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คู่มอ
ื แนะนาการเริ่มสร้างแบรนด์บน Amazon – เริ่มต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

1.1 ทำไมต้องลงทะเบียนแบรนด์ Amazon?
โดยปกติแล้ว "แบรนด์" หมายถึงเครื่องหมายที่สามารถระบุตัวตนได้ ตัวอย่างเช่น ชื่อหรือโลโก้ที่พิมพ์บนสินค้าหรือบรรจุ
ภัณฑ์ ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าที่คล้ายคลึงกันผ่านเครื่องหมายนี้ได้ และค่อยๆ สร้างกลุ่ม
ลูกค้าที่คงที่สาหรับแบรนด์ เพื่อรักษายอดขายให้เติบโตอย่างมั่นคง และเมื่อท่านขายสินค้าบน Amazon การลงทะเบียน
แบรนด์ Amazon ยังช่วยให้ท่านขยายข้อได้เปรียบด้านแบรนด์ของคุณไปได้อีกขั้น
บริษัท A : ใช้สินค้ำที่มีควำมนิยมมำกทำแบรนด์ที่มีจุดเด่น
บำงทีแบรนด์อำจเป็นแค่ฉลำกสำหรับหลำยๆ คน แต่โปรดอย่ำประมำท มันไม่ได้เป็นเพียง
ชื่อเท่ำนั้น แต่ควำมหมำยของมันทีม
่ อ
ี ยู่จะเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำทีผ
่ ่ำนกำรสร้ำงแบรนด์มำก
ขึ้น เรำทำโรงงำนมำก่อน และตัดสินใจที่จะก่อตั้งบริษท
ั หลังจำกเปิดตัวแบรนด์ได้เพียงครึ่ง
ปี เรำเป็นหนึ่งในสำมอันดับแรกของกำรขำยสินค้ำหมวดหมู่ทำควำมสะอำดด้วยไอน้ำ มี
หุ้นส่วนทำงกำรตลำดถึง 30%

การลงทะเบียนแบรนด์ Amazon หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "การจดแบรนด์" สามารถช่วยให้ท่านได้รับโอกาสการเผยแพร่แบ
รนด์และสินค้าที่ผู้ขายรายอื่นไม่มี และยังได้รับเครื่องมือการสร้างและการคุ้มครองแบรนด์ที่ Amazon มีให้อย่างครบครัน

โดยทั่วไปแล้ว การลงทะเบียนแบรนด์บน Amazon จะทาให้ท่านได้รับข้อดีหลักดังต่อไปนี้:
กำรแสดงแบรนด์ที่ถูกต้อง
ใน Amazon แบรนด์ของท่านได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการเผยแพร่ และยังสามารถมีสิทธิในการ
ควบคุมการใช้ชื่อแบรนด์ ข้อมูลสินค้าของแบรนด์ และอื่นๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย

กำรคุ้มครองแบรนด์ในเชิงรุก
Amazon จะตรวจจับ บล็อก และลบเนื้อหาละเมิดหรือไม่ถูกต้องที่น่าสงสัยต่อแบรนด์ของท่านโดย
อัตโนมัติผ่านกลไกการป้องกันต่างๆ แบรนด์สามารถใช้รูปภาพ คีย์เวิร์ด และวิธีการอื่นๆ เพื่อ
ค้นหาและรายงานพฤติกรรมการละเมิดที่อาจเกิดขึน
้
กำรสนับสนุนกำรสร้ำงแบรนด์แบบครบวงจร
เครื่องมือทางการตลาดและการคุ้มครองแบรนด์มากกว่า 30 รายการ 5 ทิศทางการดาเนินงาน
หลักเร่งการเติบโตของแบรนด์อย่างครอบคลุม ความช่วยเหลือหลายมิติเพิ่มปริมาณสินค้าใหม่และ
คาสั่งซื้อของร้านค้าใหม่อย่างรวดเร็ว
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ตามหลักแล้วหลังจากลงทะเบียนแบรนด์ Amazon สาเร็จ ท่านยังจะได้รับ"อาวุธ" สุดพิเศษมากมายที่จะทาให้ท่านโดดเด่น
ในด้านการตลาด:
มีแบรนด์

ไม่มีแบรนด์

รูปแบบการแสดงสินค้าที่หลากหลาย

รูปแบบการแสดงสินค้าต่อหน่วย

มีเครื่องมือทางการตลาดของแบรนด์มากมาย ตัวอย่างเช่น
เพจ A+ เฉพาะผู้ขายแบรนด์ ร้านหลักแบรนด์ วิดีโอผลิตภัณฑ์
แบรนด์ที่ได้รับการสนับสนุน การโปรโมท มีประเภทการแสดง
การถ่ายทอดสดของ Amazon และอื่นๆ ซึ่งสามารถแสดงและ
โปรโมทสินค้าของท่านต่อผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริม
ปริมาณการใช้ข้อมูลและการแปลง

แสดงสินค้าใช้ได้เพียงเป็นข้อความเท่านั้น และมีเครื่องมือทาง
การตลาดและการโปรโมทการขายน้อยกว่าผู้ขายแบรนด์

เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลแบรนด์รอบด้าน

ฟังก์ชั่นพื้นฐานของศูนย์ผู้ขาย

ได้รับฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูลแบรนด์ รวมถึงรายงาน
Amazon Brand Analytics แผงควบคุมแบรนด์ และฟังก์ชั่น
อื่นๆ เพื่อทาความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าใครคือผู้บริโภคและ
คู่แข่งของแบรนด์ท่านใน Amazon และปรับแผนการตลาด
เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการพัฒนาแบรนด์ให้ดีขึ้น

สามารถใช้เครื่องมือปฏิบัติการพื้นฐานที่หลากหลายจากศนย์
ผู้ขาย แต่ไม่สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแบรนด์จาก
Amazon ได้

สามารถรับการคุ้มครองแบรนด์ที่ครบครันได้

วิธีการคุ้มครองค่อนข้างน้อย

ได้รับฟังก์ชั่นการคุ้มครองแบรนด์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น โปรแกรมความโปร่งใส Transparency และ
Project Zero เพื่อช่วยท่านป้องกันไม่ให้สน
ิ ค้าลอกเลียนแบบ
ละเมิดยอดขายแบรนด์จากแหล่งที่มา และสร้างการคุ้มครอง
แบรนด์ที่ครอบคลุม
การเผยแพร่แบรนด์มากขึ้นเป็นเรื่องง่ายที่จะกลายเป็นจุด
จดจาในการซื้อ

เนื่องจากไม่มีแบรนด์ ไม่มีเครื่องหมายการค้าที่จด หากผู้ขาย
ที่ไม่มีแบรนด์มีการลอกเลียนแบบสินค้า จึงเป็นเรื่องยาก
สาหรับการคุ้มครองจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าใน
ท้องถิ่น ในการแข่งขันระดับโลกที่ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ ทาให้
วิธีการคุ้มครองที่สามารถใช้ได้ค่อนข้างน้อย
สินค้าที่จะกลายเป็นจุดจดจาได้ค่อนข้างยาก

เมื่อลูกค้าค้นหาสินค้า ชื่อแบรนด์จะปรากฏขึ้นชื่อสินค้าในหน้า
ของผลการค้นหา ซึ่งช่วยให้การจดจาแบรนด์ของลูกค้า แบ
รนด์ที่แสดงและคุณลักษณะพิเศษของสินค้าลึกยิ่งขึ้น

สาหรับผู้ขายที่ไม่มีแบรนด์ ไม่สามารถเพิ่มชื่อแบรนด์ในชื่อ
สินค้าตามข้อกาหนดของนโยบายของ Amazon ได้ เลยไม่
สามารถเน้นคุณลักษณะพิเศษและสร้างความทรงจาในการซื้อ
ของลูกค้าได้ในครั้งแรก

สะดวกในประโมทและการขายสินค้าอื่นๆ ของแบรนด์

ยากที่กระตุ้นการแสดงผลและยอดขายของสินค้าอื่นๆ

ลูกค้าสามารถคลิกชื่อแบรนด์ได้โดยตรงจากหน้ารายละเอียด
สินค้า เพื่อทาความเข้าใจคุณสมบัติแบรนด์และชุดผลิตภัณฑ์
ภายใต้แบรนด์นี้ ใช้ผลิตภัณฑ์เดียวเพื่อผลักดันการประโมทและ
การซื้อสินค้าอื่นๆ ของแบรนด์ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถกระตุ้น
ยอดขายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ทั้งหมดได้

สาหรับผู้ขายที่ไม่มีแบรนด์ เนื่องจากไม่มีวิธีการรวบรวมสินค้า
อื่นผ่านชื่อแบรนด์ได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่เชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่แตกต่างกัน ช่องทางที่แสดง
สินค้ามีจากัด ทาให้สูญเสียโอกาสมากมายในการขายอย่าง
เห็นได้ชัด

เป็นเพราะการลงทะเบียนแบรนด์จึงทาให้เกิดข้อดีมากมาย นับตั้งแต่เปิดตัว Amazon ในปี 2017 มีแบรนด์มากกว่า
200,000 แบรนด์ทั่วโลกที่ทาการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้ขายแบรนด์
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คู่ม开启亚马逊品牌之路操作指导
อ
ื แนะนาการเริ่มสร้างแบรนด์บน Amazon
– เริ่มต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon
– 开始进行亚马逊品牌注册

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ขำยรำยใหม่ในปี 2022:
ลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon ให้สำเร็จเร็วที่สุดและปลดล็อกสิทธิประโยชน์ของเจ้ำของแบรนด์ในแพ็คเกจเริ่มต้นของผู้ขำยรำยใหม่!
แพ็คเกจเริ่มต้นของผูข
้ ายรายใหม่เป็นคาแนะนาเริ่มต้นและข้อเสนอการหักค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย
่ วข้องสาหรับผูข
้ ายมือใหม่จากประสบการณ์ของ
ผู้ขายที่ประสบความสาเร็จในอดีต สิทธิประโยชน์มือใหม่มากมายทีช
่ ่วยลดเคล็ดลับสาหรับการดาเนินการของมือใหม่ คลิกทีน
่ เี่ พื่อดูรายละเอียด
สิทธิประโยชน์
เว็บไซต์และผูข
้ ายที่เกี่ยวข้องเฉพาะมีดง
ั นี:้
• เว็บไซต์ทพ
ี่ ร้อมให้บริกำร: สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และสเปน
• ผู้ขำยทีม
่ ีสิทธิ:์ ผู้ขายมืออาชีพ (Professional Sellers) ที่ลงรายการบัญชี ASIN แรกพร้อมสาหรับการซื้อในวันที่ 1 มกราคม
2022หรือภายหลังจากนัน
้
หากท่านต้องการรับผลประโยชน์ ก่อนอื่นให้เสร็จสิ้นภารกิจแรก - การลงทะเบียนแบรนด์!
【ภำรกิจที่ 1 】สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับเจ้ำของแบรนด์: ลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon ให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนหลังจากลงรายการ
บัญชี ASIN แรกพร้อมสาหรับการซื้อ
【 สิ ทธิ ป ระโยชน์ 】
• เงิ น คื น 5% ในปีแรกหรือ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐแรกของการขายสินค้าแบรนด์ จานวนเงินคืนจะถูกหักออกจากค่า
คอมมิชชั่นการขายในเดือนถัดไป;
• เงินคืนสูงสุด 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบรนด์ทม
ี่ ส
ี ิทธิส
์ ามารถรับเงินคืนสูงสุด 50,000 ดอลลาร์สหรัฐในแต่ละเว็บไซต์
ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น;
• ส่วนลดจากเครื่องมือ Amazon Review Manager (โปรแกรม Amazon Vine) 200 ดอลลาร์สหรัฐ;
• ส่วนลดจากเครื่องมือคุ้มครองแบรนด์ของ Amazon (โปรแกรมเพื่อความโปร่งใส Transparency) 100 ดอลลาร์
สหรัฐ* สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกีย
่ วกับโปรแกรมเพื่อความโปร่งใส Transparency โปรดคลิกทีน
่ เี่ พื่อเยี่ยมชม "Amazon
Brand Protection 1.3 – โปรแกรมเพื่อความโปร่งใส Transparency: ป้องกันการขายสินค้าปลอมแปลงในเชิงรุก"

【 ภำรกิจที่ 2】 จัดส่งสินค้าคงคลังไปยังคลังสินค้า FBA ภายใน 12 เดือน
【 สิทธิประโยชน์】 ส่วนลดค่าขนส่งคลังสินค้าสูงสุดถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐ**; เข้าร่วมโปรแกรมส่วนลดคลังสินค้าใหม่ของ Amazon โดย
อัตโนมัติ
【 ภำรกิจขั้นสูง】 ใช้สินค้าทีไ่ ด้รับการสนับสนุนโดย Amazon สร้างแคมเปญโฆษณาโดยไม่มีกาหนดเวลาสาหรับการจัดเก็บและกระจายสินค้าโดย
Amazon; Fulfillment By Amazon; FBA
【 สิทธิประโยชน์】 ข้อเสนอสินค้าทีไ่ ด้รับการสนับสนุนโดย Amazon มูลค่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ***
【 ภำรกิจที่ 3 】 ใช้คูปอง Amazon ภายใน 12 เดือน
【 สิทธิประโยชน์】 ส่วนลดค่าขนส่งคลังสินค้าสูงสุดถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐ**; เข้าร่วมโปรแกรมส่วนลดคลังสินค้าใหม่ของ Amazon โดย
อัตโนมัติ
*รวมถึงส่วนลดโปรแกรม Vine 200 ดอลลาร์สหรัฐ และส่วนลดโปรแกรมความโปร่งใส 100 ดอลลาร์สหรัฐ
**รวมถึงส่วนลดค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นพันธมิตรของ Amazon 100

ดอลลาร์สหรัฐ หรือส่วนลดค่าบริการการจัดเก็บและกระจายสินค้าข้ามพรมแดนของ

Amazon 200 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ขายสามารถเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นพันธมิตรของ Amazon หรือบริการการจัดเก็บและกระจายสินค้าข้ามพรมแดนของ Amazon จัดส่ง
สินค้าไปยังคลังสินค้า FBA เพื่อรับส่วนลดที่เกี่ยวข้อง
***ผู้ขายที่เพิ่มสินค้า FBA บนศูนย์ผู้ขายและส่งไปยังคลังสินค้า สามารถตั้งค่าแคมเปญโฆษณาด้วยตนเองโดยไม่มีวันที่สิ้นสุดสาหรับ ASIN ที่ลงรายการใหม่หลังจากได้รับการ
วางจาหน่ายสาเร็จภายใน 30 วัน จากนั้นสามารถรับส่วนลดค่าโฆษณา 100 ดอลลาร์แรก ใช้งานแคมเปญอย่างน้อย 30 วันเพื่อรับส่วนลด 100 ดอลลาร์ครั้งที่สอง

แนะนาโปรแกรม
Amazon
Global
Selling
- สารบั
ญอ
แนะน
ำไซต์ Amazon
- ไซต์
Amazon
ในอเมริ
กำเหนื
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เมื่อทราบถึงข้อดีของการลงทะเบียนแบรนด์ใน Amazon แล้ว การคุ้มครองแบรนด์ส่งกระทบอะไรต่อยอดขายบ้าง?
ผู้ขายของ Amazon มองผลกระทบของการคุ้มครองแบรนด์ที่มีต่อยอดขายอย่างไร?

บนพื้นฐานของการจดทะเบียนแบรนด์และเครื่องมือการคุ้มครองแบ
รนด์ แบรนด์และสินค้าที่กล้าโปรโมทอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 2018 ถึง
ปี 2020 รายได้ต่อปีเพิ่มขึ้นสี่ถึงห้าเท่า และการคุ้มครองแบรนด์ก็เป็น
ห่วงโซ่ที่สาคัญมาก
——คุณอู๋

เข้าร่วมกับ Amazon ในต้นปี 2020 และเข้าร่วมการลงทะเบียนแบ
รนด์ Amazon ผ่านเครื่องหมายการค้าที่รอดาเนินการ (Pending
Trademark) ในเดือนกันยายนได้สาเร็จอย่างรวดเร็ว หลังจากการ
ผลิตในสหรัฐอเมริกากลับมาอีกครั้ง ยอดขายต่อเดือนเพิ่มขึ้น 23%
และอัตราการกลับมาซื้อซ้าก็สูงมาก ความเหนียวแน่นของแบรนด์ก็ดี
มากเช่นกัน ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อต่างก็จาเป็นต้องได้รับการจดทะเบียน
แบรนด์
——Jesse
ผลิตภัณฑ์เป็นจุดสาคัญของแบรนด์ การวางตาแหน่งก็ควรให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ขายรอบๆ ด้วย นอกจากนี้
การออกแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์ก็เป็นขั้นตอนสาคัญในการจดทะเบียนแบรนด์อีกด้วย การออกแบบภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับชื่อแบรนด์ เอกลักษณ์ของแบรนด์ (โลโก้) และสโลแกนของแบรนด์ การพัฒนาตาแหน่งแบรนด์
สามารถทาได้โดยกระบวนการต่อไปนี้:

ตระหนักถึงคุณสมบัติ
อุตสาหกรรมของสินค้า

ทาการวิจย
ั การตลาดให้เพียงพอ

ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายระบุ
ตัวตนกับแบรนด์ได้อย่าง
รวดเร็ว

รวมถึงการวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรม การวิเคราะห์แบรนด์การแข่งขันแบ
รนด์คู่ต่อสู้ การวิเคราะห์การกาหนดกลุม
่ ลูกค้า การตรวจสอบและการ
ปรับแต่งค่านิยมหลักของตนเองและอื่นๆ
คู่มือแนะน
แนะน
าโปรแกรม
าการเริ
่มAmazon
สร้างแบรนด์
Global
บน Amazon
Selling
- -เริสารบั
่มกต้ำเหนื
นการลงทะเบี
ญอ
ยนแบรนด์ Amazon
แนะน
ำไซต์
Amazon
- ไซต์
Amazon
ในอเมริ
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1.2. ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon อย่ำงไร?
1.2.1 การยื่นขอเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หลังจากกาหนดตาแหน่งแบรนด์และสร้างระบบภาพลักษณ์แบรนด์พื้นฐานแล้ว ขั้นตอนแรกก็คือจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ
เมื่อทาการขายอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน จาเป็นต้องลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า ณ สถานที่ขายเป้าหมาย ดังนั้นเหตุใด
สิ่งแรกในการไปต่างประเทศคือการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า? เหตุใดการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมี
ความสาคัญ ลองมาดูกัน:
โดยทั่วไป การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน:
ขั้นตอนที่ 1
ค้นหาเครื่องหมายการค้า ตรวจสอบว่า
เครื่องหมายการค้าที่คุณต้องการยื่นขอ
เคยถูกจดทะเบียนหรือไม่ และมีเครื่องหมาย
การค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายกันหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3
ยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปยังสานักงาน
เครื่องหมายการค้าตามข้อกาหนดของแต่ละประเทศเป้าหมาย
เมื่อได้รับหนังสือตอบรับ ก็ถือว่าได้รับเครื่องหมายการค้าที่รอ
ดาเนินการ (Pending Trademark)
ขั้นตอนที่ 2
กาหนดประเทศหรือภูมิภาคที่จะยื่นขอ และ
เตรียมเอกสารการยื่นขอเครื่องหมาย
การค้าที่จาเป็นสาหรับประเทศเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 4
เข้าสู่ช่วงเวลาที่ประกาศ หลังจาก
นั้นก็จะสามารถรับเครื่องหมาย
การค้า R ได้

หมำยเหตุ เนื่องจากหลังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วต้องลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon ผู้ขายจึง
จาเป็นต้องทราบข้อมูลล่วงหน้า:

1

ยื่นขอเครื่องหมายการค้าที่ประเทศหรือภูมิภาคใด:

• ปัจจุบันการลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon ยอมรับเครื่องหมายการค้าจากประเทศหรือภูมิภาคต่อไปนี้ รวมไปถึง:

ออสเตรเลีย

บราซิล

แคนาดา

ฝรั่งเศส

เยอรมนี

สหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา

อินเดีย

อิตาลี

ญี่ปุ่น

ซาอุดิอาระเบีย

สเปน

ตุรกี

สิงคโปร์

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

เนเธอร์แลนด์

สวีเดน

เม็กซิโก

โปแลนด์

สหภาพยุโรป

อียิปต์

• ประเทศและภูมิภาคของยื่นขอเครื่องหมายการค้าควรสอดคล้องกับสถานที่ขาย เพื่อให้มั่นใจว่าหลังจากการลงทะเบียน
แบรนด์ Amazon แล้วจะมีอานาจในการใช้ฟังก์ชันแบรนด์ที่ครอบคลุมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากท่านขายที่ Amazon
ของสหรัฐอเมริกา แนะนาให้ใช้เครื่องหมายการค้าของสานักงานเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาทาการยื่นขอ
คู่มือแนะน
แนะน
าโปรแกรม
าการเริ
่มAmazon
สร้างแบรนด์
Global
บน Amazon
Selling
- -เริสารบั
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2

ยื่นขอเครื่องหมายการค้าประเภทใด:

ปัจจุบันการลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon ยอมรับเฉพาะ "เครื่องหมายการค้าแบบข้อความ" หรือ "เครื่องหมายการค้า
แบบรูปภาพอย่างประกอบด้วยคา ตัวอักษร หรือตัวเลข" ผู้ขายจาเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับประเภทของ
เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอเมื่อทาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คลิกที่นี่ เพื่อดูจุดสนใจการลงทะเบียนแบรนด์
สาหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ

Amazon

เครื่องหมายการค้า
แบบข้อความ

คู่มือแนะน
แนะน
าโปรแกรม
าการเริ
่มAmazon
สร้างแบรนด์
Global
บน Amazon
Selling
- -เริสารบั
่มกต้ำเหนื
นการลงทะเบี
ญอ
ยนแบรนด์ Amazon
แนะน
ำไซต์
Amazon
- ไซต์
Amazon
ในอเมริ
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เครื่องหมายการค้า
แบบข้อความประกอบด้วยคา
ตัวอักษร หรือตัวเลข
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3

สถานะเครื่องหมายการค้า:

ทั้งเครื่องหมายการค้าที่รอดาเนินการ (Pending
Trademark) และเครื่องหมาย R สามารถลงทะเบียน
แบรนด์ที่ Amazon; สถานะเครื่องหมายการค้าที่
ยอมรับได้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค
โปรดศึกษาข้อมูลด้านล่าง
ประเทศ/
ภูมิภำค

สหรัฐอเมริกา

สถำนะ
เครื่องหมำย
กำรค้ำ

USPTO

Step1

ยื่นคาขอไปยัง
สานักงานเครื่องหมาย
การค้าของประเทศ
เป้าหมาย

Step2

Step3

เมื่อได้รับหนังสือตอบ
รับ ก็ถือว่าได้รับ
เครื่องหมาย TM

ดาเนินการลงทะเบียน
แบรนด์ที่ Amazon

เครื่องหมำยกำรค้ำที่รอดำเนินกำร
（Pending Trademark）

เครื่องหมำย R

• LIVE
• REGISTRATION
• Issued and Active

• LIVE / APPLICATION / Awaiting
Examination
• LIVE / APPLICATION / Under Examination
• LIVE / APPLICATION / Appeal of Refusal
Pending
• LIVE / APPLICATION / Published for
Opposition
• LIVE / APPLICATION / Opposition Pending
• LIVE / REGISTRATION / Published for
Opposition
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formalized
Searched
Default-searched
Approved
Advertised
Proposed opposition
Opposed
Allowed
Default-allowed
Refused-appeal in progress
Registration pending
Default registration pending

แคนาดา

CIPO

“REGISTERED” (or
“ADVERTISED” but only if the
Category field in the TM
Descriptive Reference section
reads “Prohibited Mark; Official
Mark”)

เม็กซิโก

IMPI

Registered

Pending

• Registered
• Registration cancellation
pending
• IR accepted

•
•
•
•
•
•
•

ยุโรป

EUIPO

แนะนาโปรแกรม
Amazon
Global
Selling
- สารบั
ญอ
แนะน
ำไซต์ Amazon
- ไซต์
Amazon
ในอเมริ
กำเหนื
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ประเทศ/
ภูมิภำค

สถำนะ
เครื่องหมำ
ยกำรค้ำ

เครื่องหมำยกำรค้ำที่รอดำเนินกำร
（Pending Trademark）

เครื่องหมำย R

Examination
Pre-publication
Application Published
Application Received
Opposed

UK IPO

• Registered
• Protected (For WIPO
Trademarks)

•
•
•
•
•

DPMA

• Trade mark registered
• Trade mark registered，
opposition period running
• Protection allotted

Application received

INPI

• Marque enregistrée
(Registered trademark)
• Marque renouvelée
• Marque renouveléerevendiquée comme
ancientneté par EUTM
(Renewed trademark,
claimed as seniority by
EUTM)
• Renouvellement demandé
(Renewal of trademark
Requested)

อิตาลี

UIBM

• Field Data deposito reads a
date (with dd/mm/yyyy
format) within the last 10
years
• Field Data registrazione
reads a date

• Field Data deposito reads a date (with
dd/mm/yyyy format) within the last
10 years
• Field Data registrazione is blank

สเปน

OEPM

En Vigor

En tramitación

• LIVE-REGISTRATION-Issued
and Active
• LIVE-REGISTRATIONPublished for Opposition
• LIVE-REGISTRATIONOpposition Pending
• LIVE-REGISTRATIONCancellation/Invalidation
• Pending

• LIVE-APPLICATION-Awaiting
Examination
• LIVE-APPLICATION-Under Examination
• LIVE-APPLICATION-Appeal of Refusal
Pending
• LIVE-APPLICATION-Published for
Opposition
• LIVE-APPLICATION-Opposition Pending
• LIVE-APPLICATION-Awaiting
Examination (Formality Examination
Unfinished)

สหราช
อาณาจักร

เยอรมนี

ฝรั่งเศส

ญี่ปุ่น

JPO

แนะนาโปรแกรม
Amazon
Global
Selling
- สารบั
ญอ
แนะน
ำไซต์ Amazon
- ไซต์
Amazon
ในอเมริ
กำเหนื
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ยื่นขอที่ไหน:

ท่านสามารถดาเนินการได้อย่างง่ายดายผ่านผู้ให้บริการเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบผู้
ให้บริการในตัวเร่งความเร็ว IP ของ Amazon

ระยะเวลำในกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ R ในภูมิภำคต่ำงๆ
กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
สหรัฐอเมริกำ

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในส
หรำชอำณำจักร

ใบเสร็จการตอบรับเครื่องหมายการค้าจะออก
ภายใน 1 วันหลังจากส่งยื่นขอ หนังสือรับรองใช้
เวลาประมาณ 8 เดือน

ใบเสร็จการตอบรับเครื่องหมายการค้าจะออก
ภายใน 3 วันหลังจากส่งยื่นขอ หนังสือรับรองใช้
เวลาประมาณ 4 เดือน

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
สหภำพยุโรป

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
ออสเตรเลีย

ใบเสร็จการตอบรับเครื่องหมายการค้าจะออก
ภายใน 1 วันหลังจากส่งยื่นขอ หนังสือรับรองใช้
เวลาประมาณ 4 เดือน

ใบเสร็จการตอบรับเครื่องหมายการค้าจะออก
ภายใน 5 วันหลังจากส่งยื่นขอ หนังสือรับรองใช้
เวลาประมาณ 8 เดือน

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
ญี่ปุ่น
ใบเสร็จการตอบรับเครื่องหมายการค้าจะออก
ภายใน 5 วันหลังจากส่งยื่นขอ หนังสือรับรองใช้
เวลาประมาณ 8 เดือน

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องใช้เวลา และระยะเวลาของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน
ผู้ขายโปรดเตรียมการล่วงหน้า

คู่มือแนะน
แนะน
าโปรแกรม
าการเริ
่มAmazon
สร้างแบรนด์
Global
บน Amazon
Selling
- -เริสารบั
่มกต้ำเหนื
นการลงทะเบี
ญอ
ยนแบรนด์ Amazon
แนะน
ำไซต์
Amazon
- ไซต์
Amazon
ในอเมริ
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คู่ม开启亚马逊品牌之路操作指导
อ
ื แนะนาการเริ่มสร้างแบรนด์บน Amazon
– เริ่มต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon
– 开始进行亚马逊品牌注册

1.2.2 ลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon

ขั้นตอนสาคัญในการสร้างแบรนด์และเพิ่มยอดขายที่ Amazon คือการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon หรือที่รู้จักกันทั่วไป
ว่า "การบันทึกแบรนด์"
• กำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ช่วยยอดขำยอย่ำงไร?
หลังจากลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon ท่านจะได้รับ:
• เครื่องมือทางการตลาดและการคุ้มครองแบรนด์มำกกว่ำ 30 รำยกำร;
• 5 ทิศทำงกำรดำเนินงำนหลักเร่งการเติบโตของแบรนด์อย่างครอบคลุม;
• ความช่วยเหลือหลำยมิติเพิ่มปริมาณสินค้าใหม่และคาสั่งซื้อของร้านค้าใหม่อย่างรวดเร็ว

แนะนาโปรแกรม
Amazon
Global
Selling
- สารบั
ญอ
แนะน
ำไซต์ Amazon
- ไซต์
Amazon
ในอเมริ
กำเหนื
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คู่ม开启亚马逊品牌之路操作指导
อ
ื แนะนาการเริ่มสร้างแบรนด์บน Amazon
– เริ่มต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon
– 开始进行亚马逊品牌注册

• กระบวนกำรเฉพำะสำหรับกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon คืออะไร?
เครื่องหมายการค้าทีร่ อดาเนินการ (Pending Trademark, เครื่องหมาย TM) สามารถลงทะเบียนแบรนด์ที่
Amazon ได้แล้ว! มีเพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon และใช้เวลาไม่นาน!

1
ไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียนแบ
รนด์ Amazon และคลิก
"เข้าสู่ระบบ" ที่มุมขวาบน

2
เข้าสู่ระบบด้วยที่อยู่อีเมลและ
รหัสผ่านของบัญชีผู้ขายของท่าน
และป้อนผู้อยู่เบื้องหลังการ
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon

4

5

แสดงข้อมูลบัญชีการขาย

แสดงข้อมูลสาขา

GO

3
ส่งข้อมูลแบรนด์

สาเร็จ！
ส่งข้อมูล
รอการ
ตรวจสอบ

ไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการและเริ่มลงทะเบียนแบรนด์!

Tip:
เครื่องหมำย R และ เครื่องหมำยกำรค้ำที่รอดำเนินกำร (Pending Trademark,
เครื่องหมำย TM) มีสิทธิ์ได้รับกำรลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon
• หากลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon โดยใช้เครื่องหมาย TM หลังจากเปลี่ยนเป็นสถานะเครื่องหมายการค้าเป็น
เครื่องหมาย R แบรนด์ไม่จาเป็นต้องดาเนินการเพิ่มเติมและไม่จาเป็นต้องลงทะเบียนอีกครั้ง
• ขั้นตอนการลงทะเบียนแบรนด์เครื่องหมาย R และ TM และสิทธิ์เครื่องมือสร้างแบรนด์นั้นแตกต่างกัน
เล็กน้อย ซึ่งจะอธิบายต่อในข้อความต่อไป

แนะนาโปรแกรม
Amazon
Global
Selling
- สารบั
ญอ
แนะน
ำไซต์ Amazon
- ไซต์
Amazon
ในอเมริ
กำเหนื
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• เครื่องหมำย R กับเครื่องหมำยรอดำเนินกำร (Pending Trademark) มีควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
ในกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon อย่ำงไร?
• สถานที่ออกเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการยอมรับ เหมือนกัน
ปัจจุบัน Amazon ยอมรับเฉพาะเครื่องหมายการค้าที่ออกโดยประเทศ/ภูมิภาคและสานักงาน
เครื่องหมายการค้าของรัฐบาลสหภาพยุโรป เครื่องหมายการค้าที่ออกโดยสานักงานเครื่องหมาย
การค้าของไทยจะไม่รวมอยู่ในขอบเขตของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในขณะนี้ สถานที่เหล่านี้
สามารถใช้เครื่องหมายการค้าที่รอดาเนินการ（Pending Trademark）ได้

ออสเตรเลีย

บราซิล

แคนาดา

ฝรั่งเศส

เยอรมนี

สหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา

อินเดีย

อิตาลี

ญี่ปุ่น

ซาอุดิอาระเบีย

สเปน

ตุรกี

สิงคโปร์

สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์

เนเธอร์แลนด์

สวีเดน

เม็กซิโก

โปแลนด์

สหภาพยุโรป

อียิปต์

• ประเภทเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการยอมรับ เหมือนกัน

ปัจจุบันการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ยอมรับเฉพาะ "เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม" หรือ
"เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพอย่าง ประกอบด้วยคา ตัวอักษร หรือตัวเลข" ผู้ขายจาเป็นต้องให้
ความสนใจเป็นพิเศษกับประเภทของเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอเมื่อทาการจดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้า
เครือ
่ งหมายการค้า
แบบข้อความ

เครือ
่ งหมายการค้า
แบบข้อความประกอบด้วยคา ต ัวอ ักษร หรือ
ต ัวเลข

AMAZON
• เอกสารที่ต้องเตรียมสาหรับทาการลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon เหมือนกัน
• แสดงรูปภาพของแบรนด์บนสินค้าและ/หรือบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน
• หมายเลขจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากท่านใช้เครื่องหมายการค้าที่รอ
ดาเนินการ ก็ต้องเตรียมหมายเลขก่ารยื่นขอเครื่องหมายการค้าก่อน
• รายการตัวอย่าง ASIN ที่แสดงสินค้าที่มีแบรนด์บน Amazon
• ประเทศ/ภูมิภาคที่ผลิตและจัดจาหน่ายสินค้าที่มีแบรนด์

ลงทะเบียน

• หมวดหมู่สินค้าที่เป็นของแบรนด์ (ตัวอย่างเช่น เครื่องแต่งกาย สินค้ากีฬา
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ)

คู่มือแนะน
แนะน
าโปรแกรม
าการเริ
่มAmazon
สร้างแบรนด์
Global
บน Amazon
Selling
- -เริสารบั
่มกต้ำเหนื
นการลงทะเบี
ญอ
ยนแบรนด์ Amazon
แนะน
ำไซต์
Amazon
- ไซต์
Amazon
ในอเมริ
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หมายเหตุ
ผู้ที่ยื่นขอที่ส่งการลงทะเบียนจาเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือบริษัทของแบรนด์
องค์กรตัวแทนหรือผู้จัดจาหน่ายที่ไม่ใช่เจ้าของแบรนด์ไม่สามารถยื่นขอ
ลงทะเบียนให้กับแบรนด์ได้

• ผลประโยชน์แบรนด์ที่ได้รับ ต่างกันนิดหนึ่ง
การใช้เครื่องหมายการค้าที่รอดาเนินการ (Pending TM) ลงทะเบียนจะช่วยให้ท่านได้ใช้เครื่องมือ
พิเศษของแบรนด์ลวงหน้ำ แต่ส่วนใหญ่จะจากัดอยู่ที่เครื่องมือสร้างแบรนด์และวิเคราะห์แบรนด์
สามารถช่วยให้ท่านสะสมยอดขายของช่วงแรกๆ ได้ สาหรับผู้ขายที่ใช้เครื่องหมาย R ทาการ
ลงทะเบียน ก็ยังได้ใช้ฟังก์ชั่นกำรคุ้มครองแบรนด์ที่รอบด้ำนมำกขึ้น
• ตารางการเปรียบเทียบผลประโยชน์แบรนด์ - 1
ผลประโยชน์แบ
รนด์

เครื่องหมำยกำรค้ำ
ที่รอดำเนินกำร

เครื่องหมำย R

Amazon Brand Analytics

√

√

แผงควบคุมแบรนด์

√

√

เพจ A+

√

√

ร้านค้าสัญลักษณ์แบรนด์

√

√

ควบคุมห้องทดลอง

√

√

Virtual Bundle

√

√

โปรแกรม Vine

√

√

เครื่องมือกำรขำย

กลยุทธ์แบรนด์

ภาพลักษณ์แบรนด์

การเติบโตแบรนด์

คู่มือแนะน
แนะน
าโปรแกรม
าการเริ
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• ตารางการเปรียบเทียบผลประโยชน์แบรนด์ - 2
ผลประโยชน์แบ
รนด์

เครื่องหมำยกำรค้ำ
ที่รอดำเนินกำร

เครื่องหมำย R

Amazon Live

√

√

โพสต์ (หน้าตรวจสอบ)

√

√

การคุ้มครองแบรนด์โดยอัตโนมัติ

√

√

รายงานพฤติกรรมการละเมิด

รายงานการละเมิด
ของลิขสิทธิ์และ
สิทธิบัตร

√

โปรแกรมโปร่งใส Transparency

×

√

Project Zero

×

√

เครื่องมือกำรขำย

ผู้ใช้แบรนด์

การคุ้มครองแบรนด์

ข่ำวดี
หลังจำกใช้เครื่องหมำยกำรค้ำที่รอดำเนินกำร (Pending Trademark) ทะเบียนแบรนด์ที่
Amazon เมื่อสถำนะเครื่องหมำยกำรค้ำกลำยเป็นเครื่องหมำย R ผู้ขำยก็ไม่ต้องดำเนินกำร
ใดๆ และไม่ต้องทำกำรลงทะเบียนอีกครั้ง

คู่มือแนะน
แนะน
าโปรแกรม
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• ขั้นตอนของการทาการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ต่างกันนิดหนึ่ง
ก่อนอื่น ไปที่เว็บไซต์การลงทะเบียนแบรนด์ Amazon และทาตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลงทะเบียนแบ
รนด์:
ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เว็บไซต์กำรลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon
คลิก "เข้าสู่ระบบ" ที่มุมบนขวา และเลือกเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของประเทศ/ภูมิภาคที่ท่านต้องการลงทะเบียน ตัวอย่างเช่น
หากท่านต้องการลงทะเบียนแบรนด์บนเว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกา ควรเลือก "สหรัฐอเมริกา" ที่นี่ คลิกที่นี่เริ่มต้นลงทะเบียน

้ าหร ับอ้างอิงเท่านน
ต ัวอย่างใชส
ั้
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ขั้นตอนที่ 2: เข้ำสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ขำยของท่ำน
เพื่อช่วยให้ท่านได้รับฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการคุ้มครองแบรนด์อย่างรวดเร็วหลังจากลงทะเบียนกับแบรนด์
Amazon แล้ว โปรดเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลบัญชีผู้ขายและรหัสผ่านที่ใช้บนเว็บไซต์ Amazon ที่สอดคล้อง หากยังไม่เปิด
ร้านค้า แนะนาให้ยื่นขออีกครั้งหลังจากเปิดร้าน หมำยเหตุ: หากท่านต้องยื่นขอลงทะเบียนแบรนด์ Amazon แยกจาก
เว็บไซต์ของประเทศที่ไม่เหมือนกัน ท่านต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ขายของเว็บไซต์ที่สอดคล้อง
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ขั้นตอนที่ 3: หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon เริ่มต้นลงทะเบียนแบรนด์ใหม่
หลังจากสร้างบัญชี ท่านก็จะเข้าสู่แพลตฟอร์มการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon คลิก "ลงทะเบียนแบรนด์ใหม่"
ทางด้านซ้าย ท่านจะได้เห็นรายการเอกสารทีต
่ ้องเตรียมระหว่างขัน
้ ตอนการลงทะเบียน หากท่านพร้อม ให้คลิก
"ลงทะเบียนบัญชี”

้ าหร ับอ้างอิงเท่านน
ต ัวอย่างใชส
ั้

้ าหร ับอ้างอิงเท่านน
ต ัวอย่างใชส
ั้
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ขั้นตอนที่ 4: ส่งข้อมูลแบรนด์เพื่อทำกำรยื่นขอลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon
ในตารางด้านล่าง ให้กรอกชื่อแบรนด์ สานักงานเครื่องหมายการค้า หมายเลขเครื่องหมายการค้า สินค้าและข้อมูลอื่นๆ:

⚫ ชือ
่ แบรนด์ทส
ี่ ง
่ ทีน
่ ต
ี่ ้องเหมือนกับชือ
่ เครือ
่ งหมายที่
ลงทะเบียนโดยสานักงานเครื่องหมายการค้าในท้องถิน
่
ทุกประการ
⚫ ชื่อแบรนด์จะใช้สาหรับสร้างข้อมูสน
ิ ค้าที่ Amazon
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• สถานะเครื่องหมายการค้า
สาหรับเครื่องหมายการค้าที่รอดาเนินการที่ใช้ยื่นขอกับสานักเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมือนกัน ขั้นตอนการ
ดาเนินการนี้มีความแตกต่างกัน ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าในคาถามนี้ "เลือกสานักงานเครื่องหมาย
การค้า" ให้เลือกเครื่องหมายที่ถูกต้องตามเครื่องหมายการค้าของท่าน
• ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำในสหรัฐอเมริกำทาการลงทะเบียนแบรนด์

⚫ หำกใช ้เครือ
่ งหมำย R: โปรดกรอกหมำยเลขเครือ
่ งหมำยกำรค ้ำ (Trademark
Registration#) ของท่ำนให ้ถูกต ้องของทีน
่ ี่ โปรดตรงกับข ้อมูลกำรลงทะเบียนกับ
สำนักงำนเครือ
่ งหมำยกำรค ้ำในท ้องถิน
่ ทุกประกำร
⚫ หำกใช ้เครือ
่ งหมำยกำรทีร่ อดำเนินกำร (Pending Trademark): กรอกหมำยเลข
ทีย
่ น
ื่ ขอเครือ
่ งหมำยกำรค ้ำไม่จำเป็ นต ้องแจ ้งสถำนะกำรยืน
่ ขอเครือ
่ งหมำยกำรค ้ำ
ในกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
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- ไซต์
Amazon
ในอเมริ
Copyright © 2021 Amazon. All rights Reserved.

20
2020

คู่มอ
ื แนะนาการเริ่มสร้างแบรนด์บน Amazon – เริ่มต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

• ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำในญี่ปุ่น/สหรำชอำณำจักร/ยุโรปทาการลงทะเบียนแบรนด์

⚫ หำกใช ้เครือ
่ งหมำย R: โปรดกรอกหมำยเลขเครือ
่ งหมำยกำรค ้ำ
(Trademark Registration#) ของท่ำนให ้ถูกต ้องของทีน
่ ี่ โปรดตรง
กับข ้อมูลกำรลงทะเบียนกับสำนักงำนเครือ
่ งหมำยกำรค ้ำในท ้องถิน
่ ทุก
ประกำร
⚫ หำกใช ้เครือ
่ งหมำยกำรทีร่ อดำเนินกำร (Pending Trademark): กรอก
หมำยเลขทีย
่ น
ื่ ขอเครือ
่ งหมำยกำรค ้ำไม่จำเป็ นต ้องแจ ้งสถำนะกำรยืน
่
ขอเครือ
่ งหมำยกำรค ้ำในกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon

⚫ หำกใช ้เครือ
่ งหมำย R: เลือก “ลงทะเบียนแล ้ว”
⚫ หำกใช ้เครือ
่ งหมำยกำรค ้ำทีร่ อดำเนินกำร (Pending
Trademark): เลือก “รอดำเนินกำร”
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• ประเภทเครื่องหมายการค้า
หากเครื่องหมายการค้าของท่านเป็นเครื่องหมายการค้าแบบรูปภาพ ท่านยังต้องอัปโหลดรูปภาพของ
เครื่องหมายการค้านั้นด้วย

เครือ
่ งหมำยกำรค ้ำแบบรูปภำพทีอ
่ ป
ั โหลดต ้อง
เหมือนกับรูปภำพทีท
่ ำ่ นยืน
่ ขอกับสำนักงำน
เครือ
่ งหมำยกำรค ้ำ
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• รูปภาพเครื่องหมายการค้า
รูปภาพสินค้าที่อัปโหลด ข้อมูลแบรนด์บนสินค้าและโลโก้แบรนด์ที่แดสงบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ต้องเป็น
ข้อมูลถาวร

รูปภำพสินค ้ำทีอ
่ ป
ั โหลด ข ้อมูลแบรนด์บนสินค ้ำและโลโก ้
แบรนด์ทแ
ี่ สดงบนสินค ้ำหรือบรรจุภัณฑ์ต ้องเป็ นข ้อมูลถำวร
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ขั้นตอนที่ 5: ให้ข้อมูลบัญชีกำรขำย
คลิกเลือก "ผู้ขาย" และเลือก "บัญชีผู้ขายของแบรนด์ที่ท่านยื่นขอขายทั้งหมด"

คลิกเลือก "ผู ้ขำย" และเลือก บัญชีผู ้ขำย
ของแบรนด์ทท
ี่ ำ่ นยืน
่ ขอขำยทัง้ หมด

หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon สำเร็จแล ้ว
บัญชีผู ้ขำยทีเ่ ลือกสำมำรถรับสิทธิใ์ ช ้เครือ
่ งมือสร ้ำง
แบรนด์ได ้
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• เลือกประเภทแบรนด์
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ขั้นตอนที่ 6: ให้ข้อมูลกำรจัดจำหน่ำย
โปรดเลือกตามสถานการณ์เฉพาะของแบรนด์ของท่าน:
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ขั้นตอนที่ 7: ส่งข้อมูล และรอตอบกลับ
หลังจากดาเนินขั้นตอนข้างต้นสาเร็จ เพียงแค่ส่งข้อมูลและรหัสยืนยันตามคาแนะนาในเพจเท่านั้น ก็จะยื่นขอได้อย่าง
ง่ายด่าย และรอการอนุมัติการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon นอกจากนี้ โปรดระวัง:
• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งรหัสยืนยันภายใน 14วัน หลังจากได้รับอีเมลรหัสยืนยัน
• หลังจากส่งสาเร็จ กรุณาติดตามการแจ้งเตือนจากอีเมล brand-registry-support@amazon.com

ข้อควรระวังในกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
เมื่อทาการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon และกรอกข้อมูล โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อช่วยเพิ่มอัตรา
การอนุมัติของท่าน:

• แบรนด์มีเครื่องหมาย R หรือเครื่องหมายการค้าที่รอดาเนินการในประเทศที่ลงทะเบียนยื่นขอหรือไม่
• เป็นเครือ
่ งหมายการค้าแบบข้อความหรือเครื่องหมายการค้าแบบรูปภาพที่ถูกต้อง
• ท่านสามารถดูความมีประสิทธิภาพของเครื่องหมายการค้าได้จากเว็บไซต์สานักงานเครื่องหมายการค้าใน
ท้องถิ่น
• ชื่อแบรนด์ที่ส่งลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ต้องตรงกับชื่อเครื่องหมายที่ลงทะเบียนกับสานักงาน
เครื่องหมายการค้าในท้องถิ่นทุกประการ
• หมายเลขเครื่องหมายการค้าที่ส่งลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ต้องตรงกับข้อมูลการจดทะเบียนกับ
สานักงานเครื่องหมายการค้าในท้องถิ่นทุกประการ
• ประเภทเครื่องหมายการค้าได้กรอกอย่างถูกต้องหรือไม่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพเครื่องหมายการค้าที่ท่านอัปโหลดเหมือนกับบันทึกบนเว็บไซต์ของสานักงาน
เครื่องหมายการค้าในท้องถิ่นทุกประการ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลผู้ติดต่อเครื่องหมายการค้าเป็นปัจจุบันและถูกต้องในแหล่งข้อมูลสาธารณะ
ทั้งหมด
• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งรหัสยืนยันภายใน 30 วันหลังจากได้รับอีเมลรหัสยืนยัน
• หลังจากส่งสาเร็จ กรุณาติดตามการแจ้งเตือนจากอีเมล brand-registry-support@amazon.com
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1.3 ขออนุมัติเว็บไซต์ประเทศอื่นๆและเพิ่มเครื่องหมำยกำรค้ำเพิม
่ เติมอย่ำงไร?

เวลาในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการรับเครื่องหมาย R ในแต่ละประเทศต่างๆ จะแตกต่างกัน หากท่าน
ต้องการทาการลงทะเบียนแบรนด์ในหลายประเทศ/ภูมิภาคด้วยเครื่องหมายการค้าเพียงประเทศเดียว เว็บไซต์อื่นๆ
สามารถทาการยื่นแบรนด์ที่เสร็จสมบูรณ์ของเว็บไซต์หนึ่งไปยังร้านค้าที่ดาเนินการโดยเว็บไซต์อื่น ๆ หลังจากขออนุมัติ
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon สาเร็จแล้ว ท่านยังสามารถรับสิทธิ์เกี่ยวกับเครื่องมือสร้างแบรนด์ได้ ตัวอย่างเช่น เพจ A+
หลักแบรนด์และอื่นๆ บนเว็บไซต์เหล่านี้

ผู้ขำยชำวไทย B บริหำรงำนทั้งเว็บไซต์ Amazon ในสหรัฐอเมริกำและยุโรป เขำได้รับ
เครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกำ (เครื่องหมำย R) และได้ลงทะเบียนแบ
รนด์ Amazon บนเว็บไซต์ Amazon ในสหรัฐอเมริกำแล้ว กลำยเป็นผู้ขำยแบรนด์ใน
เว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกำ แต่เครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนในยุโรปของเขำยังอยู่ใน
ขั้นตอนกำรยื่นขอ เขำต้องรอจนเครื่องหมำยกำรค้ำในยุโรปจได้รับอนุมัติก่อน ถึง
ได้รับผลประโยชน์กำรขำยของผู้ขำยแบรนด์ Amazon ในเว็บไซต์ยุโรปหรือไม่?
คำตอบ: ไม่จำเป็น เขำสำมำรถขออนุญำตกำรยื่นขอแบรนด์ที่เสร็จสมบูรณ์
บนเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกำให้กับร้ำนค้ำในเว็บไซต์ยุโรปได้ หลังจำกขอ
อนุมัติกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon สำเร็จ เขำยังได้รับสิทธิ์ในกำรใช้
เครื่องกำรสร้ำงแบรนด์ที่เฉพำะสำหรับผู้ขำยแบรนด์ ตัวอย่ำงเช่น หลักแบ
รนด์ เพจ A+ และอื่นๆ
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• หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon สำเร็จ ขออนุมัติเว็บไซต์อื่นอย่ำงไร?
ผู้ขายต้องเป็นผู้ยื่นขอคนแรกในการลงทะเบียนแบรนด์ หรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการแบรนด์ ถึง
สามารถขออนุมัติแบรนด์ให้เว็บไซต์อื่นได้ (เพิ่มผู้ใช้งานใหม่ให้แบรนด์ที่ลงทะเบียนแล้ว) ขั้นตอนดาเนินการ
ดังต่อไปนี้:
1. เข้าสู่ระบบ: https://brandregistry.amazon.comคลิก "ผู้ให้บริการลงทะเบียนแบรนด์"

2. เลือก "อัปเดตเอกสารแบรนด์ของท่าน > อัปเดตบทบาทหรือเพิ่มผู้ใช้ใหม่ในบัญชีผู้ใช้งาน"
และกรอกข้อมูลที่จาเป็นตามที่กาหนด

หมำยเหตุ：
หากท่านไม่เห็นข้อมูลเฉพาะหลังจากคลิก "อัปเดตบทบาทหรือ
เพิ่มผู้ใช้ใหม่ในบัญชีผู้ใช้งาน" โปรดเปลี่ยนภาษาในรายการ
แบบเลื่อนลงทางด้านขวาของหน้าเป็นภาษาอังกฤษ
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3. เลือกหนึ่งบทบาทหรือมากกว่าที่ท่านต้องการกาหนดให้กับบัญชีผใู้ ช้งานที่เพิ่มใหม่
หมายเหตุ:
หากท่านต้องการอัปเดตหรือลบบทบาท โปรดทาตามขั้นตอนเดียวกับด้านบน เลือก "อัปเดต" หรือ
"ลบ" บทบาทในขั้นตอนที่สามและกรอกเนื้อหาอื่นๆ ให้สาเร็จ นอกจากนี้ อีเมล์ของบทบาทใหม่ที่ท่าน
ต้องการเพิ่มต้องมีอยู่ในบัญชีผู้ขายเดียวเท่านั้น หากมีอยู่ในบัญชีผู้ขายหลายบัญชีพร้อมกัน อาจจะ
ทาให้การเพิ่มล้มเหลว

หมายเหตุ
การขออนุมัติแบรนด์ให้เว็บไซต์อื่นๆ จะไม่ได้รรับการคุ้มครองแบรนด์ของเว็บไซต์
นี้ เพียงมีเครื่องหมายการค้าท้องถิ่นในประเทศที่ขาย ถึงสามารถร้องเรียนการ
ละเมิด และคุ้มครองการขายแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น Amazon ขอแนะนาอย่าง
ยิ่งว่า ในเวลาเดียวกันกับการขออนุมัติ เราควรเริ่มต้นยื่นขอเครื่องหมายการค้า
ท้องถิ่น และเพิ่มเครื่องหมายการค้าทันที
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• หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon สำเร็จ เพิ่มเครื่องหมำยกำรค้ำเพิ่มเติมอย่ำงไร?
เนื่องจากความต้องการในการขยายธุรกิจแบรนด์ ผู้ขายมักจะต้องเพิ่มเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนใหม่ใน
ระหว่าดาเนินธุรกิจ สาหรับผู้ขายที่ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon เสร็จแล้ว ไม่จาเป็นต้องผ่านขั้นตอนการ
ลงทะเบียนแบรนด์อีก และสามารถเพิ่มเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ให้กับแบรนด์ได้โดยตรง
ขั้นตอน: เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon > จัดการ > จัดการเครื่องหมายการค้า > เครื่องหมาย
การค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องหมำยจดทะเบียน (เครื่องหมำย R) ที่ผู้ขำยชำวไทย B ได้ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกำ
สำเร็จ และทำกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon บนเว็บไซต์ Amazon ของสหรัฐอเมริกำ ใน
กำรเปิดไลน์สินค้ำใหม่ ผู้ขำย B ได้ยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำอีกครั้งกับสำนักงำน
เครื่องหมำยกำรค้ำในสหรัฐอเมริกำ เขำต้องผ่ำนกระบวนกำรที่เกี่ยวกับแบรนด์ Amazon
อีกครั้งหรือไม่?
คำตอบ: ไม่จำเป็น เขำสำมำรถกรอกข้อมูลตำมข้อควำมแจ้งในหน้ำกำรลงทะเบียนแบรนด์
Amazon เพื่อเพิ่มเครื่องหมำยกำรค้ำให้กับตนเองเพิ่มเติม
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ฉันมีเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกา และได้ทะเบียนแบรนด์ที่
Amazon สาเร็จแล้ว แต่ฉันไม่มีเครื่องหมายการค้าของญี่ปุ่น ยัง
สามารถใช้เครื่องมือร้องเรียนการละเมิดรายงาน ASIN ของญี่ปุ่นได้
หรือไม่?

ไม่สามารถ ผู้ขายต้องมีเครื่องหมายการค้าท้องถิน
่ ที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งท่านต้องมีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ
ญี่ปุ่นก่อน จึงจะสามารถรายงานการละเมิดได้
• เบร็กซิตจะมีผลกระทบต่อกำรลงทะเบียนแบรนด์อย่ำงไร?

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายเครื่องหมายการค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 เป็นต้นไป
เครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปจะใช้ไม่ได้ในสหราชอาณาจักรอีก และเจ้าของแบรนด์ควรมีเครื่องหมาย
การค้าแยกต่างหากในสหราชอาณาจักรและสานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ดังนั้นหากท่าน
ดาเนินการบนเว็บไซต์ของ Amazonในสหราชอาณาจักร และต้องการได้รับสิทธิ์ฟังก์ชั่นการสร้างและการ
คุ้มครองแบรนด์รอบด้าน ต้องมีเครื่องหมายการค้าในสหราช อาณาจักร สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงกฎทรัพย์สินทางปัญญาของสานักงานทรัพย์สินค้าทางปัญญาในสหราชอาณาจักร
สามารถคลิกที่นี่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
สถานการณ์ที่ 1
หำกมีเครื่องหมำยกำรค้ำในสหรำชอำณำจักรและได้
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ด้วยเครือ
่ งหมำยกำรค้ำใน
ประเทศ/ภูมภ
ิ ำคอืน
่ อูแ่ ล้ว ควรทำอย่ำงไร?
ท่านสามารถเพิ่มเครื่องหมายการค้าในสหราชอาณาจักรไป
ยังบัญชีการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ได้ด้วยตัวเอง
เข้าสู่ระบบบัญชีบน https://brandregistry.amazon.co.uk
• คลิก "สนับสนุน" บนแผงควบคุม "Brand Registry”
• คลิก "ติดต่อฝ่ายสนับสนุนแบรนด์" และเลือก
"อัปเดตข้อมูลแบรนด์”
• คลิก “เพิ่มเครื่องหมายการค้าอื่น”
• กรอกแบบฟอร์มทีใ่ ห้
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สถานการณ์ที่ 2
หากเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรปที่มีอยู่ แต่ยังไม่เคย
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ตอนนี้ยังสามารถลงทะเบียน
เครื่องหมายการค้าของสหภาพยุโรปได้หรือไม่?
ได้ แต่ผลประโยชน์แบรนด์ที่ได้รับจะต่างกันนิดหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น ผู้ขาย A บริหารงานเว็บไซต์ Amazon ใน
เยอรมนีพร้อมกัน และหลังจากใช้เครื่องหมายการค้าสหภาพ
ยุโรปสาหรับการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
• เว็บไซต์เยอรมัน: มีสิทธิไ์ ด้รับผลประโยชน์แบรนด์ทง
ั้ หมด
รวมถึงการสร้างแบรนด์ตา่ งๆ Brand Analytics และ
เครื่องมือการคุม
้ ครองแบรนด์
• เว็บไซต์สหราชอาณาจักร: มีสิทธิไ์ ด้รับเครื่องมือสร้างแบ
รนด์และวิเคราะห์แบรนด์ แต่การใช้เครื่องมือการคุม
้ ครอง
แบรนด์จะถูกจากัด ต้องเพิ่มเครื่องหมายการค้าของส
หราชอาณาจักรถึงสามารถรับการคุม
้ ครองทาง
กฎหมายในท้องถิ่นได้
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คู่ม开启亚马逊品牌之路操作指导
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1.4 ยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำและคำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนแบรนด์ที่
Amazon

ต้องกำรเข้ำร่วม Amazon ต้องเปิดร้ำนก่อนหรือลงทะเบียน
เครื่องหมำยกำรค้ำก่อน?

Q1

ก่อนอื่น หำกไม่มีเครื่องหมำยกำรค้ำ ก็สำมำรถเปิดร้ำนค้ำใน Amazon ได้!
อย่างไรก็ตาม การยื่นขอเครื่องหมายการค้าและการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
แนะนาให้วางวาระการประชุมในการเปิดร้านและรับเครื่องหมาย TM สาหรับการ
ลงทะเบียนแบรนด์โดยเร็วที่สุด สาเหตุดังนี้:

• เร่งคำสั่งซื้อร้ำนค้ำใหม่
เพียงแค่ลงทะเบียนแบรนด์ก็สามารถใช้ชื่อแบรนด์ใน Listing รวมถึงเครื่องมือ
สร้างแบรนด์ เช่น กราฟิกวิดีโอ ร้านสัญลักษณ์ของแบรนด์ และอื่นๆ ร้านค้าใหม่
สามารถออกคาสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน
• เพิ่มกำรควบคุม Listing ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
การเป็นเจ้าของแบรนด์ยังช่วยหลีกเลี่ยงการละเมิดชือ
่ แบรนด์และเครื่องหมาย
การค้า หากพบพฤติกรรมการละเมิดโปรดรายงานต่อ Amazon
• หลีกเลี่ยงกำรจดเครื่องหมำยกำรค้ำก่อน
ผู้ขายจานวนมากจะได้รับการจดเครื่องหมายการค้าก่อน แนวคิด "ทายอดขาย
ก่อน จากนั้นสร้างแบรนด์" อาจนาไปสู่การยื่นขอเครื่องหมายการค้าและพบว่า
เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนล่วงหน้า
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ยังสำมำรถสร้ำง Listing โดยไม่มีแบรนด์ได้หรือไม่?

Q2

แน่นอน! เมื่อผู้ขายสร้าง Listing จะพบว่าต้องกรอกชื่อแบรนด์ ในเวลานี้
ผู้ขายเลือกวิธีการดาเนินงานที่เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตาม
สองสถานการณ์ต่อไปนี้:
• สถานการณ์ที่ 1: สินค้าที่ขายทั้งหมดไม่มีแบรนด์ ทาเครื่องหมายตรงคาว่า "ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีชื่อแบรนด์";

• สถานการณ์ที่ 2: หากสินค้าที่ขายทั้งหมดมีแบรนด์ ผู้ขายสามารถขออนุญาตใช้ชื่อแบรนด์ได้สองวิธี:
• วิธีที่ 1: ยื่นขอขำยสินค้ำมีแบรนด์
• ประโยชน์: เวลาเร็วขึ้น
• ข้อเสีย: ชื่อแบรนด์ไม่สามารถได้รับการคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง เช่น หากพบผู้ใช้ชื่อแบรนด์
ในทางที่ผิด ไม่สามารถรายงานต่อ Amazon ได้ และยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการจด
เครื่องหมายการค้าก่อนเช่นกัน
• หมำยเหตุ: เมื่อยื่นขอขายสินค้าชื่อแบรนด์ ขอแนะนาให้ชื่อแบรนด์ที่ยื่นคาร้องสอดคล้องกับ
ชื่อแบรนด์ของการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon มิฉะนั้นจาเป็นต้องผ่านกระบวนการแก้ไขชื่อ
แบรนด์ Listing ซึ่งยุ่งยากกว่า
• วิธีที่ 2: ใช้แบรนด์สำหรับกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
• ประโยชน์: หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนแบรนด์ สามารถเพลิดเพลินกับการคุ้มครองแบ
รนด์ที่ครอบคลุมและเครื่องมือสร้างแบรนด์ ซึ่งสามารถควบคุม Listing จากการละเมิดได้ดี
ขึ้น
• ข้อเสีย: หากไม่มีเครื่องหมายการค้าในปัจจุบันจะใช้เวลาในการยื่นขอเครื่องหมายการค้า
นานกว่า
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กำรยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำใช้เวลำนำนเท่ำใด?
ทรำบมำว่ำต้องใช้เวลำ 10 เดือนถึง 1 ปีจึงจะสำมำรถลงทะเบียน

Q3

แบรนด์ Amazon ได้?
หลังจากยื่นขอเครื่องหมายการค้า โดยทั่วไปมักใช้เวลาเพียง 1-2 เดือนในการรับ
เครื่องหมายการค้าทีร่ อดาเนินการ (Pending Trademark, เครื่องหมาย TM) และสามารถ
เริ่มการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ได้ทันที ระยะเวลาในการยื่นขอเครื่องหมายการค้า
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมภ
ิ าค ขอแนะนาให้ผู้ขายเตรียมการโดยเร็วที่สุด

ฉันจำเป็นต้องยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำจำกที่ใด?
ฉันสำมำรถใช้เครื่องหมำยกำรค้ำไทยโดยตรงได้หรือไม่?
ต้องมีเครื่องหมำยกำรค้ำไทยก่อนหรือไม่?

Q4

ปัจจุบันกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ยอมรับเครือ
่ งหมำยกำรค้ำทีอ
่ อกโดยประเทศ
ต่อไปนี้:
สหรัฐอเมริกา บราซิล แคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี
ตุรกี สิงคโปร์ สเปน เนเธอร์แลนด์ ซาอุดิอาระเบีย สหราชอาณาจักร อียิปต์ สวีเดน
โปแลนด์ สหภาพยุโรปและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เครื่องหมายการค้าไทยไม่สามารถลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ได้ชั่วคราว; เมื่อยื่นขอ
เครื่องหมายการค้าในต่างประเทศก็ไม่จาเป็นต้องมีเครื่องหมายการค้าไทยก่อนเช่นกัน

ยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำได้ที่ไหน?
Amazon สำมำรถช่วยฉันยื่นขอได้หรือไม่? ค่ำธรรมเนียมเท่ำใด?

Q5

คลิกที่นเี่ พื่อตรวจสอบผูใ้ ห้บริการในตัวเร่งความเร็ว IP ของ Amazon
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ฉันมีหลำยเว็บไซต์จำเป็นต้องยื่นขอเครื่องหมำย
กำรค้ำในแต่ละเว็บไซต์หรือไม่?

Q6

สามารถยื่นขอเครื่องหมายการค้าในเว็บไซต์ขายหลักเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึง
่ ของท่านและ
ลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon ท่านจะได้รับอนุญาตแบรนด์ทจ
ี่ ะใช้ในบัญชีของท่านในเว็บไซต์
อื่นๆ อีกครั้ง
ข้อได้เปรียบ：
• ได้รับเครื่องมือสร้างแบรนด์ (หน้า A + , เครื่องมือรีวิว Vine, โฆษณาแบรนด์, ร้าน
สัญลักษณ์ของแบรนด์) สาหรับหลายเว็บไซต์ในระยะเวลาอันสั้น หลังจากได้รับอนุมต
ั ก
ิ าร
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon แล้ว ให้ยื่นคาร้องสิทธิเ์ ครื่องมือสร้างแบรนด์
ข้อเสีย ：
• เว็บไซต์ที่ไม่มเี ครื่องหมายการค้า ไม่สามารถรับการคุม
้ ครองแบรนด์ได้ และยังมีความเสี่ยง
ที่แบรนด์จะได้รับการจดเครื่องหมายการค้าก่อนในประเทศ/ภูมภ
ิ าคนัน
้ เหมือนกัน

ผู้ใดบ้ำงที่สำมำรถลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ได้?

Q7

ทั้งเจ้าของแบรนด์และเจ้าหน้าทีภ
่ ายในแบรนด์สามารถลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon:
• เจ้ำของแบรนด์ เช่น เจ้าของแบรนด์/สินค้า
• โดยทั่วไปแล้ว หากแบรนด์เป็นของบริษท
ั และท่านเป็นพนักงานของบริษท
ั นัน
้ ก็ถือเป็น
เจ้ำหน้ำที่ภำยในของแบรนด์
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คู่มอ
ื แนะนาการเริ่มสร้างแบรนด์บน Amazon – เริ่มต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

หลังจากทาความเข้าใจวิธีเริ่มต้นการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon แล้ว โปรดดูตารางด้านล่างว่า เครื่องหมายการค้าของ
ท่านตรงตามข้อกาหนดการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ของเว็บไซต์ที่ประเทศที่ขายหรือไม่ เริ่มลงทะเบียนแบรนด์ที่
Amazon กันเถอะ
ประเทศ/ภูมภ
ิ ำค

เงื่อนไขคุณสมบัตอ
ิ ย่ำงละเอียด

สหรัฐอเมริกำ

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานสิทธิบต
ั รและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (USPTO)
• สถำนะ: การลงทะเบียนแบบเรียลไทม์มผ
ี ลบังคับใช้ในการลงทะเบียนหลัก หรือยื่นขอแบบเรียลไทม์ในการ
ลงทะเบียนหลัก นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ เี ครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: 1 - คา ตัวอักษร หรือตัวเลขที่จัดเรียงแล้ว 4 - เครื่องหมายการค้าตัวอักษร
แบบมาตรฐาน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: 3 - แผนผังประกอบด้วยคา ตัวอักษร ตัวเลข 5 - คา ตัวอักษร หรือตัวเลขแบบ
มีสไตล์

แคนำดำ

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของแคนาดา (CIPO)
• สถำนะ: เครื่องหมายการค้าต้องทาการจดทะเบียนหรือรอดาเนินการ นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบ
รนด์ที่มีเครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมายการค้าการออกแบบ

เม็กซิโก

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของเม็กซิโก Marcas Instituto Mexicano
de Propiedad Industrial (IMPI)
• สถำนะ: เครื่องหมายการค้าต้องทาการจดทะเบียนหรือรอดาเนินการ นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบ
รนด์ที่มีเครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: Nominativa
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: Mixta; Nominativa + Innominada o Diseño; Innominada o Diseño

บรำซิล

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของบราซิล Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI)
• สถำนะ: เครื่องหมายการค้าจะต้องจดทะเบียนหรือรอดาเนินการ สถานะที่ยอมรับได้ ได้แก่: การจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าทีถ
่ ูกต้อง, จดทะเบียน–กระบวนการทางปกครองทีร่ อการปกครองจัดการ กรอกรายงาน รอ
ดาเนินการ รอการระงับชั่วคราว ออกให้สาหรับการตรวจสอบ รวมทั้งขอให้มีการตรวจสอบอุทธรณ์ นอกจากนี้
Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ เี ครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: Nominativa
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: Mista contendo elementos nominativos
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ประเทศ/
ภูมิภำค

เงื่อนไขคุณสมบัตอ
ิ ย่ำงละเอียด

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานสิทธิบต
ั รและเครื่องหมายการค้าของอิตาลี Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi (UIBM)
• สถำนะ: เครื่องหมายการค้าต้องทาการจดทะเบียนหรือรอดาเนินการ นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์
ที่มีเครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: Marchio verbali (UIBM)
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: Marchio figurativi (UIBM) Marchio figurativi a colori (UIBM)
อิตำลี
• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO)
• สถำนะ: ลงทะเบียน รอการลงทะเบียน ประกาศคาร้อง เสนอคาร้อง รอการตรวจสอบ คาร้องการปฏิเสธทีร่ อการ
ประมวลผล ประกาศ มีการคัดค้าน การลงทะเบียนที่คา้ งอยู่หรือคาร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นอกจากนี้ Brand
Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ เี ครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ (EUIPO)
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมายการค้าแบบกราฟิก เครื่องหมายการค้าแบบกราฟิกทีม
่ อ
ี งค์ประกอบ
เป็นข้อความ (EUIPO)

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานสิทธิบต
ั รและเครื่องหมายการค้าของสเปน Oficina Española de Patentes
y Marcas (OEPM)
• สถำนะ: เครื่องหมายการค้าต้องทาการจดทะเบียนหรือกาลังดาเนินการ นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบ
รนด์ที่มีเครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: Marca denominative (OEPM)
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: Mixta - Denominativo con gráfico (OEPM)
สเปน
• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO)
• สถำนะ: ลงทะเบียน รอการลงทะเบียน ประกาศคาร้อง เสนอคาร้อง รอการตรวจสอบ คาร้องการปฏิเสธทีร่ อการ
ประมวลผล ประกาศ มีการคัดค้าน การลงทะเบียนที่คา้ งอยู่หรือคาร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นอกจากนี้ Brand
Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ เี ครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ (EUIPO)
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมายการค้าแบบกราฟิก เครื่องหมายการค้าแบบกราฟิกทีม
่ อ
ี งค์ประกอบ
เป็นข้อความ (EUIPO)
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ประเทศ/
ภูมิภำค

เงื่อนไขคุณสมบัตอ
ิ ย่ำงละเอียด

สหรัฐอำหรับเอ
มิเรตส์

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: กรมเครื่องหมายการค้าด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
• สถำนะ: เครื่องหมายการค้าต้องทาการจดทะเบียนหรือรอดาเนินการ นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ ี
เครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมายการค้าแบบออกแบบ เครื่องหมายการค้าแบบออกแบบทีม
่ อ
ี งค์ประกอบ
เป็นข้อความ เครื่องหมายการค้าแบบข้อความทีม
่ ส
ี ไตล์
หมำยเหตุ:
ปัจจุบน
ั Amazon ยอมรับเฉพาะเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทเี่ ป็นข้อความในเครื่องหมายการค้า
โดยแสดงเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน

ญี่ปุ่น

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานสิทธิบต
ั รของญี่ปน
ุ่
• สถำนะ: ลงนามและมีผลบังคับใช้ รอการตรวจสอบ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ คาร้องหรือการปฏิเสธทีค
่ า้ งอยู่ ประกาศ
การคัดค้าน การคัดค้านทีค
่ า้ งอยู่ ขั้นตอนการตรวจสอบไม่เสร็จสมบูรณ์ รอการยกเลิก นอกจากนี้ Brand Registry
ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ เี ครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ (เครื่องหมายการค้าข้อความ)
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมายการค้าแบบกราฟิกทีม
่ อ
ี งค์ประกอบเป็นข้อความ ตัวอักษร/การผสมแบบ
มีสไตล์ (เครื่องหมายการค้าแบบผสม)

อินเดีย

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานสิทธิบต
ั ร การออกแบบภายนอก และเครื่องหมายการค้าของอินเดีย
• สถำนะ: ลงทะเบียน แก้ไข ให้ความคุม
้ ครอง ส่งไปยังกรุงเวียนนาและดาเนินการรวบรวม คาร้องใหม่ ขั้นตอนการ
ตรวจสอบได้รับการอนุมต
ั ิ ทาเครื่องหมายรอการตรวจสอบ พบการคัดค้าน ลงนามรายงานการตรวจสอบ ยอมรับก่อน
อนุมัติ อนุมัติกอ
่ นยอมรับ มีการคัดค้าน ได้รับการปฏิเสธ เสนอการยื่นอุทธรณ์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หยุดชั่วคราว
ฟ้องร้อง ตัดสินคดี ศาลตัดสิน ชะลอการลงทะเบียน ประกาศอีกครั้ง การคัดค้านถูกปฏิเสธ การคัดค้านถูกถอดถอน
การคัดค้านหมดอายุ การคัดค้านถูกละทิง
้ นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ เี ครื่องหมายการค้ารอการ
จดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: รูปภาพ/การผสม

ตุรกี

• สำนักงำนสิทธิบต
ั รญี่ปุ่น: สานักงานสิทธิบต
ั รของตุรกี
• สถำนะ: เครื่องหมายการค้าต้องทาการจดทะเบียนหรือรอดาเนินการ นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ ี
เครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: รูปภาพ/การผสม

สิงคโปร์

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์
• สถำนะ: เครื่องหมายการค้าต้องทาการจดทะเบียนหรือรอดาเนินการ นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ ี
เครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมายการค้าการออกแบบ

ออสเตรเลีย

•
•
•
•

องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของออสเตรเลีย
กฎ: เครื่องหมายการค้าต้องผ่านการจดทะเบียนแล้ว
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ
เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: รูปภาพ ข้อความ รูปภาพเครื่องแต่งกาย
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ประเทศ/ภูมภ
ิ ำค

เงื่อนไขคุณสมบัตอ
ิ ย่ำงละเอียด
• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: BOIP – องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาของเบเนลักซ์
• สถำนะ: ในสถานะใดสถานะหนึ่งต่อไปนี:้ ลงทะเบียน ได้รับคาร้อง อยู่ระหว่างการพิจารณา รอการตอบกลับในนาม
ประกาศคาร้อง คาร้องถูกประกาศใหม่ คาร้องไม่ถูกประทับตรา คาร้องที่ถูกละทิง
้ การตรวจสอบหรือประกาศลงทะเบียน
แบบเร่งรัด นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ เี ครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมายการค้าการออกแบบ

เนเธอร์แลนด์

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO)
• สถำนะ: ลงทะเบียน รอการลงทะเบียน ประกาศคาร้อง เสนอคาร้อง รอการตรวจสอบ คาร้องที่ถูกปฏิเสธรอการ
ประมวลผล ประกาศแล้ว มีการคัดค้าน รอการลงทะเบียนหรือคาร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นอกจากนี้ Brand
Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ เี ครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมายการค้าการค้าแบบกราฟิก เครื่องหมายการค้าแบบออกแบบทีม
่ ี
องค์ประกอบเป็นข้อความ
• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานลงทะเบียนและจดทะเบียนของสวีเดน – PRV
• สถำนะ: เครื่องหมายการค้าต้องทาการจดทะเบียนหรือรอดาเนินการ นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ ี
เครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมายการค้าการค้าแบบกราฟิก

สวีเดน
• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO)
• สถำนะ: ลงทะเบียน รอการลงทะเบียน ประกาศคาร้อง เสนอคาร้อง รอการตรวจสอบ คาร้องที่ถูกปฏิเสธรอการ
ประมวลผล ประกาศแล้ว มีการคัดค้าน รอการลงทะเบียนหรือคาร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นอกจากนี้ Brand
Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ เี ครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมายการค้าการค้าแบบกราฟิก เครื่องหมายการค้าแบบออกแบบทีม
่ ี
องค์ประกอบเป็นข้อความ

โปแลนด์

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: PL PTO - สานักงานสิทธิบต
ั รแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ - UPRP / PL PTO - Urząd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - UPRP
• สถำนะ: เครื่องหมายการค้าต้องทาการจดทะเบียนหรือรอดาเนินการ นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ ี
เครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ Slowny
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมายการค้าการค้าแบบกราฟิก Slowny - Graficzny

รำชอำณำจักร
ซำอุดอ
ิ ำระเบีย

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของซาอุดอ
ี าระเบีย (SAIP)
• สถำนะ: เครื่องหมายการค้าต้องทาการจดทะเบียนหรือรอดาเนินการ นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ ี
เครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: ข้อความเท่านัน
้
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: ข้อความและการออกแบบ

อียิปต์

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานออกแบบอุตสาหกรรมของอียิปต์
• สถำนะ: เครื่องหมายการค้าต้องมีใบรับรองการจดทะเบียนทีถ
่ ูกต้องและจดทะเบียนในทะเบียนเครื่องหมายการค้า
นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ เี ครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: ประกอบด้วยข้อความ ตัวอักษร ตัวเลข
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: 3 - แผนผังประกอบด้วยคา ตัวอักษร ตัวเลข 5 - คา ตัวอักษร หรือตัวเลขแบบมีสไตล์
ภาพประกอบหรือสัญลักษณ์ซึ่งอาจรวมถึงข้อความ ตัวอักษร ตัวเลข หรือข้อความ ตัวอักษร ตัวเลขแบบมีสไตล์
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คู่มอ
ื แนะนาการเริ่มสร้างแบรนด์บน Amazon – เริ่มต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

ประเทศ/ภูมภ
ิ ำค

เงื่อนไขคุณสมบัตอ
ิ ย่ำงละเอียด

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหราชอาณาจักร (UK IPO)
• สถำนะ: ลงทะเบียน ได้รับการคุ้มครอง รอการตรวจสอบ ก่อนประกาศ มีการคัดค้าน ได้รับคาร้องหรือคาร้องได้รับ
การประกาศ นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ เี ครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมายการค้าการค้าแบบกราฟิก
สหรำช
อำณำจักร
• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO)
• สถำนะ: ลงทะเบียน รอการลงทะเบียน ประกาศคาร้อง เสนอคาร้อง รอการตรวจสอบ คาร้องที่ถูกปฏิเสธรอการ
ประมวลผล ประกาศแล้ว มีการคัดค้าน รอการลงทะเบียนหรือคาร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นอกจากนี้ Brand
Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ เี ครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมายการค้าการค้าแบบกราฟิก เครื่องหมายการค้าแบบออกแบบทีม
่ ี
องค์ประกอบเป็นข้อความ

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานสิทธิบต
ั รของเยอรมนี (DPMA)
• สถำนะ: เครื่องหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับคาร้องแล้ว นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบ
รนด์ที่มีเครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: Wortmarke
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: Wort-Bildmarke
เยอรมนี
• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO)
• สถำนะ: ลงทะเบียน รอการลงทะเบียน ประกาศคาร้อง เสนอคาร้อง รอการตรวจสอบ คาร้องที่ถูกปฏิเสธรอการ
ประมวลผล ประกาศแล้ว มีการคัดค้าน รอการลงทะเบียนหรือคาร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นอกจากนี้ Brand
Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ เี ครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมายการค้าการค้าแบบกราฟิก เครื่องหมายการค้าแบบออกแบบทีม
่ ี
องค์ประกอบเป็นข้อความ

ฝรั่งเศส

• องค์กรเครือ
่ งหมำยกำรค้ำ: สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของฝรัง
่ เศส Institut national de la propriété
industrielle (INPI) สานักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO)
• สถำนะ: ลงทะเบียน ได้รับการอัพเดต ประกาศการลงทะเบียน ได้รับการอัพเดต ได้รับการยอมรับว่ามีคณ
ุ สมบัตจ
ิ าก
สหภาพยุโรป ขออัพเดตเครื่องหมายการค้า ขอลงทะเบียน ประกาศคาขอลงทะเบียน ไม่ได้รับการประกาศคาขอ
ลงทะเบียนหรือคาขอลงทะเบียนไม่ได้รับการประทับตรา นอกจากนี้ Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ทม
ี่ ี
เครื่องหมายการค้ารอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม: เครื่องหมายการค้าข้อความ/Marque verbale
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เครื่องหมายการค้าการค้าแบบกราฟิก เครื่องหมายการค้าแบบออกแบบทีม
่ ี
องค์ประกอบเป็นข้อความ Marque figurative

ข้างต้นก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon หวังว่าเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้นี้จะช่วยให้ท่านได้รับ
ความรู้สาหรับผู้บริโภคผ่านการสร้างแบรนด์ ซึ่งเป็นการเอาชนะใจลูกค้าให้กลับมาซื้อซ้า และเพิ่มยอดขายให้เติบโตขึ้น
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