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จำกกำรเรียนรู้ในบทท่ีแล้ว เช่ือว่ำท่ำนได้เข้ำใจถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงแบรนด์แล้ว Amazon ได้จัดสรรเครื่องมือกำรสรำ้ง
และคุ้มครองแบรนด์ให้แก้ผู้ขำย โดยมีข้ันตอนกำรสรำ้ง 4 ข้ันตอนดังต่อไปน้ี กำรลงทะเบียน กำรตลำด กำรวิเครำะห์และกำร
คุ้มครองให้กับแบรนด์ ต่อไป Amazon จะให้ค ำอธิบำยโดยละเอียดเก่ียวกับวิธีกำรใช้เครื่องมือเหล่ำน้ีเพ่ือสร้ำง "เกรำะป้องกัน" 
และสร้ำงควำมแตกต่ำงของแบรนด์ ก็คือสร้ำงควำมประทับใจในแบรนด์แก่ลูกค้ำให้ลึกซึง้ย่ิงข้ึน รวมกลุ่มลูกค้ำ ได้รับยอดขำย
และได้รับกำรยอมรับจำกท่ัวโลกดีย่ิงข้ึน
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แบรนด์สำมำรถช่วยให้ผู้ขำยได้รบักำรยอมรบัของลูกค้ำ และดึงดูดลูกค้ำกลับซ ้ำ กระตุ้นกำรเติบโตของยอดขำย แต่ส่ิงที่ต้องให้
ควำมส ำคัญ เช่นเดียวกันช่ือที่ต้องกำรจดทะเบียน แบรนด์จะได้รบัผลประโยชน์ทำงกฎหมำยหลังจำกจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ
แล้วเท่ำนั้น หำกอยำกเริ่มต้นสร้ำงแบรนด์ของทำ่นบน Amazon ท่ำนไม่เพียงแต่ต้องจดทะเบียนเครือ่งหมำยกำรค้ำในประเทศที่ขำย
เท่ำน้ัน แต่ยังต้องจดทะเบียนแบรนด์ Amazon ด้วย

1. เริ่มต้นกำรลงทะเบียน
แบรนด์ Amazon

2

1.1 ท ำไมต้องลงทะเบียนแบรนด์ Amazon?
1.2 กำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ท ำอย่ำงไร?
1.3 ขออนุมัติเว็บไซต์ประเทศอ่ืนๆและเพ่ิมเครื่องหมำยกำรค้ำเพ่ิมเติมอย่ำงไร?
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ส่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ีมีเน้ือหำอยู่ท้ังหมด 5 บท หำกคุณต้องกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมในบทอ่ืน ๆ กรุณำดูท่ีหน้ำเน้ือหำท่ีเก่ียวข้องประกอบ เพ่ือ
ค้นหำบทเรียนท่ีคุณต้องกำรเรียนรู้
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โดยท่ัวไปแล้ว กำรลงทะเบียนแบรนด์บน Amazon จะท ำให้ท่ำนได้รับข้อดีหลักดังต่อไปน้ี:

กำรแสดงแบรนด์ท่ีถูกต้อง
ใน Amazon แบรนด์ของท่ำนได้รับอิทธิพลมำกข้ึนจำกกำรเผยแพร่ และยังสำมำรถมีสิทธิในกำรควบคุม
ข้อมูลสินค้ำของแบรนด์ได้มำกข้ึนอีกด้วย

เครื่องมือค้นหำกำรละเมิดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ท่ำนสำมำรถใช้รูปภำพ คีย์เวิร์ด และวิธีกำรอ่ืนๆ เพ่ือค้นหำพฤติกรรมกำรละเมิดท่ีอำจเกิดข้ึนในร้ำนค้ำของ 
Amazon ต่ำงๆ และแจ้งกำรละเมิดท่ีน่ำสงสัยไปยัง Amazon ด้วยกระบวนกำรท่ีง่ำย

กำรคุ้มครองแบรนด์อย่ำงกระตือรือร้น
คุณสมบัติกำรคุ้มครองโดยอัตโนมัติของ Amazon ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ของท่ำนมำลบเน้ือหำทีถ่กู
กล่ำวหำว่ำละเมิดหรือไม่ถูกต้องในเชิงรุก ข้อมูลท่ีท่ำนเสนอมำย่ิงมำก กำรลงทะเบียนแบรนด์ก็จะย่ิงช่วย
คุ้มครองและเพ่ิมประสบกำรณ์แบรนด์ของท่ำนได้

โดยปกติแล้ว "แบรนด์" หมำยถึงเครื่องหมำยท่ีสำมำรถระบุตัวตนได้ ตัวอย่ำงเช่น ช่ือหรือโลโก้ท่ีพิมพ์บนสินค้ำหรือบรรจุภัณฑ์ 
ผู้บริโภคสำมำรถแยกแยะควำมแตกต่ำงของสินค้ำท่ีคล้ำยคลึงกันผ่ำนเครื่องหมำยน้ีได้ และค่อยๆ สร้ำงกลุ่มลูกค้ำท่ีคงท่ีส ำหรบัแบ
รนด์ เพ่ือรักษำยอดขำยให้เติบโตอย่ำงม่ันคง และเม่ือท่ำนขำยสินค้ำบน Amazon กำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ยังช่วยให้ท่ำน
ขยำยข้อได้เปรียบด้ำนแบรนด์ของคุณไปได้อีกข้ัน

1.1 ท ำไมตอ้งลงทะเบยีนแบรนด ์Amazon?

3

บริษัท A : ใช้สินค้ำที่มีควำมนิยมมำกท ำแบรนด์ที่มีจุดเด่น

บำงทีแบรนด์อำจเป็นแค่ฉลำกส ำหรับหลำยๆ คน แต่โปรดอย่ำประมำท มันไม่ได้เป็นเพียงชื่อเทำ่นั้น 
แต่ควำมหมำยของมันทีม่ีอยู่จะเพิ่มมูลค่ำให้กับสนิค้ำทีผ่่ำนกำรสร้ำงแบรนด์มำกขึ้น เรำท ำโรงงำนมำ
ก่อน และตัดสินใจที่จะก่อตัง้บริษัท หลังจำกเปิดตัวแบรนด์ได้เพียงครึ่งปี เรำเป็นหนึ่งในสำมอันดับ
แรกของกำรขำยสินค้ำหมวดหมู่ท ำควำมสะอำดด้วยไอน ้ำ มีหุ้นส่วนทำงกำรตลำดถึง 30%

กำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่ำ "กำรจดแบรนด์" สำมำรถช่วยให้ท่ำนได้รับโอกำสกำรเผยแพร่แบรนด์และ
สินค้ำท่ีผู้ขำยรำยอ่ืนไม่มี และยังได้รับเครื่องมือกำรสร้ำงและกำรคุ้มครองแบรนด์ท่ี Amazon มีให้อย่ำงครบครัน
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ตำมหลักแล้วหลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ส ำเร็จ ท่ำนยังจะได้รับ"อำวุธ" สุดพิเศษมำกมำยท่ีจะท ำให้ท่ำนโดดเด่นในด้ำน
กำรตลำด:

มีแบรนด์ ไม่มีแบรนด์

รูปแบบกำรแสดงสินค้ำท่ีหลำกหลำย

มีเครื่องมือทำงกำรตลำดของแบรนด์มำกมำย ตัวอย่ำงเช่น 
เพจ A+ เฉพำะผู้ขำยแบรนด์ ร้ำนหลักแบรนด์ วิดีโอผลิตภัณฑ์ 
แบรนด์ท่ีได้รับกำรสนับสนุน กำรโปรโมท มีประเภทกำรแสดง 
กำรถ่ำยทอดสดของ Amazon และอ่ืนๆ ซึ่งสำมำรถแสดงและ
โปรโมทสินค้ำของท่ำนต่อผู้บริโภคได้ดีย่ิงข้ึน และส่งเสริม
ปริมำณกำรใช้ข้อมูลและกำรแปลง

รูปแบบกำรแสดงสินค้ำต่อหน่วย

แสดงสินค้ำใช้ได้เพียงเป็นข้อควำมเท่ำน้ัน และมีเครื่องมือทำง
กำรตลำดและกำรโปรโมทกำรขำยน้อยกว่ำผู้ขำยแบรนด์

เครื่องมือกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบรนด์รอบด้ำน

ได้รับฟังก์ชันกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบรนด์ รวมถึงรำยงำน 
Amazon Brand Analytics แผงควบคุมแบรนด์ และฟังก์ช่ัน
อ่ืนๆ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจนว่ำใครคือผู้บริโภคและ
คู่แข่งของแบรนด์ท่ำนใน Amazon และปรับแผนกำรตลำด
เพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในกำรพัฒนำแบรนด์ให้ดีข้ึน

ฟังก์ช่ันพ้ืนฐำนของศูนย์ผู้ขำย

สำมำรถใช้เครื่องมือปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนท่ีหลำกหลำยจำกศนย์
ผู้ขำย แต่ไม่สำมำรถใช้เครื่องมือวิเครำะห์ข้อมูลแบรนด์จำก 
Amazon ได้

สำมำรถรับกำรคุ้มครองแบรนด์ท่ีครบครันได้

ได้รับฟังก์ช่ันกำรคุ้มครองแบรนด์ท่ีแข็งแกร่งย่ิงข้ึน 
ตัวอย่ำงเช่น โปรแกรมควำมโปร่งใส Transparency และ 
Project Zero เพ่ือช่วยท่ำนป้องกันไม่ให้สินค้ำลอกเลียนแบบ
ละเมิดยอดขำยแบรนด์จำกแหล่งท่ีมำ และสร้ำงกำรคุ้มครอง
แบรนด์ท่ีครอบคลุม

วิธีกำรคุ้มครองค่อนข้ำงน้อย

เน่ืองจำกไม่มีแบรนด์ ไม่มีเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีจด หำกผู้ขำย
ท่ีไม่มีแบรนด์มีกำรลอกเลียนแบบสินค้ำ จึงเป็นเรื่องยำก
ส ำหรับกำรคุ้มครองจำกกฎหมำยเครื่องหมำยกำรค้ำใน
ท้องถ่ิน ในกำรแข่งขันระดับโลกท่ีดุเดือดข้ึนเรื่อยๆ ท ำให้
วิธีกำรคุ้มครองท่ีสำมำรถใช้ได้ค่อนข้ำงน้อย

กำรเผยแพร่แบรนด์มำกข้ึนเป็นเรื่องง่ำยท่ีจะกลำยเป็นจุด
จดจ ำในกำรซื้อ

เม่ือลูกค้ำค้นหำสินค้ำ ช่ือแบรนด์จะปรำกฏข้ึนช่ือสินค้ำในหน้ำ
ของผลกำรค้นหำ ซึ่งช่วยให้กำรจดจ ำแบรนด์ของลูกค้ำ แบ
รนด์ท่ีแสดงและคุณลักษณะพิเศษของสินค้ำลึกย่ิงข้ึน

สินค้ำท่ีจะกลำยเป็นจุดจดจ ำได้ค่อนข้ำงยำก

ส ำหรับผู้ขำยท่ีไม่มีแบรนด์ ไม่สำมำรถเพ่ิมช่ือแบรนด์ในช่ือ
สินค้ำตำมข้อก ำหนดของนโยบำยของ Amazon ได้ เลยไม่
สำมำรถเน้นคุณลักษณะพิเศษและสร้ำงควำมทรงจ ำในกำรซือ้
ของลูกค้ำได้ในครั้งแรก

สะดวกในประโมทและกำรขำยสินค้ำอ่ืนๆ ของแบรนด์

ลูกค้ำสำมำรถคลิกช่ือแบรนด์ได้โดยตรงจำกหน้ำรำยละเอียด
สินค้ำ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจคุณสมบัติแบรนด์และชุดผลิตภัณฑ์
ภำยใต้แบรนด์น้ี ใช้ผลิตภัณฑ์เดียวเพ่ือผลักดันกำรประโมทและ
กำรซื้อสินค้ำอ่ืนๆ ของแบรนด์ ด้วยเหตุน้ีจึงสำมำรถกระตุ้น
ยอดขำยผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ท้ังหมดได้

ยำกท่ีกระตุ้นกำรแสดงผลและยอดขำยของสินค้ำอ่ืนๆ

ส ำหรับผู้ขำยท่ีไม่มีแบรนด์ เน่ืองจำกไม่มีวิธีกำรรวบรวมสินค้ำ
อ่ืนผ่ำนช่ือแบรนด์ได้ ดังน้ันจึงเป็นเรื่องยำกท่ีเช่ือม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสินค้ำท่ีแตกต่ำงกัน ช่องทำงท่ีแสดง
สินค้ำมีจ ำกัด ท ำให้สูญเสียโอกำสมำกมำยในกำรขำยอย่ำง
เห็นได้ชัด

เป็นเพรำะกำรลงทะเบียนแบรนด์จึงท ำให้เกิดข้อดีมำกมำย นับต้ังแต่เปิดตัว Amazon ในปี 2017 มีแบรนด์มำกกว่ำ 200,000 แบ
รนด์ท่ัวโลกท่ีท ำกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ซึ่งเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้ขำยแบรนด์
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เม่ือทรำบถึงข้อดีของกำรลงทะเบียนแบรนด์ใน Amazon แล้ว กำรคุ้มครองแบรนด์ส่งกระทบอะไรต่อยอดขำยบ้ำง? ผู้ขำยของ 
Amazon มองผลกระทบของกำรคุ้มครองแบรนด์ท่ีมีต่อยอดขำยอย่ำงไร?

บนพ้ืนฐำนของกำรจดทะเบียนแบรนด์และเครื่องมือกำรคุ้มครองแบรนด์ 
แบรนด์และสินค้ำท่ีกล้ำโปรโมทอย่ำงจริงจัง ต้ังแต่ปี 2018 ถึง ปี 2020
รำยได้ต่อปีเพ่ิมข้ึนส่ีถึงห้ำเท่ำ และกำรคุ้มครองแบรนด์ก็เป็นห่วงโซ่ท่ีส ำคัญ
มำก 

——คุณอู๋

เข้ำร่วมกับ Amazon ในต้นปี 2020 และเข้ำร่วมกำรลงทะเบียนแบรนด์ 
Amazon ผ่ำนเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีรอด ำเนินกำร (Pending Trademark) 
ในเดือนกันยำยนได้ส ำเร็จอย่ำงรวดเร็ว หลังจำกกำรผลิตในสหรฐัอเมริกำ
กลับมำอีกครั้ง ยอดขำยต่อเดือนเพ่ิมข้ึน 23% และอัตรำกำรกลับมำซือ้ซ ำ้
ก็สูงมำก ควำมเหนียวแน่นของแบรนด์ก็ดีมำกเช่นกัน ทั้งผู้ขำยและผู้ซื้อ
ต่ำงก็จ ำเป็นต้องได้รับกำรจดทะเบียนแบรนด์     

——Jesse

5

ตระหนักถึงคุณสมบติั
อุตสำหกรรมของสินค้ำ

ท ำกำรวิจัยกำรตลำดให้เพียงพอ ให้กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยระบุตัวตน
กับแบรนด์ได้อย่ำงรวดเร็ว

รวมถึงกำรวิเครำะห์ทำงอุตสำหกรรม กำร
วิเครำะห์แบรนด์กำรแข่งขันแบรนด์คู่ต่อสู้ กำร

วิเครำะห์กำรก ำหนดกลุ่มลูกค้ำ กำร
ตรวจสอบนฃและกำรปรับแต่งค่ำนิยมหลักของ

ตนเองและอ่ืนๆ

ผลิตภัณฑ์เป็นจุดส ำคัญของแบรนด์ กำรวำงต ำแหน่งก็ควรให้ควำมส ำคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีขำยรอบๆ ด้วย นอกจำกน้ี กำรออกแบบ
ภำพลักษณ์ของแบรนด์ก็เป็นข้ันตอนส ำคัญในกำรจดทะเบียนแบรนด์อีกด้วย กำรออกแบบภำพลักษณ์ของแบรนด์ส่วนใหญ่จะ
เก่ียวกับช่ือแบรนด์ เอกลักษณ์ของแบรนด์ (โลโก้) และสโลแกนของแบรนด์ (สโลแกนแบรนด์) กำรพัฒนำต ำแหน่งแบรนด์สำมำรถท ำ
ได้โดยกระบวนกำรต่อไปน้ี:
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หลังจำกก ำหนดต ำแหน่งแบรนด์และสร้ำงระบบภำพลักษณ์แบรนด์พ้ืนฐำนแล้ว ขั้นตอนแรกก็คือจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรคำ้

1.2. ลงทะเบียนแบรนด ์Amazon อย่ำงไร?

1.2.1 กำรย่ืนขอเครื่องหมำยกำรค้ำในต่ำงประเทศ

6

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรคำ้

ย่ืนขอเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีประเทศหรือ
ภูมิภำคใด:1

ออสเตรเลีย บรำซิล แคนำดำ ฝร่ังเศส เยอรมนี สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ

อินเดีย อิตำลี ญ่ีปุ่น ซำอุดิอำระเบีย สเปน ตุรกี สิงคโปร์

สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน เม็กซิโก โปแลนด์ สหภำพยุโรป

ขั้นตอนที่ 1
ค้นหำเคร่ืองหมำยกำรค้ำ ตรวจสอบว่ำ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำที่คุณต้องกำรย่ืนขอ
เคยถูกจดทะเบยีนหรือไม่ และมีเคร่ืองหมำย
กำรค้ำที่เหมือนกันหรือคล้ำยกันหรือไม่

ขั้นตอนที่ 2
ก ำหนดประเทศหรือภูมิภำคที่จะย่ืนขอ และ
เตรียมเอกสำรกำรย่่ืนขอเคร่ืองหมำย
กำรค้ำที่จ ำเปน็ส ำหรับประเทศเป้ำหมำย

ขั้นตอนที่ 3
ย่ืนค ำขอจดทะเบยีนเคร่ืองหมำยกำรค้ำไปยังส ำนักงำน
เคร่ืองหมำยกำรค้ำตำมขอ้ก ำหนดของแต่ละประเทศเปำ้หมำย 
เม่ือได้รับหนังสือตอบรับ ก็ถือว่ำได้รับเคร่ืองหมำยกำรค้ำทีร่อ
ด ำเนินกำร (Pending Trademark)

ขั้นตอนที่ 4
เข้ำสู่ช่วงเวลำทีป่ระกำศ หลังจำก
น้ันก็จะสำมำรถรับเคร่ืองหมำย
กำรค้ำ R ได้

เม่ือท ำกำรขำยอีคอมเมิร์ซข้ำมพรมแดน ต้องจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในสถำนท่ีขำยเป้ำหมำยก่อน โดยท่ัวไปแล้ว กำรจด
ทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำแบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน

หมำยเหตุ เน่ืองจำกหลังจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำแล้วต้องลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon ผู้ขำยจึง
จ ำเป็นต้องทรำบข้อมูลล่วงหน้ำ:

• ปัจจุบันกำรลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon ยอมรับเครื่องหมำยกำรค้ำจำกประเทศหรือภูมิภำคต่อไปน้ี รวมไปถึง:

• ประเทศและภูมิภำคของย่ืนขอเครื่องหมำยกำรค้ำควรสอดคล้องกับสถำนท่ีขำย เพ่ือให้ม่ันใจว่ำหลังจำกกำรลงทะเบียน
แบรนด์ Amazon แล้วจะมีอ ำนำจในกำรใช้ฟังก์ชันแบรนด์ท่ีครอบคลุมมำกข้ึน ตัวอย่ำงเช่น หำกท่ำนขำยท่ี Amazon 
ของสหรัฐอเมริกำ แนะน ำให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำของส ำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำของสหรัฐอเมริกำท ำกำรย่ืนขอ
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ปัจจุบันกำรลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon ยอมรับเฉพำะ "เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม" หรือ "เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ
อย่ำงประกอบด้วยค ำ ตัวอักษร หรือตัวเลข" ผู้ขำยจ ำเป็นต้องให้ควำมสนใจเป็นพิเศษกับประเภทของเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีย่ืนขอ
เม่ือท ำกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ คลิกท่ีน่ี เพ่ือดูจุดสนใจกำรลงทะเบียนแบรนด์ส ำหรับกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
ประเทศต่ำงๆ

ย่ืนขอเครื่องหมำยกำรค้ำประเภทใด:2

เครื่องหมำยกำรค้ำ
แบบข้อควำมประกอบด้วยค ำ ตัวอักษร หรือ
ตัวเลข

เครื่องหมำยกำรค้ำ
แบบข้อควำม

สถำนะเครื่องหมำยกำรค้ำ:3

ข้ันตอนที่ 1
ส่งกำรย่ืนขอไปที่ส ำนักงำน
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของประเทศที่จะ
ขำย

ข้ันตอนที่ 2
ได้รับหนังสือตอบรับก็ถือว่ำมี
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ TM แล้ว

ข้ันตอนที่ 5
ลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon

ข้ันตอนที่ 4
ได้รับเคร่ืองหมำย 

R

ข้ันตอนที่ 3
ผ่ำนช่วงตรวจสอบและ

ช่วงประกำศ

หลังจำกมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำ TM ก็
สำมำรถลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ได้
แล้ว

Amazon

ข้ันตอนล่ำสุดของกำรลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon ยังยอมรับกำรย่ืนขอเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีรอด ำเนินกำร (Pending 
Trademark) เพ่ือช่วยให้ผู้ขำยได้รับเครื่องมือแบรนด์และฟังก์ช่ันกำรคุ้มครองล่วงหน้ำ

https://brandservices.amazon.com/brandregistry/eligibility?lang=en-US
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ย่ืนขอที่ไหน:4

8

ท่ำนสำมำรถย่ืนขอผ่ำนผู้ให้บริกำรเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีเก่ียวข้องได้ หรือค้นหำผู้ให้บริกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำท่ี
เก่ียวข้องได้ท่ี เมนู “แอพลิเคชั่นและกำรบริกำร” > คลิก “บริกำรค้นหำ” บนศูนย์ผู้ขำย

ระยะเวลำในกำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ R ในภูมิภำคต่ำงๆ

กำรจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
สหรัฐอเมริกำ
ใบเสร็จกำรตอบรับเคร่ืองหมำยกำรค้ำจะออกภัย
ใน 1 วันหลังจำกส่งย่ืนขอ หนังสือรับรองใช้เวลำ
ประมำณ 8 เดือน

กำรจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรค้ำในส
หรำชอำณำจักร
ใบเสร็จกำรตอบรับเคร่ืองหมำยกำรค้ำจะออกภัย
ใน 3 วันหลังจำกส่งย่ืนขอ หนังสือรับรองใช้เวลำ
ประมำณ 4 เดือน

กำรจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
สหภำพยุโรป
ใบเสร็จกำรตอบรับเคร่ืองหมำยกำรค้ำจะออกภัย
ใน 1 วันหลังจำกส่งย่ืนขอ หนังสือรับรองใช้เวลำ
ประมำณ 4 เดือน

กำรจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
ออสเตรเลีย
ใบเสร็จกำรตอบรับเคร่ืองหมำยกำรค้ำจะออกภัย
ใน 5 วันหลังจำกส่งย่ืนขอ หนังสือรับรองใช้เวลำ
ประมำณ 8 เดือน

กำรจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
ญี่ปุ่น
ใบเสร็จกำรตอบรับเคร่ืองหมำยกำรค้ำจะออกภัย
ใน 5 วันหลังจำกส่งย่ืนขอ หนังสือรับรองใช้เวลำ
ประมำณ 8 เดือน

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำต้องใช้เวลำ และระยะเวลำของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ผู้ขำยโปรดเตรียมกำรล่วงหน้ำ
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1.2.2 ลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon

ตอนน้ี ท่ำนสำมำรถคลิกท่ีน่ีไปท่ีหน้ำ "ข้อดีด้ำนแบรนด์" ท่ีศูนย์ผู้ขำยพ่ือดูผลประโยชน์แบรนด์ท้ังหมด

9

เพจ A+ กำรทดสอบกำรจัดกำร อัปโหลดและจัดกำร
วิดีโอของร้ำนหลักแบรนด์ Vine สินค้ำกลุ่มงำน

เสมือน วิดีโอโฆษณำ กำรโปรโมทแบรนด์,กำรโปรโมท
ประเภทกำรแสดงผล

กำรสร้ำงแบรนด์ Brand Analytics กำรคุ้มครองแบรนด์

ตำมที่แสดงในเนื้อหำก่อนหน้ำนี้ มีกำรกล่ำวถึงในกำรแนะน ำกำรยืน่ขอเครื่องหมำยกำรค้ำส ำหรับ
เครื่องหมำยกำรค้ำในตำ่งประเทศ ต้องยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำทีส่อดคลอ้งกับประเทศทีท่ำ่นขำยก่อน

Amazon Brand Analytics แผงควบคุมแบรนด์
Amazon Attribution

กำรคุ้มครองแบรนด์โดยอัตโนมัติ รำยงำนปัญหำ
กำรละเมิด โปรแกรมควำมโปร่งใส Transparency 

Project Zero

ต่อไป เรำต้องลงทะเบียนแบรนด์ Amazon หรือส่ิงท่ีเรียกกันท่ัวไปว่ำ "กำรจดแบรนด์” ซึ่งเป็นข้ันตอนส ำคัญท่ีช่วยสรำ้งแบรนด์และ
เพ่ิมยอดขำยท่ี Amazon

• ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ช่วยในกำรขำยได้อย่ำงไร?
หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon แล้ว ท่ำนจะได้รับโอกำสกำรโปรโมทแบรนด์และสินค้ำของท่ำน และได้รับเครื่องมือ
สร้ำงแบรนด์อย่ำงเต็มรูปแบบท่ี Amazon จัดสรรให้ ตัวอย่ำงเช่น:

• ฉันสำมำรถลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon หรือไหม?

https://sellercentral.amazon.com/brands/benefits?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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• ขั้นตอนล่ำสุดของกำรลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon: เครื่องหมำยกำรค้ำที่รอด ำเนินกำร (Pending Trademark) 
ก็สำมำรถยื่นขอได้

เครื่องหมำยกำรค้ำ TM ก็สำมำรถลงทะเบยีนแบรนดท์ี่ 
Amazon ได้

เพ่ือช่วยให้ผู้ขำยมือใหม่ปลดล็อกเครื่องมือผู้ค้ำแบรนด์ได้อย่ำงรวดเรว็ และเพ่ิม
ควำมเร็วในกำรขำย ปัจจุบันมีเพียงเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีรอด ำเนินกำร 
(Pending Trademark) ก็สำมำรถลงทะเบียนแบรนด์ที ่Amazon ได้! และ
หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ที ่Amazon โดยใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ TM เม่ือสถำนะ
เครื่องหมำยกำรค้ำกลำยเป็นเครื่องหมำย R ผู้ขำยก็ไม่ต้องด ำเนินกำรใดๆ และไม่
ต้องท ำกำรลงทะเบียนอีกครั้ง

10

ผ่ำนช่วงตรวจสอบ
และช่วงประกำศ

ได้รับเครื่องหมำย R
ลงทะเบียนแบรนด์ท่ี 
Amazon

หลังจำกมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำ TM 
ก็สำมำรถลงทะเบียนแบรนด์ท่ี 

Amazon ได้
ส่งกำรย่ืนขอไปที่

ส ำนักงำนเครื่องหมำย
กำรค้ำของประเทศที่จะขำย

ได้รับหนังสือตอบรับก็
ถือว่ำมีเครื่องหมำย
กำรค้ำ TM แล้ว
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• เครื่องหมำย R กับเครื่องหมำยรอด ำเนินกำร (Pending Trademark) มีควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงในกำร
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon อย่ำงไร?

• สถำนท่ีออกเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้รับกำรยอมรับ เหมือนกัน
ปัจจุบัน Amazon ยอมรับเฉพำะเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีออกโดยประเทศ/ภูมิภำคและส ำนักงำนเครื่องหมำย
กำรค้ำของรัฐบำลสหภำพยุโรปต่อไปน้ี

เครื่องหมำยกำรค้ำ

แบบข้อควำม

เครื่องหมำยกำรค้ำ

แบบข้อควำมประกอบด้วยค ำ ตัวอักษร หรือ

ตัวเลข

AMAZON

11

ออสเตรเลีย บรำซิล แคนำดำ ฝร่ังเศส เยอรมนี สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ

อินเดีย อิตำลี ญ่ีปุ่น ซำอุดิอำระเบีย สเปน ตุรกี สิงคโปร์

สหรัฐอำหรับเอ
มิเรตส์

เนเธอร์แลนด์ สวีเดน เม็กซิโก โปแลนด์ สหภำพยุโรป

• ประเภทเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้รับกำรยอมรับ เหมือนกัน
ปัจจุบันกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ยอมรับเฉพำะ "เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม" หรือ 
"เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพอย่ำง ประกอบด้วยค ำ ตัวอักษร หรือตัวเลข" ผู้ขำยจ ำเป็นต้องให้ควำม
สนใจเป็นพิเศษกับประเภทของเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีย่ืนขอเม่ือท ำกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ

• เอกสำรท่ีต้องเตรียมส ำหรับท ำกำรลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon เหมือนกัน

• แสดงรูปภำพขอแบรนด์บนสินค้ำและ/หรือบรรจุภัณฑ์อย่ำงชัดเจน

• หมำยเลขจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ หำกท่ำนใช้เครื่องหมำยกำรค้ำที่รอ
ด ำเนินกำร ก็ต้องเตรียมหมำยเลขกำ่รย่ืนขอเครื่องหมำยกำรค้ำกอ่น

• รำยกำรตัวอย่ำง ASIN ท่ีแสดงสินค้ำท่ีมีตแบรนด์บน Amazon

• ประเทศ/ภูมิภำคท่ีผลิตและจัดจ ำหน่ำยสินค้ำท่ีมีแบรนด์

• หมวดหมู่สินค้ำทีเ่ป็นของแบรนด์ (ตัวอย่ำงเช่น เครื่องแต่งกำย สินค้ำกีฬำ สินค้ำ
อิเล็กทรอนิกส์และอ่ืนๆ)ลงทะเบียน
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• ผลประโยชน์แบรนด์ท่ีได้รับ ต่ำงกันนิดหน่ึง
กำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีรอด ำเนินกำร (Pending TM) ลงทะเบียนจะช่วยให้ท่ำนได้ใช้เครื่องมือพิเศษของ
แบรนด์ลวงหน้ำ แต่ส่วนใหญ่จะจ ำกัดอยู่ท่ีเครื่องมือสร้ำงแบรนด์และวิเครำะห์แบรนด์ สำมำรถช่วยให้ท่ำนสะสม
ยอดขำยของช่วงแรกๆ ได้ ส ำหรับผู้ขำยท่ีใช้เครื่องหมำย R ท ำกำรลงทะเบียน ก็ยังได้ใช้ฟังก์ช่ันกำรคุ้มครอง
แบรนด์ที่รอบด้ำนมำกขึ้น

• ตำรำงกำรเปรียบเทียบผลประโยชน์แบรนด์ - 1

หมำยเหตุ
ผู้ที่ย่ืนขอที่ส่งกำรลงทะเบียนจ ำเป็นต้องเป็นเจ้ำของหรือบรษัิทของแบรนด์ 
องค์กรตัวแทนหรอืผู้จัดจ ำหนำ่ยที่ไม่ใช่เจ้ำของแบรนด์ไม่สำมำรถย่ืนขอ
ลงทะเบียนให้กับแบรนด์ได้

12

ผลประโยชน์แบรนด์ เครื่องมือกำรขำย
เครื่องหมำยกำรคำ้
ที่รอด ำเนินกำร

เครื่องหมำย R

กำรสร้ำงแบรนด์

เพจ A+ √ √

กำรทดสอบบริหำร √ √

อัปโหลดและบริหำรวิดีโอ √ √

ร้ำนหลักแบรนด์ √ √

Vine √ √

สินค้ำกลุ่มงำนเสมือน √ √

วิดีโอโฆษณำ √ √

กำรโปรโมทแบรนด์ √ √

กำรโปรโมทประเภทแสดงผล √ √
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ข่ำวดี

หลังจำกใช้เครื่องหมำยกำรคำ้ที่รอด ำเนินกำร (Pending Trademark) ทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon 
เมื่อสถำนะเครื่องหมำยกำรค้ำกลำยเป็นเครือ่งหมำย R ผู้ขำยก็ไม่ต้องด ำเนินกำรใดๆ และไม่ต้องท ำ
กำรลงทะเบียนอีกครั้ง

13

• ตำรำงกำรเปรียบเทียบผลประโยชน์แบรนด์ - 2

ผลประโยชน์แบรนด์ เครื่องมือกำรขำย
เครื่องหมำยกำรคำ้
ที่รอด ำเนินกำร

เครื่องหมำย R

Brand Analytics

Amazon Brand Analytics √ √

แผงควบคุมแบรนด์ √ √

Amazon Attribution √ √

กำรคุ้มครองแบรนด์

กำรคุ้มครองแบรนด์โดยอัตโนมัติ × √

รำยงำนพฤติกรรมกำรละเมิด
รำยงำนกำรละเมิดของ
ลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร

√

โปรแกรมโปร่งใส Transparency × √

Project Zero × √
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• ข้ันตอนของกำรท ำกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ต่ำงกันนิดหน่ึง
ก่อนอ่ืน ไปท่ีเว็บไซต์กำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon และท ำตำมข้ันตอนด้ำนล่ำงเพ่ือลงทะเบียนแบรนด์:

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เว็บไซต์กำรลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon

14

คลิก "เข้ำสู่ระบบ" ที่มุมบนขวำ และเลือกเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของประเทศ/ภูมิภำคท่ีท่ำนต้องกำรลงทะเบียน ตัวอย่ำงเช่น หำกท่ำน
ต้องกำรลงทะเบียนแบรนด์บนเว็บไซต์ในสหรัฐอเมรกิำ ควรเลือก "สหรัฐอเมริกำ" ท่ีน่ี คลิกท่ีน่ีเริ่มต้นลงทะเบียน

ตัวอย่ำงใช้ส ำหรับอ้ำงองิเท่ำนัน้

https://brandservices.amazon.com/?lang=en-US
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ขั้นตอนที่ 2: เข้ำสู่ระบบด้วยบัญชผีู้ขำยของท่ำน

เพ่ือช่วยให้ท่ำนได้รับฟังก์ชันท่ีเก่ียวข้องกับกำรสร้ำงและกำรคุ้มครองแบรนด์อย่ำงรวดเร็วหลังจำกลงทะเบียนกับแบรนด์ Amazon 
แล้ว โปรดเข้ำสู่ระบบด้วยอีเมลบัญชีผู้ขำยและรหสัผ่ำนท่ีใช้บนเว็บไซต์ Amazon ท่ีสอดคล้อง หำกยังไม่เปิดร้ำนค้ำ แนะน ำให้ย่ืนขอ
อีกครั้งหลังจำกเปิดร้ำน หมำยเหตุ: หำกท่ำนต้องย่ืนขอลงทะเบียนแบรนด์ Amazon แยกจำกเว็บไซต์ของประเทศท่ีไม่เหมือนกัน 
ท่ำนต้องเข้ำสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ขำยของเว็บไซต์ท่ีสอดคล้อง
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หลังจำกสร้ำงบัญชี ท่ำนก็จะเข้ำสู่แพลตฟอร์มกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon คลิก "ลงทะเบียนแบรนด์ใหม่" ทำงด้ำนซ้ำย ท่ำนจะ
ได้เห็นรำยกำรเอกสำรท่ีต้องเตรียมระหว่ำงข้ันตอนกำรลงทะเบียน หำกท่ำนพร้อม ให้คลิก "ลงทะเบียนบัญชี”

ขั้นตอนที่ 3: หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon เริ่มต้นลงทะเบียนแบรนด์ใหม่

16

ตัวอย่ำงใช้ส ำหรับอ้ำงองิเท่ำนัน้

ตัวอย่ำงใช้ส ำหรับอ้ำงองิเท่ำนัน้
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ขั้นตอนที่ 4: ส่งข้อมูลแบรนด์เพื่อท ำกำรยื่นขอลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon

ในตำรำงด้ำนล่ำง ให้กรอกช่ือแบรนด์ ส ำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำ หมำยเลขเครื่องหมำยกำรค้ำ สินค้ำและข้อมูลอ่ืนๆ:

17

⚫ ชื่อแบรนดท์ี่ส่งที่นี่ต้องเหมือนกบัชื่อเคร่ืองหมำยที่
ลงทะเบียนโดยส ำนักงำนเคร่ืองหมำยกำรคำ้ในท้องถิ่น
ทุกประกำร

⚫ ชื่อแบรนด์จะใช้ส ำหรับสร้ำงข้อมสิูนคำ้ที่ Amazon
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• สถำนะเครื่องหมำยกำรค้ำ
ส ำหรับเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีรอด ำเนินกำรท่ีใช้ย่ืนขอกับส ำนักเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีไม่เหมือนกัน ข้ันตอนกำรด ำเนินกำร
น้ีมีควำมแตกต่ำงกัน ดังน้ันโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำในค ำถำมน้ี "เลือกส ำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำ" ให้เลือก
เครื่องหมำยท่ีถูกต้องตำมเครื่องหมำยกำรค้ำของท่ำน

• ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำในสหรัฐอเมริกำท ำกำรลงทะเบียนแบรนด์

18

⚫ หำกใช้เคร่ืองหมำย R: โปรดกรอกหมำยเลขเคร่ืองหมำยกำรคำ้ (Trademark 
Registration#) ของท่ำนให้ถูกต้องของที่นี่ โปรดตรงกับข้อมูลกำรลงทะเบียนกับ
ส ำนักงำนเคร่ืองหมำยกำรคำ้ในท้องถิ่นทุกประกำร

⚫ หำกใช้เคร่ืองหมำยกำรทีร่อด ำเนนิกำร (Pending Trademark): กรอกหมำยเลขทีย่ื่น
ขอเคร่ืองหมำยกำรคำ้ไม่จ ำเปน็ต้องแจ้งสถำนะกำรย่ืนขอเคร่ืองหมำยกำรค้ำในกำร
ลงทะเบียนแบรนด ์Amazon
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• ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำในญี่ปุ่น/สหรำชอำณำจกัร/ยโุรปท ำกำรลงทะเบียนแบรนด์

19

⚫ หำกใช้เคร่ืองหมำย R: โปรดกรอกหมำยเลขเคร่ืองหมำยกำรคำ้ 
(Trademark Registration#) ของท่ำนให้ถูกต้องของที่นี่ โปรดตรงกับ
ข้อมูลกำรลงทะเบยีนกบัส ำนกังำนเคร่ืองหมำยกำรคำ้ในท้องถิ่นทกุประกำร

⚫ หำกใช้เคร่ืองหมำยกำรทีร่อด ำเนนิกำร (Pending Trademark): กรอก
หมำยเลขที่ย่ืนขอเคร่ืองหมำยกำรคำ้ไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งสถำนะกำรย่ืนขอ
เคร่ืองหมำยกำรค้ำในกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon

⚫ หำกใช้เคร่ืองหมำย R: เลือก “ลงทะเบียนแล้ว”
⚫ หำกใช้เคร่ืองหมำยกำรคำ้ที่รอด ำเนนิกำร (Pending Trademark): 
เลือก “รอด ำเนินกำร”



Copyright ©  2021 Amazon. All rights Reserved.

คู่มือแนะน ำกำรเร่ิมสร้ำงแบรนด์บน Amazon - เร่ิมต้นกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon

• ประเภทเครื่องหมำยกำรค้ำ
หำกเครื่องหมำยกำรค้ำของท่ำนเป็นเครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ ท่ำนยังต้องอัปโหลดรูปภำพของเครื่องหมำย
กำรค้ำน้ันด้วย

20

เคร่ืองหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพที่อัปโหลดต้องเหมือนกบั
รูปภำพที่ท่ำนย่ืนขอกบัส ำนกังำนเคร่ืองหมำยกำรคำ้
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• รูปภำพเครื่องหมำยกำรค้ำ
รูปภำพสินค้ำท่ีอัปโหลด ข้อมูลแบรนด์บนสินค้ำและโลโก้แบรนด์ท่ีแดสงบนสินค้ำหรือบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นข้อมูลถำวร

21

รูปภำพสินคำ้ที่อัปโหลด ข้อมลูแบรนดบ์นสนิคำ้และโลโก้แบรนดท์ี่
แสดงบนสินค้ำหรือบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นขอ้มูลถำวร
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คลิกเลือก "ผู้ขำย" และเลือก "บัญชีผู้ขำยของแบรนด์ท่ีท่ำนย่ืนขอขำยท้ังหมด”

ขั้นตอนที่ 5: ให้ข้อมูลบัญชกีำรขำย

22

คลิกเลือก "ผู้ขำย" และเลือก บัญชผีูข้ำยของแบ
รนด์ที่ท่ำนย่ืนขอขำยทัง้หมด

หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ส ำเร็จแล้ว บัญชี
ผู้ขำยที่เลือกสำมำรถรับสิทธ์ิใช้เคร่ืองมือสร้ำงแบรนด์ได้
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• เลือกประเภทแบรนด์

23
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โปรดเลือกตำมสถำนกำรณ์เฉพำะของแบรนด์ของท่ำน:

ขั้นตอนที่ 6: ให้ข้อมูลกำรจัดจ ำหน่ำย

24
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เม่ือท ำกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon และกรอกข้อมูล โปรดตรวจสอบรำยกำรต่อไปน้ีอย่ำงละเอียดเพ่ือช่วยเพ่ิมอัตรำกำรอนุมัติ
ของท่ำน:

25

ข้อควรระวังในกำรลงทะเบยีนแบรนด์ Amazon

• แบรนด์มีเครื่องหมำย R หรือเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีรอด ำเนินกำรในประเทศท่ีลงทะเบียนย่ืนขอหรือไม่
• เป็นเครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำมหรอืเครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพท่ีถูกต้อง
• ท่ำนสำมำรถดูควำมมีประสิทธิภำพของเครื่องหมำยกำรค้ำได้จำกเว็บไซต์ส ำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำในท้องถ่ิน
• ช่ือแบรนด์ท่ีส่งลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ต้องตรงกับช่ือเครื่องหมำยท่ีลงทะเบียนกับส ำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำ

ในท้องถ่ินทุกประกำร
• หมำยเลขเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีส่งลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ต้องตรงกับข้อมูลกำรจดทะเบียนกับส ำนักงำน

เครื่องหมำยกำรค้ำในท้องถ่ินทุกประกำร
• ประเภทเครื่องหมำยกำรค้ำได้กรอกอย่ำงถูกต้องหรือไม่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำรูปภำพเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีท่ำนอัปโหลดเหมือนกับบันทึกบนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเครื่องหมำย

กำรค้ำในท้องถ่ินทุกประกำร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำข้อมูลผู้ติดต่อเครื่องหมำยกำรค้ำเป็นปัจจุบันและถูกต้องในแหล่งข้อมูลสำธำรณะท้ังหมด
• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ส่งรหัสยืนยันภำยใน 30 วันหลังจำกได้รับอีเมลรหสัยืนยัน
• หลังจำกส่งส ำเร็จ กรุณำติดตำมกำรแจ้งเตือนจำกอีเมล brand-registry-support@amazon.com

หลังจำกด ำเนินข้ันตอนข้ำงต้นส ำเร็จ เพียงแค่ส่งข้อมูลและรหสัยืนยันตำมค ำแนะน ำในเพจเท่ำน้ัน ก็จะย่ืนขอได้อย่ำงง่ำยด่ำย และ
รอกำรอนุมัติกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon นอกจำกน้ี โปรดระวัง:

• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ส่งรหัสยืนยันภำยใน 30 วันหลังจำกได้รับอีเมลรหัสยืนยัน
• หลังจำกส่งส ำเร็จ กรุณำติดตำมกำรแจ้งเตือนจำกอีเมล brand-registry-support@amazon.com

ขั้นตอนที่ 7: ส่งข้อมูล และรอตอบกลับ

mailto:brand-registry-support@amazon.com
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เวลำในกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำและกำรรับเครื่องหมำย R ในแต่ละประเทศต่ำงๆ จะแตกต่ำงกัน หำกท่ำนต้องกำรท ำกำร
ลงทะเบียนแบรนด์ในหลำยประเทศ/ภูมิภำคด้วยเครื่องหมำยกำรค้ำเพียงประเทศเดียว เว็บไซต์อ่ืนๆ สำมำรถท ำกำรย่ืนแบรนด์ท่ีเสร็จ
สมบูรณ์ของเว็บไซต์หน่ึงไปยังร้ำนค้ำท่ีด ำเนินกำรโดยเว็บไซต์อ่ืน ๆ หลังจำกขออนุมัติลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ส ำเร็จแล้ว ท่ำน
ยังสำมำรถรับสิทธ์ิเก่ียวกับเครื่องมือสร้ำงแบรนด์ได้ ตัวอย่ำงเช่น เพจ A+ หลักแบรนด์และอ่ืนๆ บนเว็บไซต์เหล่ำน้ี

1.3 ขออนุมตัเิวบ็ไซต์ประเทศอืน่ๆและเพิม่เครื่องหมำยกำรค้ำเพิม่เตมิ
อย่ำงไร?

26

ผู้ขำยชำวไทย B บริหำรงำนทั้งเว็บไซต์ Amazon ในสหรัฐอเมริกำและยุโรป เขำได้รับ
เครื่องหมำยกำรคำ้จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกำ (เครื่องหมำย R) และได้ลงทะเบียนแบรนด์ 
Amazon บนเว็บไซต์ Amazon ในสหรัฐอเมริกำแล้ว กลำยเป็นผู้ขำยแบรนด์ในเว็บไซต์ของ
สหรัฐอเมริกำ แต่เครื่องหมำยกำรคำ้ที่จดทะเบียนในยุโรปของเขำยังอยู่ในข้ันตอนกำรยื่นขอ 
เขำต้องรอจนเครื่องหมำยกำรคำ้ในยุโรปจได้รับอนุมัติก่อน ถึงได้รับผลประโยชน์กำรขำยของ
ผู้ขำยแบรนด์ Amazon ในเว็บไซต์ยุโรปหรือไม่?

ค ำตอบ: ไม่จ ำเป็น เขำสำมำรถขออนุญำตกำรยื่นขอแบรนด์ที่เสร็จสมบูรณ์บน
เว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกำให้กับร้ำนค้ำในเว็บไซต์ยุโรปได้ หลังจำกขออนุมัติกำร
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ส ำเร็จ เขำยังได้รับสิทธิ์ในกำรใช้เครื่องกำรสร้ำงแบ
รนด์ที่เฉพำะส ำหรับผู้ขำยแบรนด์ ตัวอย่ำงเช่น หลักแบรนด์ เพจ A+ และอื่นๆ
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• หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ส ำเร็จ ขออนุมัติเว็บไซต์อื่นอย่ำงไร?
ผู้ขำยต้องเป็นผู้ย่ืนขอคนแรกในกำรลงทะเบียนแบรนด์ หรือได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้จัดกำรแบรนด์ ถึงสำมำรถขอ
อนุมัติแบรนด์ให้เว็บไซต์อ่ืนได้ (เพ่ิมผู้ใช้งำนใหม่ให้แบรนด์ท่ีลงทะเบียนแล้ว) ข้ันตอนด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี:

1. เข้ำสู่ระบบ: https://brandregistry.amazon.comคลิก “ผู้ให้บริกำรลงทะเบียนแบรนด์”

หมำยเหตุ：
หำกท่ำนไม่เห็นข้อมูลเฉพำะหลังจำกคลิก "อัปเดตบทบำทหรือ
เพ่ิมผู้ใช้ใหม่ในบัญชีผู้ใช้งำน" โปรดเปล่ียนภำษำในรำยกำร
แบบเล่ือนลงทำงด้ำนขวำของหน้ำเป็นภำษำอังกฤษ

27

2. เลือก "อัปเดตเอกสำรแบรนด์ของท่ำน> อัปเดตบทบำทหรือเพ่ิมผู้ใช้ใหม่ในบัญชีผู้ใช้งำน" และกรอกข้อมูลท่ี
จ ำเป็นตำมท่ีก ำหนด

https://brandregistry.amazon.com/?languageSwitched=1&mons_sel_locale=th_TH
https://brandregistry.amazon.com/?languageSwitched=1&mons_sel_locale=th_TH
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3. เลือกหน่ึงบทบำทหรือมำกกว่ำท่ีท่ำนต้องกำรก ำหนดให้กับบัญชีผู้ใช้งำนท่ีเพ่ิมใหม่
หมำยเหตุ：
หำกท่ำนต้องกำรอัปเดตหรอืลบบทบำท โปรดท ำตำมข้ันตอนเดียวกับด้ำนบน เลือก "อัปเดต" หรือ "ลบ" 
บทบำทในข้ันตอนท่ีสำมและกรอกเน้ือหำอ่ืนๆ ให้ส ำเร็จ นอกจำกน้ี อีเมล์ของบทบำทใหม่ท่ีท่ำนต้องกำรเพ่ิม
ต้องมีอยู่ในบัญชีผู้ขำยเดียวเท่ำน้ัน หำกมีอยู่ในบัญชีผู้ขำยหลำยบัญชีพร้อมกัน อำจจะท ำให้กำรเพ่ิมล้มเหลว

28

หมำยเหตุ
กำรขออนุมัติแบรนด์ให้เว็บไซต์อ่ืนๆ จะไม่ได้รรับกำรคุ้มครองแบรนด์ของเว็บไซต์
นี้ เพียงมีเครื่องหมำยกำรค้ำท้องถ่ินในประเทศที่ขำย ถึงสำมำรถร้องเรยีนกำร
ละเมิด และคุ้มครองกำรขำยแบรนด์ได้ดีย่ิงข้ึน ดังน้ัน Amazon ขอแนะน ำอย่ำง
ย่ิงว่ำ ในเวลำเดียวกันกับกำรขออนุมัติ เรำควรเริ่มต้นย่ืนขอเครือ่งหมำยกำรค้ำ
ท้องถ่ิน และเพ่ิมเครื่องหมำยกำรค้ำทันที
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• หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ส ำเร็จ เพิ่มเครื่องหมำยกำรคำ้เพิ่มเติมอยำ่งไร?
เน่ืองจำกควำมต้องกำรในกำรขยำยธุรกิจแบรนด์ ผู้ขำยมักจะต้องเพ่ิมเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีจดทะเบียนใหม่ในระหว่ำ
ด ำเนินธุรกิจ ส ำหรับผู้ขำยท่ีลงทะเบียนแบรนด์ Amazon เสร็จแล้ว ไม่จ ำเป็นต้องผ่ำนข้ันตอนกำรลงทะเบียนแบรนด์อีก 
และสำมำรถเพ่ิมเครื่องหมำยกำรค้ำอ่ืนๆ ให้กับแบรนด์ได้โดยตรง หลังจำกคลิก "ผู้ให้บริกำรลงทะเบียนแบรนด์" ใน
ข้ันตอนแรกข้ำงต้น และเลือก "ให้เครื่องหมำยกำรค้ำอ่ืน" จำกน้ันกรอกข้อมูลท่ีจ ำเป็นตำมท่ีก ำหนด:

เครื่อหมำยจดทะเบียน (เครื่องหมำย R) ที่ผู้ขำยชำวไทย B ได้ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกำส ำเร็จ และ
ท ำกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon บนเว็บไซต์ Amazon ของสหรัฐอเมริกำ ในกำรเปิดไลน์สินค้ำ
ใหม่ ผู้ขำย B ได้ยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำอีกครั้งกับส ำนักงำนเครื่องหมำยกำรค้ำในสหรัฐอเมริกำ 
เขำต้องผ่ำนกระบวนกำรที่เกี่ยวกับแบรนด์ Amazon อีกครั้งหรือไม่?

ค ำตอบ: ไม่จ ำเป็น เขำสำมำรถกรอกข้อมูลตำมข้อควำมแจง้ในหน้ำกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon 
เพื่อเพิ่มเครื่องหมำยกำรคำ้ให้กับตนเองเพิ่มเติม

29
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• เบร็กซิตจะมีผลกระทบต่อกำรลงทะเบียนแบรนด์อย่ำงไร?

ฉันมีเครื่องหมำยกำรค้ำในสหรัฐอเมริกำ และได้ทะเบียนแบรนด์ที่ 
Amazon ส ำเร็จแล้ว แต่ฉันไม่มีเครื่องหมำยกำรค้ำของญีปุ่่น ยัง
สำมำรถใช้เครื่องมือร้องเรยีนกำรละเมิดรำยงำน ASIN ของญี่ปุ่น
ได้หรือไม่?

ไม่สำมำรถ ผู้ขำยต้องมีเครื่องหมำยกำรค้ำท้องถ่ินท่ีมีประสิทธิภำพซึง่
ท่ำนต้องมีเครื่องหมำยกำรค้ำท่ีจดทะเบียนของญ่ีปุ่นก่อน จึงจะสำมำรถ
รำยงำนกำรละเมิดได้

สถำนกำรณ์ท่ี 1
หำกมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำในสหรำชอำณำจักรและได้
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ด้วยเคร่ืองหมำยกำรค้ำใน
ประเทศ/ภูมิภำคอ่ืนอู่แล้ว ควรท ำอย่ำงไร?
ท่ำนสำมำรถเพ่ิมเคร่ืองหมำยกำรค้ำในสหรำชอำณำจักรไป
ยังบัญชีกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ได้ด้วยตัวเอง
เข้ำสู่ระบบบัญชีบน https://brandregistry.amazon.co.uk
• คลิก "สนับสนุน" บนแผงควบคุม "Brand Registry”
• คลิก "ติดต่อฝ่ำยสนับสนุนแบรนด์" และเลือก "อัปเดต

ข้อมูลแบรนด์”
• คลิก “เพ่ิมเคร่ืองหมำยกำรค้ำอ่ืน”
• กรอกแบบฟอร์มท่ีให้

สถำนกำรณ์ท่ี 2
หำกเคร่ืองหมำยกำรค้ำสหภำพยุโรปท่ีมีอยู่ แต่ยังไม่เคย
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ตอนน้ียังสำมำรถลงทะเบียน
เคร่ืองหมำยกำรค้ำของสหภำพยุโรปได้หรือไม่?
ได้ แต่ผลประโยชน์แบรนด์ท่ีได้รับจะต่ำงกันนิดหน่ึง 
ตัวอย่ำงเช่น ผู้ขำย A บริหำรงำนเว็บไซต์ Amazon ใน
เยอรมนีพร้อมกัน และหลังจำกใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำสหภำพ
ยุโรปส ำหรับกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
• เว็บไซต์เยอรมัน: มีสิทธ์ิได้รับผลประโยชน์แบรนด์ท้ังหมด 

รวมถึงกำรสร้ำงแบรนด์ต่ำงๆ Brand Analytics และ
เคร่ืองมือกำรคุ้มครองแบรนด์

• เว็บไซต์สหรำชอำณำจักร: มีสิทธ์ิได้รับเคร่ืองมือสร้ำงแบ
รนด์และวิเครำะห์แบรนด์ แต่กำรใช้เคร่ืองมือกำรคุ้มครอง
แบรนด์จะถูกจ ำกัด ต้องเพ่ิมเคร่ืองหมำยกำรค้ำของส
หรำชอำณำจักรถึงสำมำรถรับกำรคุ้มครองทำง
กฎหมำยในท้องถิ่นได้

เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนกฎหมำยเครื่องหมำยกำรค้ำ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกรำคม 2021 เป็นต้นไป เครื่องหมำย
กำรค้ำของสหภำพยุโรปจะใช้ไม่ได้ในสหรำชอำณำจักรอีก และเจ้ำของแบรนด์ควรมีเครื่องหมำยกำรค้ำแยกต่ำงหำกในส
หรำชอำณำจักรและส ำนักงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของสหภำพยุโรป ดังน้ันหำกท่ำนด ำเนินกำรบนเว็บไซต์ของ 
Amazonในสหรำชอำณำจักร และต้องกำรได้รับสิทธ์ิฟังก์ช่ันกำรสร้ำงและกำรคุ้มครองแบรนด์รอบด้ำน ต้องมี
เครื่องหมำยกำรค้ำในสหรำช อำณำจักร ส ำหรับรำยละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรเปล่ียนแปลงกฎทรพัย์สินทำงปัญญำ
ของส ำนักงำนทรัพย์สินค้ำทำงปัญญำในสหรำชอำณำจักร สำมำรถคลิกท่ีน่ีเย่ียมชมเว็บไซต์ของรัฐบำลสหรำช
อำณำจักรเพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติม

https://www.gov.uk/
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ประเทศ/
ภูมิภำค

เงื่อนไขคุณสมบัติอย่ำงละเอยีด

สหรัฐอเมริกำ

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: ส ำนักงำนสิทธิบัตรและเครื่องหมำยกำรค้ำของสหรัฐอเมริกำ (USPTO)
• กฎระเบียบ: ต้องออกเครื่องหมำยกำรค้ำส ำหรับกำรจดทะเบียนท่ีถูกต้องในปัจจุบัน และจดทะเบียนใน

หนังสือกำรจดทะเบียนหลัก
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: 1 - ค ำ ตัวอักษร หรือตัวเลขท่ีจัดเรียงแล้ว 4 - เครื่องหมำยกำรค้ำ

ตัวอักษรแบบมำตรฐำน
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: 3 - แผนผังประกอบด้วยค ำ ตัวอักษร ตัวเลข 5 - ค ำ ตัวอักษร หรือ

ตัวเลขแบบมีสไตล์

แคนำดำ

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: ส ำนักงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของแคนำดำ (CIPO)
• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้ท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำกำรออกแบบ

เม็กซิโก

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: ส ำนักงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของเม็กซิโก Marcas Instituto 
Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI)

• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้ท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: Nominativa 
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: Mixta; Nominativa + Innominada o Diseño; Innominada o 

Diseño

บรำซิล

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้ท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: Nominativa 
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: Mista contendo elementos nominativos
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ประเทศ/
ภูมิภำค

เงื่อนไขคุณสมบัติอย่ำงละเอยีด

เยอรมนี

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: ส ำนักงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของสหภำพยุโรป (EUIPO) Deutsches 
Patent und Markenamt (DPMA)

• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้ท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม (EUIPO) Wortmarke (DPMA)
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิกท่ีมีองค์ประกอบเป็นข้อควำม (EUIPO) 

Wort-Bildmarke (DPMA) 

ฝรั่งเศส

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: ส ำนักงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของสหภำพยุโรป (EUIPO) Institut 
national de la propriété industrielle (INPI)

• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้ท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม (EUIPO) Marque verbale (INPI)
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิก เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิกท่ีมี

องค์ประกอบเป็นข้อควำม (EUIPO) Marque figurative (INPI)

อิตำลี

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: ส ำนักงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของสหภำพยุโรป (EUIPO) Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi (UIBM)

• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้ท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม (EUIPO) Marchio verbali (UIBM)
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิก เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิกท่ีมี

องค์ประกอบเป็นข้อควำม (EUIPO) Marchio figurativi (UIBM) Marchio figurativi a colori (UIBM)

สเปน

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: ส ำนักงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของสหภำพยุโรป (EUIPO) Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM)

• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้ท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม (EUIPO) Marca denominative 

(OEPM)
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิก เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิกท่ีมี

องค์ประกอบเป็นข้อควำม (EUIPO) Mixta - Denominativo con gráfico (OEPM)
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ประเทศ/
ภูมิภำค

เงื่อนไขคุณสมบัติอย่ำงละเอยีด

สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: กรมเครื่องหมำยกำรค้ำด้ำนเศรษฐกิจของสหรัฐอำหรบัเอมิเรตส์
• กฎระเบียบ: ต้องออกเครื่องหมำยกำรค้ำส ำหรับกำรจดทะเบียนท่ีถูกต้องในปัจจุบัน และจดทะเบียนใน

หนังสือกำรจดทะเบียนหลัก
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำแบบออกแบบ เครื่องหมำยกำรค้ำแบบออกแบบท่ีมี

องค์ประกอบเป็นข้อควำม เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำมท่ีมีสไตล์
หมำยเหตุ：
ปัจจุบัน Amazon ยอมรับเฉพำะเครื่องหมำยกำรค้ำของสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ท่ีเป็นข้อควำมใน
เครื่องหมำยกำรค้ำโดยแสดงเฉพำะตัวอักษรภำษำอังกฤษแบบมำตรฐำน

ญี่ปุ่น

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: ส ำนักงำนสิทธิบัตรของญ่ีปุ่น
• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้ท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม (เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม)
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิกท่ีมีองค์ประกอบเป็นข้อควำม ตัวอักษร/

กำรผสมแบบมีสไตล์ (เครื่องหมำยกำรค้ำแบบผสม)

อินเดีย

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: ส ำนักงำนสิทธิบัตร กำรออกแบบภำยนอก และเครื่องหมำยกำรค้ำของ
อินเดีย

• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้ท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: รูปภำพ/กำรผสม

ออสเตรเลีย

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: ส ำนักงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของออสเตรเลีย
• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้ท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: รูปภำพ ข้อควำม รูปภำพเครื่องแต่งกำย

ตุรกี

• ส ำนักงำนสิทธิบัตรญี่ปุ่น: ส ำนักงำนสิทธิบัตรของตุรกี
• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้ท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: รูปภำพ/กำรผสม
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ประเทศ/
ภูมิภำค

เงื่อนไขคุณสมบัติอย่ำงละเอยีด

สหรำช
อำณำจักร

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: ส ำนักงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของสหภำพยุโรป (EUIPO) ส ำนักงำน
ทรัพย์สินทำงปัญญำของสหรำชอำณำจักร (UKIPO)

• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้ท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิก (EUIPO) เครื่องหมำยกำรค้ำแบบ

กรำฟิกท่ีมีองค์ประกอบเป็นข้อควำม (EUIPO) เครื่องหมำยกำรค้ำแบบกรำฟิก (UKIPO) 

รำชอำณำจักร
ซำอุดิอำระเบีย

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: ส ำนักงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของซำอุดีอำระเบีย
• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้ท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำกำรออกแบบ เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม

เนเธอร์แลนด์

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: BOIP - องค์กรทรัพย์สินทำงปัญญำของเบเนลักซ์
• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้ท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำกำรออกแบบ

สวีเดน

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: ส ำนักงำนลงทะเบียนและจดทะเบียนของสวีเดน - PRV
• กฎระเบียบ:เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้ท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำกำรค้ำแบบกรำฟิก
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ข้ำงต้นก็เป็นเน้ือหำท่ีเก่ียวข้องกับกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon หวังว่ำเน้ือหำของส่ือกำรเรียนรู้น้ีจะช่วยให้ท่ำนได้รับควำมรู้
ส ำหรับผู้บริโภคผ่ำนกำรสร้ำงแบรนด์ ซึ่งเป็นกำรเอำชนะใจลูกค้ำให้กลับมำซือ้ซ ำ้ และเพ่ิมยอดขำยให้เติบโตข้ึน

สิงคโปร์

• องค์กรเครื่องหมำยกำรคำ้: ส ำนักงำนทรัพย์สินทำงปัญญำของสิงคโปร์
• กฎระเบียบ: เครื่องหมำยกำรค้ำท่ีได้ท ำกำรจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบข้อควำม: เครื่องหมำยกำรค้ำข้อควำม
• เครื่องหมำยกำรคำ้แบบรูปภำพ: เครื่องหมำยกำรค้ำกำรออกแบบ



คู่มือแนะน ำกำรเร่ิมสร้ำงแบรนด์บน Amazon - เนื้อหำที่เกี่ยวขอ้ง
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คู่มือแนะน ำกำรเริ่มสร้ำงแบรนด์บนAmazon
• เริ่มต้นกำรลงทะเบียนแบรนด์
• ควำมรู้พ้ืนฐำนด้ำนกำรตลำดแบรนด์
• เกมกำรตลำดแบรนด์ไฮเอนด์
• ข้อมูลเชิงลึกจำกข้อมูลแบรนด์
• ป้องกันกำรละเมิดและกำรขำยลอกเลียนแบบแบรนด์อย่ำงเคร่งคัด

เนื้อหำท่ีเกี่ยวข้อง
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ช่องทำงกำรค้นหำ: Amazon Seller Central > ผลกำรด ำเนินงำน > Seller University > ค้นหำช่ือหลักสูตร
ลิงก์ด่วน: Amazon Seller University เว็บไซต์ในอเมริกำเหนือ, เว็บไซต์ในยุโรป, เว็บไซต์ในญ่ีปุ่น

ท ำควำมเข้ำใจเน้ือหำท่ีเก่ียวข้องกับแบรนด์ Amazon เพ่ิมเติม:
• ต้องกำรท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับท ำไมต้องลงทะเบียนแบรนด์ Amazon? ค้นหำ “ ควำมรู้พ้ืนฐำนของแบรนด์”
• ต้องกำรเริ่มลงทะเบียนแบรนด์ทันที? ค้นหำ “เริ่มต้นลงทะเบียนแบรนด์”

https://sellercentral.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral-japan.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1


คู่มือแนะน ำกำรเร่ิมสร้ำงแบรนด์บน Amazon – ข้อเสนอแนะในกำรเรียนรู้
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ข้อเสนอแนะในกำรเรียนรู้
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หำกท่ำนคิดว่ำเนื้อหำที่เก่ียวข้องเป็นประโยชน์ส ำหรบัท่ำน กรุณำคลิก “         ” ที่มุมขวำของเพจเพ่ือแสดงควำมคิดเห็น 
ขอขอบคุณค่ะ


