่นไข

กำรใหบ้รกิำรฉบับน้ีทุกประกำร     

Applying for Prime Video shall be deemed that the customer has accepted all terms and conditions 
contained herein. 

2. Prime Video ไม่เสียค่ำบริกำร 3 เดือน ตัง้แต่เดือนที่ 4 เป็นตน้ไปผูรั้บบริกำรจะตอ้งช ำระค่ำบริกำร ในรำคำ 149บ./
เดอืน ค่ำบรกิำรดังกล่ำวรวมภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%แลว้ และ ค่ำบรกิำรดังกล่ำวไม่รวมค่ำบรกิำรอนิเทอรเ์น็ต 

3 months of Prime Video subscription on us. From the 4th month onwards, the customer will have to pay 
for the service at the price of 149 baht/month. The service fee is inclusive of 7% VAT and the service fee 

does not include internet service. 

3. ในกรณีผูใ้ชบ้รกิำรไดส้มัครใชบ้รกิำร Prime Video รำยเดอืนอยู่แลว้ จะไม่สำมำรถใชบ้รกิำรดังกล่ำวซ ้ำได ้

If  the customer is already active subscribed to the monthly Prime Video service. The customer will not be 

able to redeem the service again 

4. ใชบ้รกิำรทีไ่ม่เคยมบัีญชทีีล่งทะเบยีนกับ Prime Video สำมำรถเริม่ใชบ้รกิำร Prime Video หลังจำกไดรั้บ SMS ยนืยัน
กำรสมัครและพวกเขำตอ้งลงทะเบยีนใหเ้สร็จสิน้เพือ่เปิดใชง้ำนทีแ่อปพลเิคช่ัน Prime Video 

The customer who never has account registered with Prime Video can start using Prime Video service after 

receiving SMS confirming their subscription and they need to complete register to activation at the prime 
video application. 

5. กรณีทีท่ีผู่รั้บบรกิำรสมัครแพ็กเกจรำยเดอืน ผูรั้บบรกิำรรับทรำบและยนิยอมใหร้ะบบท ำกำรต่ออำยุเชำ่แพ็กเกจให ้
อัตโนมัตดิว้ยวธิกีำรช ำระเงนิทีคุ่ณตกลงไว ้ โดยผูรั้บบรกิำรสำมำรถยกเลกิไดทุ้กเมือ่ ทัง้น้ี แพ็กเกจจะมผีลสิน้สดุตำม

รอบระยะเวลำทีก่ ำหนด (30 วันนับจำกวันทีช่ ำระเงนิในรอบนั้น ๆ) ศกึษำขัน้ตอนกำรขอยกเลกิบรกิำรไดท้ี ่
https://help.trueid.net/th-th/detail/j84ejgg20a6x 

The monthly subscriber acknowledges and agrees to allow the system to automatically renew the rental 

package via your agreed payment method. The subscriber can cancel at any time, but the package will 
be effective within the specified period (30 days from the date of payment in that cycle). Learn about the 
process of requesting service cancellation at https://help.trueid.net/th-th/detail/j84ejgg20a6x 

6. เมื่อผูรั้บบริกำรท ำรำยกำรสมัครใชบ้ริกำรแลว้ ผูรั้บบริกำรไม่สำมำรถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือโอนยำ้ยสิทธิอัน

เกีย่วเน่ืองกับแพ็กเกจไปยังบัญชอีื่นได ้และผูรั้บบรกิำรรับทรำบและเขำ้ใจดีว่ำ ผูรั้บบรกิำรไม่สำมำรถขอรับช ำระเงินค่ำ
แพ็กเกจคนืได ้

Once the customer has subscribed for the package, the customer cannot cancel, change or transfer the 

rights in relation to such package to any other Prime Video accounts. The package fee is not refundable.. 

7. เวน้แต่ผูรั้บบริกำรจะไดรั้บอนุญำตจำกผูใ้หบ้ริกำรเป็นหนังสือล่วงหนำ้ ผูรั้บบริกำรตกลงจะไม่ท ำซ ้ำ คัดลอก บันทกึ 
เผยแพร่ หรอืกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรละเมดิทรัพยส์นิทำงปัญญำของผูใ้หบ้รกิำร หรอืคู่คำ้ของผูใ้หบ้รกิำร  

Unless permitted by the service provider in writing in advance, the customer shall not copy, duplicate, 

publicize or act in any manners that violate the intellectual property rights of the service provider or its 
partner. 

https://help.trueid.net/th-th/detail/j84ejgg20a6x


8. สงวนสทิธิก์ำรใชบ้รกิำร Prime Video น้ี เฉพำะในประเทศไทยเท่ำนั้น และส ำหรับกำรใชง้ำนตำมปกตไิม่ใหใ้ชใ้นเชงิ
พำณิชย ์หรอืมผีลกระทบต่อผูใ้ชบ้รกิำรรำยอืน่ 

The customer reserve the right to use this Prime Video service only in Thailand. and for normal use, not 
for commercial use or affecting other users 

9. รำยกำรของ Prime Video ในแต่ละแพ็กเกจ รวมถงึขอ้ตกลงและเงือ่นไขฉบับน้ีอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้โดยไม่ตอ้ง
แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้  

Any of Prime Video in each subscription package including these terms and conditions are subject to change 
without prior notice 

10. หำกมคีวำมเสยีหำย หรอืสญูหำยอย่ำงใดเกดิขึน้แก่ผูใ้หบ้รกิำร คู่คำ้ของผูใ้หบ้รกิำร และ/หรอืบรษัิทในกลุ่มในเครอืของ

ผูใ้หบ้รกิำร ซึง่เกดิจำกกำรทีผู่รั้บบรกิำรไม่ปฏบัิตติำมขอ้ตกลงและเงือ่นไขฉบับน้ี ผูรั้บบรกิำรตกลงชดใชค้่ำเสยีหำยอัน
เกดิจำกกำรกระท ำกำรดังกล่ำวใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  

Should there be any damages or losses incurred to the service provider, its partner and/or its subsidiary or 
affiliate by the fact that the customer does not comply with these terms and conditions, the customer 

agrees to be liable and compensate for all damages incurred from the violation to the relevant injured 
person 

11. ตกลงและเงื่อนไขฉบับน้ี และขอ้พิพำทหรือขอ้เรียกรอ้งที่เกดิจำก หรือเกี่ยวเน่ืองกับขอ้ตกลงและเงื่อนไขฉบับน้ีอยู่

ภำยใตก้ฎหมำยไทย และศำลไทยทีม่เีขตอ ำนำจ  

These terms and conditions including any dispute or claim arising out of or in connection with these terms 
and conditions shall be governed by Thai law and submitted to the Thai court of jurisdiction. 

12. ผูใ้ชบ้รกิำรตกลงและยนิยอม Prime Video เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผยขอ้มูล โดยผูใ้หบ้รกิำรจะรวบรวม จัดเก็บ ใช ้ขอ้มูล

สว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิำร เพือ่ประโยชน์ในกำรใหบ้รกิำรแก่ผูใ้ชบ้รกิำร และเป็นไปตำมกฎหมำยทีก่ ำหนด 

The user agrees to reseller and Prime Video to collect, use, disclose information. The reseller and service 
provider will collect, store, use the personal information of the service user. for the benefit of providing 
services to users and in accordance with the prescribed law 

13. ผูใ้ชบ้รกิำรตอ้งยอมรับขอ้ก ำหนดและเงือ่นไขของ Amazon เพือ่ใชบ้รกิำร 

The users agreed to Amazon’s terms and conditions in order to use the services. 

14. ทำงผูใ้หบ้รกิำรมีสทิธกิำรเพิกถอนกำรสมัครสมำชกิ Amazon เมือ่ใดก็ไดส้ ำหรับกำรละเมดิขอ้ก ำหนดในกำรใหบ้ริกำร 

กจิกรรมทีเ่ป็นกำรฉอ้โกง หรอืกำรละเมดิกฎหมำย โดยไม่คนืเงนิใหลู้กคำ้ 

The company has to revoke the Amazon subscription at any time for violation of the terms of service, 
fraudulent activity, or violation of law, without refunding the customer. 

15. ขอ้ก ำหนดของขอ้เสนอตอ้งสงวนสทิธิส์ ำหรับผูค้ำ้ปลีกในกำรเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนดของขอ้เสนอเมื่อใดก็ไดโ้ดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้รำบ 

The Terms reserve the right to change the Offer Terms at any time without notice. 

16. Amazon, Amazon Prime, Prime Video, Amazon Music และโลโกท้ี่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดเป็นเครื่องหมำยกำรคำ้ของ 

Amazon.com, Inc. และบรษัิทในเครอื 



Amazon, Amazon Prime, Prime Video, Amazon Music and all related logos are trademarks of Amazon.com, 
Inc. and its affiliates. 

17. ขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ีครอบคลุมถงึคุณสมบัต ิกำรเปิดใชง้ำน กำรเรียกเก็บเงนิ กำรยกเลกิ และองคป์ระกอบอื่นๆ เกี่ยวกับ
กำรสมัครสมำชกิ Amazon ทีไ่ดรั้บผ่ำน ทรูดจิติัลซึง่เป็นพันธมติรดำ้นกำรสง่เสริมกำรขำยและกำรเรียกเก็บเงินของอเม
ซอน Amazon เป็นเจำ้ของ ด ำเนนิกำร และใหบ้รกิำรของ Amazon ทีอ่ยู่ในกำรสมัครของคุณ 

These Terms cover eligibility, activation, billing, cancellation and other elements regarding the Amazon 

subscriptions obtained through True. True is a promotional and billing partner of Amazon.  Amazon owns, 
operates and provides the Amazon services that are in your subscription.   

18. พบปัญหำตดิต่อ 1242 

Should there be any issues or problems concerning the services, please contact 1242 

19. รำยละเอยีดเพิม่เตมิคลกิ : รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก: 
https://www.primevideo.com/help/ref=atv_nb_lcl_th_TH?ie=UTF8&nodeId=202095490 

More info : https://www.primevideo.com/help/ref=atv_nb_lcl_en_US?ie=UTF8&nodeId=202095490 

 

https://www.primevideo.com/help/ref=atv_nb_lcl_th_TH?ie=UTF8&nodeId=202095490

