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จำกกำรเรียนรู้ในบทที่แล้ว เชื่อว่ำท่ำนได้เข้ำใจถึงควำมสำคัญของกำรสร้ำงแบรนด์แล้ว Amazon ได้จัดสรรเครื่องมือกำรสร้ำง
และคุ้มครองแบรนด์ให้แก้ผู้ขำย โดยมีขั้นตอนกำรสร้ำง 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ กำรลงทะเบียน กำรตลำด กำรวิเครำะห์และกำร
คุ้มครองให้กับแบรนด์ ต่อไป Amazon จะให้คำอธิบำยโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำรใช้เครื่องมือเหล่ำนี้เพือ
่ สร้ำง "เกรำะป้องกัน"
และสร้ำงควำมแตกต่ำงของแบรนด์ ก็คือสร้ำงควำมประทับใจในแบรนด์แก่ลูกค้ำให้ลึกซึง
้ ยิ่งขึ้น รวมกลุ่มลูกค้ำ ได้รับยอดขำย
และได้รับกำรยอมรับจำกทั่วโลกดียิ่งขึ้น
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1. เริ่มต้นกำรลงทะเบียน
แบรนด์ Amazon
แบรนด์สำมำรถช่วยให้ผู้ขำยได้รบ
ั กำรยอมรับของลูกค้ำ และดึงดูดลูกค้ำกลับซ้ำ กระตุ้นกำรเติบโตของยอดขำย แต่สิ่งที่ต้องให้
ควำมสำคัญ เช่นเดียวกันชื่อที่ต้องกำรจดทะเบียน แบรนด์จะได้รบ
ั ผลประโยชน์ทำงกฎหมำยหลังจำกจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ
แล้วเท่ำนั้น หำกอยำกเริ่มต้นสร้ำงแบรนด์ของท่ำนบน Amazon ท่ำนไม่เพียงแต่ต้องจดทะเบียนเครือ
่ งหมำยกำรค้ำในประเทศที่ขำย
เท่ำนั้น แต่ยังต้องจดทะเบียนแบรนด์ Amazon ด้วย
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้มเี นื้อหำอยู่ทง
ั้ หมด 5 บท หำกคุณต้องกำรเรียนรู้เพิ่มเติมในบทอื่น ๆ กรุณำดูที่หน้ำเนื้อหำทีเ่ กีย
่ วข้องประกอบ เพื่อ
ค้นหำบทเรียนที่คุณต้องกำรเรียนรู้
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1.1 ทำไมต้องลงทะเบียนแบรนด์ Amazon?
โดยปกติแล้ว "แบรนด์" หมำยถึงเครื่องหมำยที่สำมำรถระบุตว
ั ตนได้ ตัวอย่ำงเช่น ชื่อหรือโลโก้ทพ
ี่ ิมพ์บนสินค้ำหรือบรรจุภัณฑ์
ผู้บริโภคสำมำรถแยกแยะควำมแตกต่ำงของสินค้ำที่คล้ำยคลึงกันผ่ำนเครื่องหมำยนี้ได้ และค่อยๆ สร้ำงกลุ่มลูกค้ำทีค
่ งที่สำหรับแบ
รนด์ เพื่อรักษำยอดขำยให้เติบโตอย่ำงมั่นคง และเมื่อท่ำนขำยสินค้ำบน Amazon กำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ยังช่วยให้ท่ำน
ขยำยข้อได้เปรียบด้ำนแบรนด์ของคุณไปได้อีกขั้น

บริษัท A : ใช้สินค้ำที่มีควำมนิยมมำกทำแบรนด์ที่มีจุดเด่น
บำงทีแบรนด์อำจเป็นแค่ฉลำกสำหรับหลำยๆ คน แต่โปรดอย่ำประมำท มันไม่ได้เป็นเพียงชื่อเท่ำนั้น
แต่ควำมหมำยของมันทีม
่ ีอยู่จะเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำทีผ
่ ่ำนกำรสร้ำงแบรนด์มำกขึ้น เรำทำโรงงำนมำ
ก่อน และตัดสินใจที่จะก่อตัง
้ บริษัท หลังจำกเปิดตัวแบรนด์ได้เพียงครึ่งปี เรำเป็นหนึ่งในสำมอันดับ
แรกของกำรขำยสินค้ำหมวดหมู่ทำควำมสะอำดด้วยไอน้ำ มีหุ้นส่วนทำงกำรตลำดถึง 30%

กำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon หรือที่เรียกกันทัว
่ ไปว่ำ "กำรจดแบรนด์" สำมำรถช่วยให้ทำ่ นได้รับโอกำสกำรเผยแพร่แบรนด์และ
สินค้ำที่ผู้ขำยรำยอื่นไม่มี และยังได้รับเครื่องมือกำรสร้ำงและกำรคุ้มครองแบรนด์ที่ Amazon มีให้อย่ำงครบครัน

โดยทั่วไปแล้ว กำรลงทะเบียนแบรนด์บน Amazon จะทำให้ท่ำนได้รับข้อดีหลักดังต่อไปนี:้
กำรแสดงแบรนด์ที่ถูกต้อง
ใน Amazon แบรนด์ของท่ำนได้รับอิทธิพลมำกขึ้นจำกกำรเผยแพร่ และยังสำมำรถมีสท
ิ ธิในกำรควบคุม
ข้อมูลสินค้ำของแบรนด์ได้มำกขึ้นอีกด้วย

เครื่องมือค้นหำกำรละเมิดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ท่ำนสำมำรถใช้รูปภำพ คีย์เวิร์ด และวิธีกำรอื่นๆ เพื่อค้นหำพฤติกรรมกำรละเมิดที่อำจเกิดขึ้นในร้ำนค้ำของ
Amazon ต่ำงๆ และแจ้งกำรละเมิดที่น่ำสงสัยไปยัง Amazon ด้วยกระบวนกำรที่ง่ำย

กำรคุ้มครองแบรนด์อย่ำงกระตือรือร้น
คุณสมบัติกำรคุ้มครองโดยอัตโนมัตข
ิ อง Amazon ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ของท่ำนมำลบเนื้อหำทีถ
่ ก
ู
กล่ำวหำว่ำละเมิดหรือไม่ถก
ู ต้องในเชิงรุก ข้อมูลที่ท่ำนเสนอมำยิ่งมำก กำรลงทะเบียนแบรนด์ก็จะยิ่งช่วย
คุ้มครองและเพิ่มประสบกำรณ์แบรนด์ของท่ำนได้
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ตำมหลักแล้วหลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon สำเร็จ ท่ำนยังจะได้รับ"อำวุธ" สุดพิเศษมำกมำยทีจ
่ ะทำให้ทำ่ นโดดเด่นในด้ำน
กำรตลำด:
มีแบรนด์
ไม่มีแบรนด์
รูปแบบกำรแสดงสินค้ำที่หลำกหลำย

รูปแบบกำรแสดงสินค้ำต่อหน่วย

มีเครื่องมือทำงกำรตลำดของแบรนด์มำกมำย ตัวอย่ำงเช่น
เพจ A+ เฉพำะผู้ขำยแบรนด์ ร้ำนหลักแบรนด์ วิดีโอผลิตภัณฑ์
แบรนด์ที่ได้รับกำรสนับสนุน กำรโปรโมท มีประเภทกำรแสดง
กำรถ่ำยทอดสดของ Amazon และอื่นๆ ซึ่งสำมำรถแสดงและ
โปรโมทสินค้ำของท่ำนต่อผูบ
้ ริโภคได้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริม
ปริมำณกำรใช้ข้อมูลและกำรแปลง

แสดงสินค้ำใช้ได้เพียงเป็นข้อควำมเท่ำนั้น และมีเครื่องมือทำง
กำรตลำดและกำรโปรโมทกำรขำยน้อยกว่ำผูข
้ ำยแบรนด์

เครื่องมือกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบรนด์รอบด้ำน

ฟังก์ชั่นพื้นฐำนของศูนย์ผู้ขำย

ได้รับฟังก์ชันกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบรนด์ รวมถึงรำยงำน
Amazon Brand Analytics แผงควบคุมแบรนด์ และฟังก์ชั่น
อื่นๆ เพื่อทำควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจนว่ำใครคือผู้บริโภคและ
คู่แข่งของแบรนด์ท่ำนใน Amazon และปรับแผนกำรตลำด
เพิ่มเติมเพื่อช่วยในกำรพัฒนำแบรนด์ให้ดีขึ้น

สำมำรถใช้เครื่องมือปฏิบัติกำรพืน
้ ฐำนที่หลำกหลำยจำกศนย์
ผู้ขำย แต่ไม่สำมำรถใช้เครื่องมือวิเครำะห์ข้อมูลแบรนด์จำก
Amazon ได้

สำมำรถรับกำรคุ้มครองแบรนด์ที่ครบครันได้

วิธีกำรคุ้มครองค่อนข้ำงน้อย

ได้รับฟังก์ชั่นกำรคุ้มครองแบรนด์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ตัวอย่ำงเช่น โปรแกรมควำมโปร่งใส Transparency และ
Project Zero เพื่อช่วยท่ำนป้องกันไม่ให้สินค้ำลอกเลียนแบบ
ละเมิดยอดขำยแบรนด์จำกแหล่งที่มำ และสร้ำงกำรคุ้มครอง
แบรนด์ที่ครอบคลุม
กำรเผยแพร่แบรนด์มำกขึ้นเป็นเรื่องง่ำยที่จะกลำยเป็นจุด
จดจำในกำรซื้อ

เนื่องจำกไม่มีแบรนด์ ไม่มีเครื่องหมำยกำรค้ำทีจ
่ ด หำกผู้ขำย
ที่ไม่มีแบรนด์มีกำรลอกเลียนแบบสินค้ำ จึงเป็นเรื่องยำก
สำหรับกำรคุ้มครองจำกกฎหมำยเครื่องหมำยกำรค้ำใน
ท้องถิ่น ในกำรแข่งขันระดับโลกที่ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ ทำให้
วิธีกำรคุ้มครองที่สำมำรถใช้ได้ค่อนข้ำงน้อย
สินค้ำที่จะกลำยเป็นจุดจดจำได้ค่อนข้ำงยำก

เมื่อลูกค้ำค้นหำสินค้ำ ชื่อแบรนด์จะปรำกฏขึ้นชื่อสินค้ำในหน้ำ
ของผลกำรค้นหำ ซึ่งช่วยให้กำรจดจำแบรนด์ของลูกค้ำ แบ
รนด์ที่แสดงและคุณลักษณะพิเศษของสินค้ำลึกยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ขำยทีไ่ ม่มแี บรนด์ ไม่สำมำรถเพิม
่ ชื่อแบรนด์ในชื่อ
สินค้ำตำมข้อกำหนดของนโยบำยของ Amazon ได้ เลยไม่
สำมำรถเน้นคุณลักษณะพิเศษและสร้ำงควำมทรงจำในกำรซือ
้
ของลูกค้ำได้ในครั้งแรก

สะดวกในประโมทและกำรขำยสินค้ำอื่นๆ ของแบรนด์

ยำกที่กระตุน
้ กำรแสดงผลและยอดขำยของสินค้ำอื่นๆ

ลูกค้ำสำมำรถคลิกชื่อแบรนด์ได้โดยตรงจำกหน้ำรำยละเอียด
สินค้ำ เพื่อทำควำมเข้ำใจคุณสมบัติแบรนด์และชุดผลิตภัณฑ์
ภำยใต้แบรนด์นี้ ใช้ผลิตภัณฑ์เดียวเพื่อผลักดันกำรประโมทและ
กำรซื้อสินค้ำอื่นๆ ของแบรนด์ ด้วยเหตุนี้จึงสำมำรถกระตุน
้
ยอดขำยผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ทั้งหมดได้

สำหรับผู้ขำยทีไ่ ม่มแี บรนด์ เนื่องจำกไม่มีวิธีกำรรวบรวมสินค้ำ
อื่นผ่ำนชื่อแบรนด์ได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยำกที่เชื่อม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสินค้ำทีแ่ ตกต่ำงกัน ช่องทำงที่แสดง
สินค้ำมีจำกัด ทำให้สูญเสียโอกำสมำกมำยในกำรขำยอย่ำง
เห็นได้ชัด

เป็นเพรำะกำรลงทะเบียนแบรนด์จึงทำให้เกิดข้อดีมำกมำย นับตั้งแต่เปิดตัว Amazon ในปี 2017 มีแบรนด์มำกกว่ำ 200,000 แบ
รนด์ทั่วโลกที่ทำกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้ขำยแบรนด์
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เมื่อทรำบถึงข้อดีของกำรลงทะเบียนแบรนด์ใน Amazon แล้ว กำรคุ้มครองแบรนด์ส่งกระทบอะไรต่อยอดขำยบ้ำง? ผู้ขำยของ
Amazon มองผลกระทบของกำรคุ้มครองแบรนด์ที่มีตอ
่ ยอดขำยอย่ำงไร?

บนพื้นฐำนของกำรจดทะเบียนแบรนด์และเครื่องมือกำรคุ้มครองแบรนด์
แบรนด์และสินค้ำที่กล้ำโปรโมทอย่ำงจริงจัง ตั้งแต่ปี 2018 ถึง ปี 2020
รำยได้ต่อปีเพิ่มขึ้นสี่ถง
ึ ห้ำเท่ำ และกำรคุ้มครองแบรนด์ก็เป็นห่วงโซ่ที่สำคัญ
มำก
——คุณอู๋

เข้ำร่วมกับ Amazon ในต้นปี 2020 และเข้ำร่วมกำรลงทะเบียนแบรนด์
Amazon ผ่ำนเครื่องหมำยกำรค้ำทีร่ อดำเนินกำร (Pending Trademark)
ในเดือนกันยำยนได้สำเร็จอย่ำงรวดเร็ว หลังจำกกำรผลิตในสหรัฐอเมริกำ
กลับมำอีกครั้ง ยอดขำยต่อเดือนเพิ่มขึ้น 23% และอัตรำกำรกลับมำซือ
้ ซำ้
ก็สูงมำก ควำมเหนียวแน่นของแบรนด์ก็ดีมำกเช่นกัน ทั้งผู้ขำยและผู้ซื้อ
ต่ำงก็จำเป็นต้องได้รับกำรจดทะเบียนแบรนด์
——Jesse

ผลิตภัณฑ์เป็นจุดสำคัญของแบรนด์ กำรวำงตำแหน่งก็ควรให้ควำมสำคัญกับผลิตภัณฑ์ทข
ี่ ำยรอบๆ ด้วย นอกจำกนี้ กำรออกแบบ
ภำพลักษณ์ของแบรนด์ก็เป็นขั้นตอนสำคัญในกำรจดทะเบียนแบรนด์อีกด้วย กำรออกแบบภำพลักษณ์ของแบรนด์ส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวกับชื่อแบรนด์ เอกลักษณ์ของแบรนด์ (โลโก้) และสโลแกนของแบรนด์ (สโลแกนแบรนด์) กำรพัฒนำตำแหน่งแบรนด์สำมำรถทำ
ได้โดยกระบวนกำรต่อไปนี้:

ตระหนักถึงคุณสมบัติ
อุตสำหกรรมของสินค้ำ

ทำกำรวิจัยกำรตลำดให้เพียงพอ

ให้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยระบุตว
ั ตน
กับแบรนด์ได้อย่ำงรวดเร็ว

รวมถึงกำรวิเครำะห์ทำงอุตสำหกรรม กำร
วิเครำะห์แบรนด์กำรแข่งขันแบรนด์คู่ตอ
่ สู้ กำร
วิเครำะห์กำรกำหนดกลุ่มลูกค้ำ กำร
ตรวจสอบนฃและกำรปรับแต่งค่ำนิยมหลักของ
ตนเองและอื่นๆ
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1.2. ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon อย่ำงไร?
1.2.1 กำรยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำในต่ำงประเทศ
หลังจำกกำหนดตำแหน่งแบรนด์และสร้ำงระบบภำพลักษณ์แบรนด์พื้นฐำนแล้ว ขั้นตอนแรกก็คือจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ
เมื่อทำกำรขำยอีคอมเมิร์ซข้ำมพรมแดน ต้องจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในสถำนที่ขำยเป้ำหมำยก่อน โดยทั่วไปแล้ว กำรจด
ทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
ค้นหำเครื่องหมำยกำรค้ำ ตรวจสอบว่ำ
เครื่องหมำยกำรค้ำที่คณ
ุ ต้องกำรยื่นขอ
เคยถูกจดทะเบียนหรือไม่ และมีเครื่องหมำย
กำรค้ำที่เหมือนกันหรือคล้ำยกันหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3
ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำไปยังสำนักงำน
เครื่องหมำยกำรค้ำตำมข้อกำหนดของแต่ละประเทศเป้ำหมำย
เมื่อได้รับหนังสือตอบรับ ก็ถือว่ำได้รับเครื่องหมำยกำรค้ำทีร่ อ
ดำเนินกำร (Pending Trademark)
ขั้นตอนที่ 2
กำหนดประเทศหรือภูมภ
ิ ำคที่จะยืน
่ ขอ และ
เตรียมเอกสำรกำรยื่นขอเครื่องหมำย
กำรค้ำที่จำเป็นสำหรับประเทศเป้ำหมำย

ขั้นตอนที่ 4
เข้ำสู่ช่วงเวลำทีป
่ ระกำศ หลังจำก
นั้นก็จะสำมำรถรับเครื่องหมำย
กำรค้ำ R ได้

หมำยเหตุ เนื่องจำกหลังจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำแล้วต้องลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon ผู้ขำยจึง
จำเป็นต้องทรำบข้อมูลล่วงหน้ำ:
ยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำที่ประเทศหรือ
ภูมิภำคใด:

1

• ปัจจุบันกำรลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon ยอมรับเครื่องหมำยกำรค้ำจำกประเทศหรือภูมภ
ิ ำคต่อไปนี้ รวมไปถึง:

ออสเตรเลีย

บรำซิล

แคนำดำ

ฝรั่งเศส

เยอรมนี

สหรำชอำณำจักร

สหรัฐอเมริกำ

อินเดีย

อิตำลี

ญี่ปุ่น

ซำอุดิอำระเบีย

สเปน

ตุรกี

สิงคโปร์

สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์

เนเธอร์แลนด์

สวีเดน

เม็กซิโก

โปแลนด์

สหภำพยุโรป

• ประเทศและภูมิภำคของยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำควรสอดคล้องกับสถำนทีข
่ ำย เพื่อให้มั่นใจว่ำหลังจำกกำรลงทะเบียน
แบรนด์ Amazon แล้วจะมีอำนำจในกำรใช้ฟังก์ชันแบรนด์ที่ครอบคลุมมำกขึ้น ตัวอย่ำงเช่น หำกท่ำนขำยที่ Amazon
ของสหรัฐอเมริกำ แนะนำให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำของสำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำของสหรัฐอเมริกำทำกำรยื่นขอ
คู่มือแนะนำกำรเริ่มสร้ำงแบรนด์บน Amazon - เริ่มต้นกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
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2

ยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำประเภทใด:

ปัจจุบันกำรลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon ยอมรับเฉพำะ "เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม" หรือ "เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ
อย่ำงประกอบด้วยคำ ตัวอักษร หรือตัวเลข" ผู้ขำยจำเป็นต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษกับประเภทของเครื่องหมำยกำรค้ำทีย
่ ื่นขอ
เมื่อทำกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ คลิกที่นี่ เพื่อดูจุดสนใจกำรลงทะเบียนแบรนด์สำหรับกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
ประเทศต่ำงๆ
เครื่องหมำยกำรค้ำ
เครื่องหมำยกำรค้ำ
แบบข้อควำมประกอบด้วยคำ ตัวอักษร หรือ
Amazon
แบบข้อควำม
ตัวเลข

3

สถำนะเครื่องหมำยกำรค้ำ:

ขั้นตอนล่ำสุดของกำรลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon ยังยอมรับกำรยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำที่รอดำเนินกำร (Pending
Trademark) เพื่อช่วยให้ผู้ขำยได้รับเครื่องมือแบรนด์และฟังก์ชั่นกำรคุ้มครองล่วงหน้ำ

ขั้นตอนที่ 1
ส่งกำรยื่นขอไปที่สำนักงำน
เครื่องหมำยกำรค้ำของประเทศที่จะ
ขำย

ขั้นตอนที่ 2
ได้รับหนังสือตอบรับก็ถอ
ื ว่ำมี
เครื่องหมำยกำรค้ำ TM แล้ว

หลังจำกมีเครื่องหมำยกำรค้ำ TM ก็
สำมำรถลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ได้
แล้ว
ขั้นตอนที่ 5
ลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon
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ขั้นตอนที่ 4
ได้รับเครื่องหมำย
R

ขั้นตอนที่ 3
ผ่ำนช่วงตรวจสอบและ
ช่วงประกำศ
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4

ยื่นขอที่ไหน:

ท่ำนสำมำรถยื่นขอผ่ำนผูใ้ ห้บริกำรเครื่องหมำยกำรค้ำที่เกี่ยวข้องได้ หรือค้นหำผู้ให้บริกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำที่
เกี่ยวข้องได้ที่ เมนู “แอพลิเคชั่นและกำรบริกำร” > คลิก “บริกำรค้นหำ” บนศูนย์ผู้ขำย

ระยะเวลำในกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ R ในภูมิภำคต่ำงๆ
กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
สหรัฐอเมริกำ

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในส
หรำชอำณำจักร

ใบเสร็จกำรตอบรับเครื่องหมำยกำรค้ำจะออกภัย
ใน 1 วันหลังจำกส่งยื่นขอ หนังสือรับรองใช้เวลำ
ประมำณ 8 เดือน

ใบเสร็จกำรตอบรับเครื่องหมำยกำรค้ำจะออกภัย
ใน 3 วันหลังจำกส่งยื่นขอ หนังสือรับรองใช้เวลำ
ประมำณ 4 เดือน

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
สหภำพยุโรป

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
ออสเตรเลีย

ใบเสร็จกำรตอบรับเครื่องหมำยกำรค้ำจะออกภัย
ใน 1 วันหลังจำกส่งยื่นขอ หนังสือรับรองใช้เวลำ
ประมำณ 4 เดือน

ใบเสร็จกำรตอบรับเครื่องหมำยกำรค้ำจะออกภัย
ใน 5 วันหลังจำกส่งยื่นขอ หนังสือรับรองใช้เวลำ
ประมำณ 8 เดือน

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
ญี่ปุ่น
ใบเสร็จกำรตอบรับเครื่องหมำยกำรค้ำจะออกภัย
ใน 5 วันหลังจำกส่งยื่นขอ หนังสือรับรองใช้เวลำ
ประมำณ 8 เดือน

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำต้องใช้เวลำ และระยะเวลำของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ผู้ขำยโปรดเตรียมกำรล่วงหน้ำ
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1.2.2 ลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon

ต่อไป เรำต้องลงทะเบียนแบรนด์ Amazon หรือสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่ำ "กำรจดแบรนด์” ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยสร้ำงแบรนด์และ
เพิ่มยอดขำยที่ Amazon
• ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ช่วยในกำรขำยได้อย่ำงไร?
หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon แล้ว ท่ำนจะได้รับโอกำสกำรโปรโมทแบรนด์และสินค้ำของท่ำน และได้รับเครื่องมือ
สร้ำงแบรนด์อย่ำงเต็มรูปแบบที่ Amazon จัดสรรให้ ตัวอย่ำงเช่น:

กำรสร้ำงแบรนด์

Brand Analytics

เพจ A+ กำรทดสอบกำรจัดกำร อัปโหลดและจัดกำร
วิดีโอของร้ำนหลักแบรนด์ Vine สินค้ำกลุ่มงำน
เสมือน วิดีโอโฆษณำ กำรโปรโมทแบรนด์,กำรโปรโมท
ประเภทกำรแสดงผล

Amazon Brand Analytics แผงควบคุมแบรนด์
Amazon Attribution

กำรคุ้มครองแบรนด์

กำรคุ้มครองแบรนด์โดยอัตโนมัติ รำยงำนปัญหำ
กำรละเมิด โปรแกรมควำมโปร่งใส Transparency
Project Zero

ตอนนี้ ท่ำนสำมำรถคลิกทีน
่ ไี่ ปทีห
่ น้ำ "ข้อดีด้ำนแบรนด์" ที่ศูนย์ผู้ขำยพื่อดูผลประโยชน์แบรนด์ทั้งหมด

•

ฉันสำมำรถลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon หรือไหม?

ตำมที่แสดงในเนื้อหำก่อนหน้ำนี้ มีกำรกล่ำวถึงในกำรแนะนำกำรยืน
่ ขอเครื่องหมำยกำรค้ำสำหรับ
เครื่องหมำยกำรค้ำในต่ำงประเทศ ต้องยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำทีส
่ อดคล้องกับประเทศทีท
่ ำ่ นขำยก่อน
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เครื่องหมำยกำรค้ำ TM ก็สำมำรถลงทะเบียนแบรนด์ที่
Amazon ได้
เพื่อช่วยให้ผู้ขำยมือใหม่ปลดล็อกเครื่องมือผู้ค้ำแบรนด์ได้อย่ำงรวดเร็ว และเพิ่ม
ควำมเร็วในกำรขำย ปัจจุบันมีเพียงเครื่องหมำยกำรค้ำที่รอดำเนินกำร
(Pending Trademark) ก็สำมำรถลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon ได้! และ
หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon โดยใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ TM เมื่อสถำนะ
เครื่องหมำยกำรค้ำกลำยเป็นเครื่องหมำย R ผู้ขำยก็ไม่ต้องดำเนินกำรใดๆ และไม่
ต้องทำกำรลงทะเบียนอีกครั้ง

• ขั้นตอนล่ำสุดของกำรลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon: เครื่องหมำยกำรค้ำที่รอดำเนินกำร (Pending Trademark)
ก็สำมำรถยื่นขอได้

ส่งกำรยื่นขอไปที่
สำนักงำนเครื่องหมำย
กำรค้ำของประเทศที่จะขำย

ได้รับหนังสือตอบรับก็
ถือว่ำมีเครื่องหมำย
กำรค้ำ TM แล้ว
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หลังจำกมีเครื่องหมำยกำรค้ำ TM
ก็สำมำรถลงทะเบียนแบรนด์ที่
Amazon ได้
ผ่ำนช่วงตรวจสอบ
และช่วงประกำศ

ได้รับเครื่องหมำย R

ลงทะเบียนแบรนด์ที่
Amazon
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• เครื่องหมำย R กับเครื่องหมำยรอดำเนินกำร (Pending Trademark) มีควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงในกำร
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon อย่ำงไร?
• สถำนที่ออกเครื่องหมำยกำรค้ำทีไ่ ด้รับกำรยอมรับ เหมือนกัน
ปัจจุบัน Amazon ยอมรับเฉพำะเครื่องหมำยกำรค้ำทีอ
่ อกโดยประเทศ/ภูมิภำคและสำนักงำนเครื่องหมำย
กำรค้ำของรัฐบำลสหภำพยุโรปต่อไปนี้

ออสเตรเลีย

บรำซิล

แคนำดำ

ฝรั่งเศส

เยอรมนี

สหรำชอำณำจักร

สหรัฐอเมริกำ

อินเดีย

อิตำลี

ญี่ปุ่น

ซำอุดิอำระเบีย

สเปน

ตุรกี

สิงคโปร์

สหรัฐอำหรับเอ
มิเรตส์

เนเธอร์แลนด์

สวีเดน

เม็กซิโก

โปแลนด์

สหภำพยุโรป

• ประเภทเครื่องหมำยกำรค้ำทีไ่ ด้รับกำรยอมรับ เหมือนกัน
ปัจจุบันกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ยอมรับเฉพำะ "เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม" หรือ
"เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพอย่ำง ประกอบด้วยคำ ตัวอักษร หรือตัวเลข" ผู้ขำยจำเป็นต้องให้ควำม
สนใจเป็นพิเศษกับประเภทของเครื่องหมำยกำรค้ำทีย
่ ื่นขอเมื่อทำกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ

เครื่องหมำยกำรค้ำ
แบบข้อควำม

เครื่องหมำยกำรค้ำ
แบบข้อควำมประกอบด้วยคำ ตัวอักษร หรือ
ตัวเลข

AMAZON
• เอกสำรที่ตอ
้ งเตรียมสำหรับทำกำรลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon เหมือนกัน
• แสดงรูปภำพขอแบรนด์บนสินค้ำและ/หรือบรรจุภัณฑ์อย่ำงชัดเจน
• หมำยเลขจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ หำกท่ำนใช้เครื่องหมำยกำรค้ำที่รอ
ดำเนินกำร ก็ต้องเตรียมหมำยเลขก่ำรยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำก่อน
• รำยกำรตัวอย่ำง ASIN ที่แสดงสินค้ำที่มีตแบรนด์บน Amazon

• ประเทศ/ภูมิภำคที่ผลิตและจัดจำหน่ำยสินค้ำที่มแี บรนด์

ลงทะเบียน

• หมวดหมู่สน
ิ ค้ำทีเ่ ป็นของแบรนด์ (ตัวอย่ำงเช่น เครื่องแต่งกำย สินค้ำกีฬำ สินค้ำ
อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ)

คู่มือแนะนำกำรเริ่มสร้ำงแบรนด์บน Amazon - เริ่มต้นกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
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หมำยเหตุ
ผู้ที่ยื่นขอที่ส่งกำรลงทะเบียนจำเป็นต้องเป็นเจ้ำของหรือบริษัทของแบรนด์
องค์กรตัวแทนหรือผูจ
้ ัดจำหน่ำยที่ไม่ใช่เจ้ำของแบรนด์ไม่สำมำรถยื่นขอ
ลงทะเบียนให้กับแบรนด์ได้

• ผลประโยชน์แบรนด์ที่ได้รับ ต่ำงกันนิดหนึ่ง
กำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำทีร่ อดำเนินกำร (Pending TM) ลงทะเบียนจะช่วยให้ท่ำนได้ใช้เครื่องมือพิเศษของ
แบรนด์ลวงหน้ำ แต่ส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่ที่เครื่องมือสร้ำงแบรนด์และวิเครำะห์แบรนด์ สำมำรถช่วยให้ทำ่ นสะสม
ยอดขำยของช่วงแรกๆ ได้ สำหรับผู้ขำยทีใ่ ช้เครื่องหมำย R ทำกำรลงทะเบียน ก็ยังได้ใช้ฟังก์ชั่นกำรคุ้มครอง
แบรนด์ที่รอบด้ำนมำกขึ้น
• ตำรำงกำรเปรียบเทียบผลประโยชน์แบรนด์ - 1
ผลประโยชน์แบรนด์

กำรสร้ำงแบรนด์

เครื่องหมำยกำรค้ำ
ที่รอดำเนินกำร

เครื่องหมำย R

เพจ A+

√

√

กำรทดสอบบริหำร

√

√

อัปโหลดและบริหำรวิดีโอ

√

√

ร้ำนหลักแบรนด์

√

√

Vine

√

√

สินค้ำกลุ่มงำนเสมือน

√

√

วิดีโอโฆษณำ

√

√

กำรโปรโมทแบรนด์

√

√

กำรโปรโมทประเภทแสดงผล

√

√

เครื่องมือกำรขำย

คู่มือแนะนำกำรเริ่มสร้ำงแบรนด์บน Amazon - เริ่มต้นกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
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• ตำรำงกำรเปรียบเทียบผลประโยชน์แบรนด์ - 2
ผลประโยชน์แบรนด์

Brand Analytics

เครื่องหมำยกำรค้ำ
ที่รอดำเนินกำร

เครื่องหมำย R

Amazon Brand Analytics

√

√

แผงควบคุมแบรนด์

√

√

Amazon Attribution

√

√

กำรคุ้มครองแบรนด์โดยอัตโนมัติ

×

√

รำยงำนพฤติกรรมกำรละเมิด

รำยงำนกำรละเมิดของ
ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

√

โปรแกรมโปร่งใส Transparency

×

√

Project Zero

×

√

เครื่องมือกำรขำย

กำรคุ้มครองแบรนด์

ข่ำวดี
หลังจำกใช้เครื่องหมำยกำรค้ำที่รอดำเนินกำร (Pending Trademark) ทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon
เมื่อสถำนะเครื่องหมำยกำรค้ำกลำยเป็นเครือ
่ งหมำย R ผู้ขำยก็ไม่ต้องดำเนินกำรใดๆ และไม่ต้องทำ
กำรลงทะเบียนอีกครั้ง

คู่มือแนะนำกำรเริ่มสร้ำงแบรนด์บน Amazon - เริ่มต้นกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
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• ขั้นตอนของกำรทำกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ต่ำงกันนิดหนึ่ง
ก่อนอื่น ไปที่เว็บไซต์กำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon และทำตำมขั้นตอนด้ำนล่ำงเพื่อลงทะเบียนแบรนด์:

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เว็บไซต์กำรลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon
คลิก "เข้ำสู่ระบบ" ที่มุมบนขวำ และเลือกเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของประเทศ/ภูมิภำคที่ทำ่ นต้องกำรลงทะเบียน ตัวอย่ำงเช่น หำกท่ำน
ต้องกำรลงทะเบียนแบรนด์บนเว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกำ ควรเลือก "สหรัฐอเมริกำ" ที่นี่ คลิกที่นเี่ ริ่มต้นลงทะเบียน

ตัวอย่ำงใช้สำหรับอ้ำงอิงเท่ำนัน
้

คู่มือแนะนำกำรเริ่มสร้ำงแบรนด์บน Amazon - เริ่มต้นกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
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ขั้นตอนที่ 2: เข้ำสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ขำยของท่ำน
เพื่อช่วยให้ท่ำนได้รับฟังก์ชันที่เกีย
่ วข้องกับกำรสร้ำงและกำรคุ้มครองแบรนด์อย่ำงรวดเร็วหลังจำกลงทะเบียนกับแบรนด์ Amazon
แล้ว โปรดเข้ำสู่ระบบด้วยอีเมลบัญชีผข
ู้ ำยและรหัสผ่ำนทีใ่ ช้บนเว็บไซต์ Amazon ที่สอดคล้อง หำกยังไม่เปิดร้ำนค้ำ แนะนำให้ยื่นขอ
อีกครั้งหลังจำกเปิดร้ำน หมำยเหตุ: หำกท่ำนต้องยื่นขอลงทะเบียนแบรนด์ Amazon แยกจำกเว็บไซต์ของประเทศทีไ่ ม่เหมือนกัน
ท่ำนต้องเข้ำสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ขำยของเว็บไซต์ทส
ี่ อดคล้อง

คู่มือแนะนำกำรเริ่มสร้ำงแบรนด์บน Amazon - เริ่มต้นกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
Copyright © 2021 Amazon. All rights Reserved.

15

ขั้นตอนที่ 3: หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon เริ่มต้นลงทะเบียนแบรนด์ใหม่
หลังจำกสร้ำงบัญชี ท่ำนก็จะเข้ำสู่แพลตฟอร์มกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon คลิก "ลงทะเบียนแบรนด์ใหม่" ทำงด้ำนซ้ำย ท่ำนจะ
ได้เห็นรำยกำรเอกสำรทีต
่ อ
้ งเตรียมระหว่ำงขั้นตอนกำรลงทะเบียน หำกท่ำนพร้อม ให้คลิก "ลงทะเบียนบัญชี”

ตัวอย่ำงใช้สำหรับอ้ำงอิงเท่ำนัน
้

ตัวอย่ำงใช้สำหรับอ้ำงอิงเท่ำนัน
้
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ขั้นตอนที่ 4: ส่งข้อมูลแบรนด์เพื่อทำกำรยื่นขอลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon
ในตำรำงด้ำนล่ำง ให้กรอกชื่อแบรนด์ สำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำ หมำยเลขเครื่องหมำยกำรค้ำ สินค้ำและข้อมูลอื่นๆ:

⚫ ชื่อแบรนด์ที่ส่งที่นี่ต้องเหมือนกับชื่อเครื่องหมำยที่
ลงทะเบียนโดยสำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำในท้องถิ่น
ทุกประกำร
⚫ ชื่อแบรนด์จะใช้สำหรับสร้ำงข้อมูสินค้ำที่ Amazon
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• สถำนะเครื่องหมำยกำรค้ำ
สำหรับเครื่องหมำยกำรค้ำทีร่ อดำเนินกำรทีใ่ ช้ยื่นขอกับสำนักเครื่องหมำยกำรค้ำทีไ่ ม่เหมือนกัน ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
นี้มีควำมแตกต่ำงกัน ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำในคำถำมนี้ "เลือกสำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำ" ให้เลือก
เครื่องหมำยที่ถูกต้องตำมเครื่องหมำยกำรค้ำของท่ำน
• ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำในสหรัฐอเมริกำทำกำรลงทะเบียนแบรนด์

⚫ หำกใช้เครื่องหมำย R: โปรดกรอกหมำยเลขเครื่องหมำยกำรค้ำ (Trademark
Registration#) ของท่ำนให้ถูกต้องของที่นี่ โปรดตรงกับข้อมูลกำรลงทะเบียนกับ
สำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำในท้องถิ่นทุกประกำร
⚫ หำกใช้เครื่องหมำยกำรทีร่ อดำเนินกำร (Pending Trademark): กรอกหมำยเลขทีย
่ ื่น
ขอเครื่องหมำยกำรค้ำไม่จำเป็นต้องแจ้งสถำนะกำรยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำในกำร
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon

คู่มือแนะนำกำรเริ่มสร้ำงแบรนด์บน Amazon - เริ่มต้นกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
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• ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำในญี่ปุ่น/สหรำชอำณำจักร/ยุโรปทำกำรลงทะเบียนแบรนด์

⚫ หำกใช้เครื่องหมำย R: โปรดกรอกหมำยเลขเครื่องหมำยกำรค้ำ
(Trademark Registration#) ของท่ำนให้ถูกต้องของที่นี่ โปรดตรงกับ
ข้อมูลกำรลงทะเบียนกับสำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำในท้องถิ่นทุกประกำร
⚫ หำกใช้เครื่องหมำยกำรทีร่ อดำเนินกำร (Pending Trademark): กรอก
หมำยเลขที่ยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำไม่จำเป็นต้องแจ้งสถำนะกำรยื่นขอ
เครื่องหมำยกำรค้ำในกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon

⚫ หำกใช้เครื่องหมำย R: เลือก “ลงทะเบียนแล้ว”
⚫ หำกใช้เครื่องหมำยกำรค้ำที่รอดำเนินกำร (Pending Trademark):
เลือก “รอดำเนินกำร”

คู่มือแนะนำกำรเริ่มสร้ำงแบรนด์บน Amazon - เริ่มต้นกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
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• ประเภทเครื่องหมำยกำรค้ำ
หำกเครื่องหมำยกำรค้ำของท่ำนเป็นเครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ ท่ำนยังต้องอัปโหลดรูปภำพของเครื่องหมำย
กำรค้ำนั้นด้วย

เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพที่อัปโหลดต้องเหมือนกับ
รูปภำพที่ท่ำนยื่นขอกับสำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำ
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• รูปภำพเครื่องหมำยกำรค้ำ
รูปภำพสินค้ำที่อัปโหลด ข้อมูลแบรนด์บนสินค้ำและโลโก้แบรนด์ที่แดสงบนสินค้ำหรือบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นข้อมูลถำวร

รูปภำพสินค้ำที่อัปโหลด ข้อมูลแบรนด์บนสินค้ำและโลโก้แบรนด์ที่
แสดงบนสินค้ำหรือบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นข้อมูลถำวร
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ขั้นตอนที่ 5: ให้ข้อมูลบัญชีกำรขำย
คลิกเลือก "ผู้ขำย" และเลือก "บัญชีผู้ขำยของแบรนด์ที่ท่ำนยื่นขอขำยทั้งหมด”

คลิกเลือก "ผู้ขำย" และเลือก บัญชีผข
ู้ ำยของแบ
รนด์ที่ท่ำนยื่นขอขำยทัง
้ หมด

หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon สำเร็จแล้ว บัญชี
ผู้ขำยที่เลือกสำมำรถรับสิทธิ์ใช้เครื่องมือสร้ำงแบรนด์ได้
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• เลือกประเภทแบรนด์
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ขั้นตอนที่ 6: ให้ข้อมูลกำรจัดจำหน่ำย
โปรดเลือกตำมสถำนกำรณ์เฉพำะของแบรนด์ของท่ำน:

คู่มือแนะนำกำรเริ่มสร้ำงแบรนด์บน Amazon - เริ่มต้นกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
Copyright © 2021 Amazon. All rights Reserved.

24

ขั้นตอนที่ 7: ส่งข้อมูล และรอตอบกลับ
หลังจำกดำเนินขั้นตอนข้ำงต้นสำเร็จ เพียงแค่ส่งข้อมูลและรหัสยืนยันตำมคำแนะนำในเพจเท่ำนั้น ก็จะยื่นขอได้อย่ำงง่ำยด่ำย และ
รอกำรอนุมัติกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon นอกจำกนี้ โปรดระวัง:
• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ส่งรหัสยืนยันภำยใน 30 วันหลังจำกได้รับอีเมลรหัสยืนยัน
• หลังจำกส่งสำเร็จ กรุณำติดตำมกำรแจ้งเตือนจำกอีเมล brand-registry-support@amazon.com

ข้อควรระวังในกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
เมื่อทำกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon และกรอกข้อมูล โปรดตรวจสอบรำยกำรต่อไปนี้อย่ำงละเอียดเพื่อช่วยเพิม
่ อัตรำกำรอนุมต
ั ิ
ของท่ำน:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

แบรนด์มีเครื่องหมำย R หรือเครื่องหมำยกำรค้ำทีร่ อดำเนินกำรในประเทศที่ลงทะเบียนยื่นขอหรือไม่
เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำมหรือเครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพทีถ
่ ก
ู ต้อง
ท่ำนสำมำรถดูควำมมีประสิทธิภำพของเครื่องหมำยกำรค้ำได้จำกเว็บไซต์สำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำในท้องถิ่น
ชื่อแบรนด์ที่ส่งลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ต้องตรงกับชื่อเครื่องหมำยที่ลงทะเบียนกับสำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำ
ในท้องถิ่นทุกประกำร
หมำยเลขเครื่องหมำยกำรค้ำที่สง
่ ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ต้องตรงกับข้อมูลกำรจดทะเบียนกับสำนักงำน
เครื่องหมำยกำรค้ำในท้องถิ่นทุกประกำร
ประเภทเครื่องหมำยกำรค้ำได้กรอกอย่ำงถูกต้องหรือไม่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำรูปภำพเครื่องหมำยกำรค้ำทีท
่ ำ่ นอัปโหลดเหมือนกับบันทึกบนเว็บไซต์ของสำนักงำนเครื่องหมำย
กำรค้ำในท้องถิ่นทุกประกำร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำข้อมูลผู้ตด
ิ ต่อเครื่องหมำยกำรค้ำเป็นปัจจุบันและถูกต้องในแหล่งข้อมูลสำธำรณะทัง
้ หมด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ส่งรหัสยืนยันภำยใน 30 วันหลังจำกได้รับอีเมลรหัสยืนยัน
หลังจำกส่งสำเร็จ กรุณำติดตำมกำรแจ้งเตือนจำกอีเมล brand-registry-support@amazon.com
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1.3 ขออนุมต
ั เิ ว็บไซต์ประเทศอืน
่ ๆและเพิม
่ เครื่องหมำยกำรค้ำเพิม
่ เติม
อย่ำงไร?
เวลำในกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำและกำรรับเครื่องหมำย R ในแต่ละประเทศต่ำงๆ จะแตกต่ำงกัน หำกท่ำนต้องกำรทำกำร
ลงทะเบียนแบรนด์ในหลำยประเทศ/ภูมิภำคด้วยเครื่องหมำยกำรค้ำเพียงประเทศเดียว เว็บไซต์อื่นๆ สำมำรถทำกำรยื่นแบรนด์ที่เสร็จ
สมบูรณ์ของเว็บไซต์หนึ่งไปยังร้ำนค้ำที่ดำเนินกำรโดยเว็บไซต์อื่น ๆ หลังจำกขออนุมัติลงทะเบียนแบรนด์ Amazon สำเร็จแล้ว ท่ำน
ยังสำมำรถรับสิทธิ์เกี่ยวกับเครื่องมือสร้ำงแบรนด์ได้ ตัวอย่ำงเช่น เพจ A+ หลักแบรนด์และอื่นๆ บนเว็บไซต์เหล่ำนี้

ผู้ขำยชำวไทย B บริหำรงำนทั้งเว็บไซต์ Amazon ในสหรัฐอเมริกำและยุโรป เขำได้รับ
เครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกำ (เครื่องหมำย R) และได้ลงทะเบียนแบรนด์
Amazon บนเว็บไซต์ Amazon ในสหรัฐอเมริกำแล้ว กลำยเป็นผู้ขำยแบรนด์ในเว็บไซต์ของ
สหรัฐอเมริกำ แต่เครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนในยุโรปของเขำยังอยู่ในขั้นตอนกำรยื่นขอ
เขำต้องรอจนเครื่องหมำยกำรค้ำในยุโรปจได้รับอนุมัติก่อน ถึงได้รับผลประโยชน์กำรขำยของ
ผู้ขำยแบรนด์ Amazon ในเว็บไซต์ยุโรปหรือไม่?
คำตอบ: ไม่จำเป็น เขำสำมำรถขออนุญำตกำรยื่นขอแบรนด์ที่เสร็จสมบูรณ์บน
เว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกำให้กับร้ำนค้ำในเว็บไซต์ยุโรปได้ หลังจำกขออนุมัติกำร
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon สำเร็จ เขำยังได้รับสิทธิ์ในกำรใช้เครื่องกำรสร้ำงแบ
รนด์ที่เฉพำะสำหรับผู้ขำยแบรนด์ ตัวอย่ำงเช่น หลักแบรนด์ เพจ A+ และอื่นๆ
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• หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon สำเร็จ ขออนุมัติเว็บไซต์อื่นอย่ำงไร?
ผู้ขำยต้องเป็นผู้ยื่นขอคนแรกในกำรลงทะเบียนแบรนด์ หรือได้รับมอบหมำยให้เป็นผูจ
้ ัดกำรแบรนด์ ถึงสำมำรถขอ
อนุมัติแบรนด์ให้เว็บไซต์อื่นได้ (เพิ่มผู้ใช้งำนใหม่ให้แบรนด์ที่ลงทะเบียนแล้ว) ขั้นตอนดำเนินกำรดังต่อไปนี้:
1. เข้ำสู่ระบบ: https://brandregistry.amazon.comคลิก “ผู้ให้บริกำรลงทะเบียนแบรนด์”

2. เลือก "อัปเดตเอกสำรแบรนด์ของท่ำน> อัปเดตบทบำทหรือเพิ่มผูใ้ ช้ใหม่ในบัญชีผู้ใช้งำน" และกรอกข้อมูลที่
จำเป็นตำมที่กำหนด

หมำยเหตุ：
หำกท่ำนไม่เห็นข้อมูลเฉพำะหลังจำกคลิก "อัปเดตบทบำทหรือ
เพิ่มผู้ใช้ใหม่ในบัญชีผู้ใช้งำน" โปรดเปลี่ยนภำษำในรำยกำร
แบบเลื่อนลงทำงด้ำนขวำของหน้ำเป็นภำษำอังกฤษ
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3. เลือกหนึ่งบทบำทหรือมำกกว่ำที่ทำ่ นต้องกำรกำหนดให้กบ
ั บัญชีผใู้ ช้งำนที่เพิ่มใหม่
หมำยเหตุ：
หำกท่ำนต้องกำรอัปเดตหรือลบบทบำท โปรดทำตำมขั้นตอนเดียวกับด้ำนบน เลือก "อัปเดต" หรือ "ลบ"
บทบำทในขั้นตอนที่สำมและกรอกเนื้อหำอื่นๆ ให้สำเร็จ นอกจำกนี้ อีเมล์ของบทบำทใหม่ทท
ี่ ำ่ นต้องกำรเพิม
่
ต้องมีอยู่ในบัญชีผู้ขำยเดียวเท่ำนั้น หำกมีอยู่ในบัญชีผู้ขำยหลำยบัญชีพร้อมกัน อำจจะทำให้กำรเพิม
่ ล้มเหลว

หมำยเหตุ
กำรขออนุมัติแบรนด์ให้เว็บไซต์อื่นๆ จะไม่ได้รรับกำรคุ้มครองแบรนด์ของเว็บไซต์
นี้ เพียงมีเครื่องหมำยกำรค้ำท้องถิ่นในประเทศที่ขำย ถึงสำมำรถร้องเรียนกำร
ละเมิด และคุ้มครองกำรขำยแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น Amazon ขอแนะนำอย่ำง
ยิ่งว่ำ ในเวลำเดียวกันกับกำรขออนุมัติ เรำควรเริ่มต้นยื่นขอเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ
ท้องถิ่น และเพิ่มเครื่องหมำยกำรค้ำทันที
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• หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon สำเร็จ เพิ่มเครื่องหมำยกำรค้ำเพิ่มเติมอย่ำงไร?
เนื่องจำกควำมต้องกำรในกำรขยำยธุรกิจแบรนด์ ผู้ขำยมักจะต้องเพิ่มเครื่องหมำยกำรค้ำทีจ
่ ดทะเบียนใหม่ในระหว่ำ
ดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ขำยทีล
่ งทะเบียนแบรนด์ Amazon เสร็จแล้ว ไม่จำเป็นต้องผ่ำนขั้นตอนกำรลงทะเบียนแบรนด์อีก
และสำมำรถเพิม
่ เครื่องหมำยกำรค้ำอื่นๆ ให้กับแบรนด์ได้โดยตรง หลังจำกคลิก "ผู้ให้บริกำรลงทะเบียนแบรนด์" ใน
ขั้นตอนแรกข้ำงต้น และเลือก "ให้เครื่องหมำยกำรค้ำอื่น" จำกนั้นกรอกข้อมูลทีจ
่ ำเป็นตำมทีก
่ ำหนด:

เครื่อหมำยจดทะเบียน (เครื่องหมำย R) ที่ผู้ขำยชำวไทย B ได้ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกำสำเร็จ และ
ทำกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon บนเว็บไซต์ Amazon ของสหรัฐอเมริกำ ในกำรเปิดไลน์สินค้ำ
ใหม่ ผู้ขำย B ได้ยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำอีกครั้งกับสำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำในสหรัฐอเมริกำ
เขำต้องผ่ำนกระบวนกำรที่เกี่ยวกับแบรนด์ Amazon อีกครั้งหรือไม่?
คำตอบ: ไม่จำเป็น เขำสำมำรถกรอกข้อมูลตำมข้อควำมแจ้งในหน้ำกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
เพื่อเพิ่มเครื่องหมำยกำรค้ำให้กับตนเองเพิ่มเติม
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ฉันมีเครื่องหมำยกำรค้ำในสหรัฐอเมริกำ และได้ทะเบียนแบรนด์ที่
Amazon สำเร็จแล้ว แต่ฉันไม่มีเครื่องหมำยกำรค้ำของญีป
่ ุ่น ยัง
สำมำรถใช้เครื่องมือร้องเรียนกำรละเมิดรำยงำน ASIN ของญี่ปุ่น
ได้หรือไม่?

ไม่สำมำรถ ผู้ขำยต้องมีเครื่องหมำยกำรค้ำท้องถิ่นที่มป
ี ระสิทธิภำพซึง
่
ท่ำนต้องมีเครื่องหมำยกำรค้ำทีจ
่ ดทะเบียนของญี่ปุ่นก่อน จึงจะสำมำรถ
รำยงำนกำรละเมิดได้
• เบร็กซิตจะมีผลกระทบต่อกำรลงทะเบียนแบรนด์อย่ำงไร?

เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกฎหมำยเครื่องหมำยกำรค้ำ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2021 เป็นต้นไป เครื่องหมำย
กำรค้ำของสหภำพยุโรปจะใช้ไม่ได้ในสหรำชอำณำจักรอีก และเจ้ำของแบรนด์ควรมีเครื่องหมำยกำรค้ำแยกต่ำงหำกในส
หรำชอำณำจักรและสำนักงำนทรัพย์สน
ิ ทำงปัญญำของสหภำพยุโรป ดังนั้นหำกท่ำนดำเนินกำรบนเว็บไซต์ของ
Amazonในสหรำชอำณำจักร และต้องกำรได้รับสิทธิ์ฟังก์ชั่นกำรสร้ำงและกำรคุ้มครองแบรนด์รอบด้ำน ต้องมี
เครื่องหมำยกำรค้ำในสหรำช อำณำจักร สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมเกีย
่ วกับกำรเปลีย
่ นแปลงกฎทรัพย์สน
ิ ทำงปัญญำ
ของสำนักงำนทรัพย์สินค้ำทำงปัญญำในสหรำชอำณำจักร สำมำรถคลิกที่นเี่ ยี่ยมชมเว็บไซต์ของรัฐบำลสหรำช
อำณำจักรเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
สถำนกำรณ์ที่ 1

หำกมีเครื่องหมำยกำรค้ำในสหรำชอำณำจักรและได้
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ด้วยเครื่องหมำยกำรค้ำใน
ประเทศ/ภูมิภำคอื่นอู่แล้ว ควรทำอย่ำงไร?
ท่ำนสำมำรถเพิ่มเครื่องหมำยกำรค้ำในสหรำชอำณำจักรไป
ยังบัญชีกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ได้ด้วยตัวเอง
เข้ำสู่ระบบบัญชีบน https://brandregistry.amazon.co.uk
• คลิก "สนับสนุน" บนแผงควบคุม "Brand Registry”
• คลิก "ติดต่อฝ่ำยสนับสนุนแบรนด์" และเลือก "อัปเดต
ข้อมูลแบรนด์”
• คลิก “เพิ่มเครื่องหมำยกำรค้ำอื่น”
• กรอกแบบฟอร์มที่ให้
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สถำนกำรณ์ที่ 2

หำกเครื่องหมำยกำรค้ำสหภำพยุโรปที่มีอยู่ แต่ยังไม่เคย
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ตอนนี้ยังสำมำรถลงทะเบียน
เครื่องหมำยกำรค้ำของสหภำพยุโรปได้หรือไม่?
ได้ แต่ผลประโยชน์แบรนด์ที่ได้รับจะต่ำงกันนิดหนึ่ง
ตัวอย่ำงเช่น ผู้ขำย A บริหำรงำนเว็บไซต์ Amazon ใน
เยอรมนีพร้อมกัน และหลังจำกใช้เครื่องหมำยกำรค้ำสหภำพ
ยุโรปสำหรับกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
• เว็บไซต์เยอรมัน: มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์แบรนด์ทั้งหมด
รวมถึงกำรสร้ำงแบรนด์ต่ำงๆ Brand Analytics และ
เครื่องมือกำรคุ้มครองแบรนด์
• เว็บไซต์สหรำชอำณำจักร: มีสิทธิ์ได้รับเครื่องมือสร้ำงแบ
รนด์และวิเครำะห์แบรนด์ แต่กำรใช้เครื่องมือกำรคุ้มครอง
แบรนด์จะถูกจำกัด ต้องเพิ่มเครื่องหมำยกำรค้ำของส
หรำชอำณำจักรถึงสำมำรถรับกำรคุ้มครองทำง
กฎหมำยในท้องถิ่นได้
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หลังจำกทำควำมเข้ำใจวิธีเริ่มต้นกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon แล้ว โปรดดูตำรำงด้ำนล่ำงว่ำ เครื่องหมำยกำรค้ำของท่ำนตรง
ตำมข้อกำหนดกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ของเว็บไซต์ที่ประเทศที่ขำยหรือไม่ เริ่มลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon กันเถอะ
ประเทศ/
ภูมิภำค

สหรัฐอเมริกำ

เงื่อนไขคุณสมบัติอย่ำงละเอียด
• องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: สำนักงำนสิทธิบัตรและเครื่องหมำยกำรค้ำของสหรัฐอเมริกำ (USPTO)
• กฎระเบียบ: ต้องออกเครื่องหมำยกำรค้ำสำหรับกำรจดทะเบียนที่ถก
ู ต้องในปัจจุบัน และจดทะเบียนใน
หนังสือกำรจดทะเบียนหลัก
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: 1 - คำ ตัวอักษร หรือตัวเลขทีจ
่ ัดเรียงแล้ว 4 - เครื่องหมำยกำรค้ำ
ตัวอักษรแบบมำตรฐำน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: 3 - แผนผังประกอบด้วยคำ ตัวอักษร ตัวเลข 5 - คำ ตัวอักษร หรือ
ตัวเลขแบบมีสไตล์

องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: สำนักงำนทรัพย์สน
ิ ทำงปัญญำของแคนำดำ (CIPO)
กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้ทำกำรจดทะเบียนแล้ว
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำกำรออกแบบ

แคนำดำ

•
•
•
•

เม็กซิโก

• องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: สำนักงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของเม็กซิโก Marcas Instituto
Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI)
• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้ทำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: Nominativa
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: Mixta; Nominativa + Innominada o Diseño; Innominada o
Diseño

บรำซิล

•
•
•
•

องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้ทำกำรจดทะเบียนแล้ว
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: Nominativa
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: Mista contendo elementos nominativos
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ประเทศ/
ภูมิภำค

เงื่อนไขคุณสมบัติอย่ำงละเอียด

เยอรมนี

• องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: สำนักงำนทรัพย์สน
ิ ทำงปัญญำของสหภำพยุโรป (EUIPO) Deutsches
Patent und Markenamt (DPMA)
• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้ทำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม (EUIPO) Wortmarke (DPMA)
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิกทีม
่ อ
ี งค์ประกอบเป็นข้อควำม (EUIPO)
Wort-Bildmarke (DPMA)

ฝรั่งเศส

• องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: สำนักงำนทรัพย์สน
ิ ทำงปัญญำของสหภำพยุโรป (EUIPO) Institut
national de la propriété industrielle (INPI)
• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้ทำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม (EUIPO) Marque verbale (INPI)
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิก เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิกทีม
่ ี
องค์ประกอบเป็นข้อควำม (EUIPO) Marque figurative (INPI)

อิตำลี

• องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: สำนักงำนทรัพย์สน
ิ ทำงปัญญำของสหภำพยุโรป (EUIPO) Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (UIBM)
• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้ทำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม (EUIPO) Marchio verbali (UIBM)
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิก เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิกทีม
่ ี
องค์ประกอบเป็นข้อควำม (EUIPO) Marchio figurativi (UIBM) Marchio figurativi a colori (UIBM)

สเปน

• องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: สำนักงำนทรัพย์สน
ิ ทำงปัญญำของสหภำพยุโรป (EUIPO) Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM)
• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้ทำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม (EUIPO) Marca denominative
(OEPM)
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิก เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิกทีม
่ ี
องค์ประกอบเป็นข้อควำม (EUIPO) Mixta - Denominativo con gráfico (OEPM)
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ประเทศ/
ภูมิภำค

สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์

ญี่ปุ่น

อินเดีย

เงื่อนไขคุณสมบัติอย่ำงละเอียด
• องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: กรมเครื่องหมำยกำรค้ำด้ำนเศรษฐกิจของสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
• กฎระเบียบ: ต้องออกเครื่องหมำยกำรค้ำสำหรับกำรจดทะเบียนที่ถก
ู ต้องในปัจจุบัน และจดทะเบียนใน
หนังสือกำรจดทะเบียนหลัก
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำแบบออกแบบ เครื่องหมำยกำรค้ำแบบออกแบบที่มี
องค์ประกอบเป็นข้อควำม เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำมทีม
่ ีสไตล์
หมำยเหตุ：
ปัจจุบัน Amazon ยอมรับเฉพำะเครื่องหมำยกำรค้ำของสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ทเี่ ป็นข้อควำมใน
เครื่องหมำยกำรค้ำโดยแสดงเฉพำะตัวอักษรภำษำอังกฤษแบบมำตรฐำน

•
•
•
•

องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: สำนักงำนสิทธิบัตรของญี่ปุ่น
กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้ทำกำรจดทะเบียนแล้ว
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม (เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม)
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิกทีม
่ อ
ี งค์ประกอบเป็นข้อควำม ตัวอักษร/
กำรผสมแบบมีสไตล์ (เครื่องหมำยกำรค้ำแบบผสม)

• องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: สำนักงำนสิทธิบัตร กำรออกแบบภำยนอก และเครื่องหมำยกำรค้ำของ
อินเดีย
• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้ทำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: รูปภำพ/กำรผสม

ออสเตรเลีย

•
•
•
•

องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: สำนักงำนทรัพย์สน
ิ ทำงปัญญำของออสเตรเลีย
กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้ทำกำรจดทะเบียนแล้ว
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: รูปภำพ ข้อควำม รูปภำพเครื่องแต่งกำย

ตุรกี

•
•
•
•

สำนักงำนสิทธิบัตรญี่ปุ่น: สำนักงำนสิทธิบัตรของตุรกี
กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้ทำกำรจดทะเบียนแล้ว
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: รูปภำพ/กำรผสม
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ประเทศ/
ภูมิภำค

สหรำช
อำณำจักร

เงื่อนไขคุณสมบัติอย่ำงละเอียด

• องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: สำนักงำนทรัพย์สน
ิ ทำงปัญญำของสหภำพยุโรป (EUIPO) สำนักงำน
ทรัพย์สินทำงปัญญำของสหรำชอำณำจักร (UKIPO)
• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้ทำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิก (EUIPO) เครื่องหมำยกำรค้ำแบบ
กรำฟิกทีม
่ ีองค์ประกอบเป็นข้อควำม (EUIPO) เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิก (UKIPO)

รำชอำณำจักร
ซำอุดิอำระเบีย

•
•
•
•

องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: สำนักงำนทรัพย์สน
ิ ทำงปัญญำของซำอุดีอำระเบีย
กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้ทำกำรจดทะเบียนแล้ว
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำกำรออกแบบ เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม

เนเธอร์แลนด์

•
•
•
•

องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: BOIP - องค์กรทรัพย์สินทำงปัญญำของเบเนลักซ์
กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้ทำกำรจดทะเบียนแล้ว
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำกำรออกแบบ

สวีเดน

•
•
•
•

องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: สำนักงำนลงทะเบียนและจดทะเบียนของสวีเดน - PRV
กฎระเบียบ:เครื่องหมำยกำรค้ำทีไ่ ด้ทำกำรจดทะเบียนแล้ว
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำกำรค้ำแบบกรำฟิก

สิงคโปร์

•
•
•
•

องค์กรเครื่องหมำยกำรค้ำ: สำนักงำนทรัพย์สน
ิ ทำงปัญญำของสิงคโปร์
กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้ทำกำรจดทะเบียนแล้ว
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำกำรออกแบบ

ข้ำงต้นก็เป็นเนื้อหำที่เกีย
่ วข้องกับกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon หวังว่ำเนื้อหำของสื่อกำรเรียนรู้นี้จะช่วยให้ทำ่ นได้รับควำมรู้
สำหรับผู้บริโภคผ่ำนกำรสร้ำงแบรนด์ ซึ่งเป็นกำรเอำชนะใจลูกค้ำให้กลับมำซือ
้ ซำ้ และเพิ่มยอดขำยให้เติบโตขึ้น
คู่มือแนะนำกำรเริ่มสร้ำงแบรนด์บน Amazon - เริ่มต้นกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
Copyright © 2021 Amazon. All rights Reserved.

34

เนื้อหำที่เกี่ยวข้อง
คู่มือแนะนำกำรเริ่มสร้ำงแบรนด์บนAmazon
• เริ่มต้นกำรลงทะเบียนแบรนด์
• ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนกำรตลำดแบรนด์
• เกมกำรตลำดแบรนด์ไฮเอนด์
• ข้อมูลเชิงลึกจำกข้อมูลแบรนด์
• ป้องกันกำรละเมิดและกำรขำยลอกเลียนแบบแบรนด์อย่ำงเคร่งคัด

ช่องทำงกำรค้นหำ: Amazon Seller Central > ผลกำรดำเนินงำน > Seller University > ค้นหำชื่อหลักสูตร
ลิงก์ด่วน: Amazon Seller University เว็บไซต์ในอเมริกำเหนือ, เว็บไซต์ในยุโรป, เว็บไซต์ในญี่ปุ่น

ทำควำมเข้ำใจเนื้อหำทีเ่ กีย
่ วข้องกับแบรนด์ Amazon เพิ่มเติม:
• ต้องกำรทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทำไมต้องลงทะเบียนแบรนด์ Amazon? ค้นหำ “ ควำมรู้พื้นฐำนของแบรนด์”
• ต้องกำรเริ่มลงทะเบียนแบรนด์ทันที? ค้นหำ “เริ่มต้นลงทะเบียนแบรนด์”

คู่มือแนะนำกำรเริ่มสร้ำงแบรนด์บน Amazon - เนื้อหำที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2021 Amazon. All rights Reserved.
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ข้อเสนอแนะในกำรเรียนรู้
หำกท่ำนคิดว่ำเนื้อหำที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์สำหรับท่ำน กรุณำคลิก “
ขอขอบคุณค่ะ

คู่มือแนะนำกำรเริ่มสร้ำงแบรนด์บน Amazon – ข้อเสนอแนะในกำรเรียนรู้
Copyright © 2021 Amazon. All rights Reserved.

” ที่มุมขวำของเพจเพื่อแสดงควำมคิดเห็น
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