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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

โดยท่ัวไปแล้ว การลงทะเบียนแบรนด์บน Amazon จะท าให้ท่านได้รับข้อดีหลักดังต่อไปน้ี:

กำรแสดงแบรนด์ที่ถูกต้อง

ใน Amazon แบรนด์ของท่านได้รับประโยชน์มากข้ึนจากการเผยแพร่ และยังสามารถมีสิทธิในการ
ควบคุมการใช้ช่ือแบรนด์ ข้อมูลสินค้าของแบรนด์ และอ่ืนๆ ได้มากข้ึนอีกด้วย

กำรคุ้มครองแบรนดใ์นเชิงรุก

Amazon จะตรวจจับ บล็อก และลบเน้ือหาละเมิดหรือไม่ถูกต้องท่ีน่าสงสัยต่อแบรนด์ของท่านโดย
อัตโนมัติผ่านกลไกการป้องกันต่างๆ แบรนด์สามารถใช้รูปภาพ คีย์เวิร์ด และวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือ
ค้นหาและรายงานพฤติกรรมการละเมิดท่ีอาจเกิดข้ึน

กำรสนับสนุนกำรสร้ำงแบรนด์แบบครบวงจร

เคร่ืองมือทางการตลาดและการคุ้มครองแบรนด์มากกว่า 30 รายการ 5 ทิศทางการด าเนินงาน
หลักเร่งการเติบโตของแบรนด์อย่างครอบคลุม ความช่วยเหลือหลายมิติเพ่ิมปริมาณสินค้าใหม่และ
ค าส่ังซ้ือของร้านค้าใหม่อย่างรวดเร็ว

โดยปกติแล้ว "แบรนด์" หมายถึงเคร่ืองหมายท่ีสามารถระบุตัวตนได้ ตัวอย่างเช่น ช่ือหรือโลโก้ท่ีพิมพ์บนสินค้าหรือบรรจุ

ภัณฑ์ ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างของสินค้าท่ีคล้ายคลึงกันผ่านเคร่ืองหมายน้ีได้ และค่อยๆ สร้างกลุ่ม

ลูกค้าท่ีคงท่ีส าหรับแบรนด์ เพ่ือรักษายอดขายให้เติบโตอย่างม่ันคง และเม่ือท่านขายสินค้าบน Amazon การลงทะเบียน

แบรนด์ Amazon ยังช่วยให้ท่านขยายข้อได้เปรียบด้านแบรนด์ของคุณไปได้อีกข้ัน

1.1 ท ำไมต้องลงทะเบียนแบรนด์ Amazon?

บริษัท A : ใช้สินค้ำที่มีควำมนิยมมำกท ำแบรนด์ที่มีจุดเด่น

บำงทแีบรนด์อำจเป็นแค่ฉลำกส ำหรับหลำยๆ คน แต่โปรดอย่ำประมำท มันไม่ได้เป็นเพียง
ชื่อเทำ่นั้น แต่ควำมหมำยของมันทีม่อียู่จะเพ่ิมมูลค่ำให้กับสินค้ำทีผ่่ำนกำรสร้ำงแบรนด์มำก
ขึ้น เรำท ำโรงงำนมำกอ่น และตัดสินใจที่จะก่อตั้งบริษทั หลังจำกเปิดตัวแบรนด์ได้เพียงครึ่ง
ปี เรำเป็นหนึ่งในสำมอนัดับแรกของกำรขำยสินค้ำหมวดหมู่ท ำควำมสะอำดด้วยไอน ้ำ มี
หุ้นส่วนทำงกำรตลำดถึง 30%

การลงทะเบียนแบรนด์ Amazon หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่า "การจดแบรนด์" สามารถช่วยให้ท่านได้รับโอกาสการเผยแพร่แบ

รนด์และสินค้าท่ีผู้ขายรายอ่ืนไม่มี และยังได้รับเคร่ืองมือการสร้างและการคุ้มครองแบรนด์ท่ี Amazon มีให้อย่างครบครัน



Copyright ©  2021 Amazon. All rights Reserved.

คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon - เร่ิมต้นการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
3

แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 3แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
3

คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

ตามหลักแล้วหลังจากลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ส าเร็จ ท่านยังจะได้รับ"อาวุธ" สุดพิเศษมากมายท่ีจะท าให้ท่านโดดเด่น

ในด้านการตลาด:

มีแบรนด์ ไม่มีแบรนด์

รูปแบบการแสดงสินค้าท่ีหลากหลาย

มีเคร่ืองมือทางการตลาดของแบรนด์มากมาย ตัวอย่างเช่น 
เพจ A+ เฉพาะผู้ขายแบรนด์ ร้านหลักแบรนด์ วิดีโอผลิตภัณฑ์ 
แบรนด์ท่ีได้รับการสนับสนุน การโปรโมท มีประเภทการแสดง 
การถ่ายทอดสดของ Amazon และอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถแสดงและ
โปรโมทสินค้าของท่านต่อผู้บริโภคได้ดีย่ิงข้ึน และส่งเสริม
ปริมาณการใช้ข้อมูลและการแปลง

รูปแบบการแสดงสินค้าต่อหน่วย

แสดงสินค้าใช้ได้เพียงเป็นข้อความเท่าน้ัน และมีเคร่ืองมือทาง
การตลาดและการโปรโมทการขายน้อยกว่าผู้ขายแบรนด์

เคร่ืองมือการวิเคราะห์ข้อมูลแบรนด์รอบด้าน

ได้รับฟังก์ชันการวิเคราะห์ข้อมูลแบรนด์ รวมถึงรายงาน 
Amazon Brand Analytics แผงควบคุมแบรนด์ และฟังก์ช่ัน
อ่ืนๆ เพ่ือท าความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าใครคือผู้บริโภคและ
คู่แข่งของแบรนด์ท่านใน Amazon และปรับแผนการตลาด
เพ่ิมเติมเพ่ือช่วยในการพัฒนาแบรนด์ให้ดีข้ึน

ฟังก์ช่ันพ้ืนฐานของศูนย์ผู้ขาย

สามารถใช้เคร่ืองมือปฏิบัติการพ้ืนฐานท่ีหลากหลายจากศนย์
ผู้ขาย แต่ไม่สามารถใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลแบรนด์จาก 
Amazon ได้

สามารถรับการคุ้มครองแบรนด์ท่ีครบครันได้

ได้รับฟังก์ช่ันการคุ้มครองแบรนด์ท่ีแข็งแกร่งย่ิงข้ึน 
ตัวอย่างเช่น โปรแกรมความโปร่งใส Transparency และ 
Project Zero เพ่ือช่วยท่านป้องกันไม่ให้สินค้าลอกเลียนแบบ
ละเมิดยอดขายแบรนด์จากแหล่งท่ีมา และสร้างการคุ้มครอง
แบรนด์ท่ีครอบคลุม

วิธีการคุ้มครองค่อนข้างน้อย

เน่ืองจากไม่มีแบรนด์ ไม่มีเคร่ืองหมายการค้าท่ีจด หากผู้ขาย
ท่ีไม่มีแบรนด์มีการลอกเลียนแบบสินค้า จึงเป็นเร่ืองยาก
ส าหรับการคุ้มครองจากกฎหมายเคร่ืองหมายการค้าใน
ท้องถ่ิน ในการแข่งขันระดับโลกท่ีดุเดือดข้ึนเร่ือยๆ ท าให้
วิธีการคุ้มครองท่ีสามารถใช้ได้ค่อนข้างน้อย

การเผยแพร่แบรนด์มากข้ึนเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะกลายเป็นจุด
จดจ าในการซ้ือ

เม่ือลูกค้าค้นหาสินค้า ช่ือแบรนด์จะปรากฏข้ึนช่ือสินค้าในหน้า
ของผลการค้นหา ซ่ึงช่วยให้การจดจ าแบรนด์ของลูกค้า แบ
รนด์ท่ีแสดงและคุณลักษณะพิเศษของสินค้าลึกย่ิงข้ึน

สินค้าท่ีจะกลายเป็นจุดจดจ าได้ค่อนข้างยาก

ส าหรับผู้ขายท่ีไม่มีแบรนด์ ไม่สามารถเพ่ิมช่ือแบรนด์ในช่ือ
สินค้าตามข้อก าหนดของนโยบายของ Amazon ได้ เลยไม่
สามารถเน้นคุณลักษณะพิเศษและสร้างความทรงจ าในการซ้ือ
ของลูกค้าได้ในคร้ังแรก

สะดวกในประโมทและการขายสินค้าอ่ืนๆ ของแบรนด์

ลูกค้าสามารถคลิกช่ือแบรนด์ได้โดยตรงจากหน้ารายละเอียด
สินค้า เพ่ือท าความเข้าใจคุณสมบัติแบรนด์และชุดผลิตภัณฑ์
ภายใต้แบรนด์น้ี ใช้ผลิตภัณฑ์เดียวเพ่ือผลักดันการประโมทและ
การซ้ือสินค้าอ่ืนๆ ของแบรนด์ ด้วยเหตุน้ีจึงสามารถกระตุ้น
ยอดขายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ท้ังหมดได้

ยากท่ีกระตุ้นการแสดงผลและยอดขายของสินค้าอ่ืนๆ

ส าหรับผู้ขายท่ีไม่มีแบรนด์ เน่ืองจากไม่มีวิธีการรวบรวมสินค้า
อ่ืนผ่านช่ือแบรนด์ได้ ดังน้ันจึงเป็นเร่ืองยากท่ีเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าท่ีแตกต่างกัน ช่องทางท่ีแสดง
สินค้ามีจ ากัด ท าให้สูญเสียโอกาสมากมายในการขายอย่าง
เห็นได้ชัด

เป็นเพราะการลงทะเบียนแบรนด์จึงท าให้เกิดข้อดีมากมาย นับต้ังแต่เปิดตัว Amazon ในปี 2017 มีแบรนด์มากกว่า 

200,000 แบรนด์ท่ัวโลกท่ีท าการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของผู้ขายแบรนด์
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*รวมถึงส่วนลดโปรแกรม Vine 200 ดอลลาร์สหรัฐ และส่วนลดโปรแกรมความโปร่งใส 100 ดอลลาร์สหรัฐ

**รวมถึงส่วนลดค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการขนส่งท่ีเป็นพันธมิตรของ Amazon 100 ดอลลาร์สหรัฐ หรือส่วนลดค่าบริการการจัดเก็บและกระจายสินค้าข้ามพรมแดนของ

Amazon 200 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ขายสามารถเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งท่ีเป็นพันธมิตรของ Amazon หรือบริการการจัดเก็บและกระจายสินค้าข้ามพรมแดนของ Amazon จัดส่ง

สินค้าไปยังคลังสินค้า FBA เพ่ือรับส่วนลดท่ีเก่ียวข้อง

***ผู้ขายท่ีเพ่ิมสินค้า FBA บนศูนย์ผู้ขายและส่งไปยังคลังสินค้า สามารถต้ังค่าแคมเปญโฆษณาด้วยตนเองโดยไม่มีวันท่ีส้ินสุดส าหรับ ASIN ท่ีลงรายการใหม่หลังจากได้รับการ

วางจ าหน่ายส าเร็จภายใน 30 วัน จากน้ันสามารถรับส่วนลดค่าโฆษณา 100 ดอลลาร์แรก ใช้งานแคมเปญอย่างน้อย 30 วันเพ่ือรับส่วนลด 100 ดอลลาร์คร้ังท่ีสอง

【ภำรกิจที ่1】สิทธิประโยชน์พิเศษส ำหรับเจ้ำของแบรนด์: ลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon ให้เสร็จส้ินภายใน 6 เดือนหลังจากลงรายการ

บัญชี ASIN แรกพร้อมส าหรับการซ้ือ

【 สิทธิประโยชน์】

• เงินคืน 5% ในปีแรกหรือ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐแรกของการขายสินคา้แบรนด์ จ านวนเงินคนืจะถูกหักออกจากคา่

คอมมิชช่ันการขายในเดือนถัดไป;

• เงินคืนสูงสุด 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบรนด์ท่ีมีสิทธ์ิสามารถรับเงินคนืสูงสุด 50,000 ดอลลาร์สหรัฐในแต่ละเว็บไซต์

ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุ่น;

• ส่วนลดจากเคร่ืองมือ Amazon Review Manager (โปรแกรม Amazon Vine) 200 ดอลลาร์สหรัฐ;

• ส่วนลดจากเคร่ืองมือคุ้มครองแบรนด์ของ Amazon (โปรแกรมเพ่ือความโปร่งใส Transparency) 100 ดอลลาร์

สหรัฐ* ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโปรแกรมเพ่ือความโปร่งใส Transparency โปรดคลิกท่ีน่ีเพ่ือเย่ียมชม "Amazon 

Brand Protection 1.3 – โปรแกรมเพ่ือความโปร่งใส Transparency: ป้องกันการขายสินค้าปลอมแปลงในเชิงรุก"

【ภำรกิจที่ 2】 จัดส่งสินคา้คงคลังไปยังคลังสินคา้ FBA ภายใน 12 เดือน

【 สิทธิประโยชน์】 ส่วนลดคา่ขนส่งคลังสินคา้สูงสุดถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐ**; เข้าร่วมโปรแกรมส่วนลดคลังสินคา้ใหม่ของ Amazon โดย

อัตโนมัติ

【ภำรกิจขั้นสูง】 ใช้สินคา้ท่ีได้รับการสนับสนุนโดย Amazon สร้างแคมเปญโฆษณาโดยไม่มีก าหนดเวลาส าหรับการจัดเก็บและกระจายสินคา้โดย 

Amazon; Fulfillment By Amazon; FBA 

【 สิทธิประโยชน์】 ข้อเสนอสินคา้ท่ีได้รับการสนับสนุนโดย Amazon มูลค่า 200 ดอลลาร์สหรัฐ***

【ภำรกิจที ่3 】 ใช้คูปอง Amazon ภายใน 12 เดือน

【 สิทธิประโยชน์】 ส่วนลดคา่ขนส่งคลังสินคา้สูงสุดถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐ**; เข้าร่วมโปรแกรมส่วนลดคลังสินคา้ใหม่ของ Amazon โดย

อัตโนมัติ

สิทธิพิเศษส ำหรับผู้ขำยรำยใหม่ในปี 2022:
ลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon ให้ส ำเร็จเร็วที่สุดและปลดล็อกสิทธิประโยชน์ของเจ้ำของแบรนด์ในแพ็คเกจเริ่มต้นของผู้ขำยรำยใหม่!

แพ็คเกจเร่ิมต้นของผู้ขายรายใหม่เป็นค าแนะน าเร่ิมต้นและข้อเสนอการหักค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องส าหรับผู้ขายมือใหม่จากประสบการณ์ของ

ผู้ขายท่ีประสบความส าเร็จในอดีต สิทธิประโยชน์มือใหม่มากมายท่ีช่วยลดเคล็ดลับส าหรับการด าเนินการของมือใหม่ คลิกท่ีน่ีเพ่ือดูรายละเอียด

สิทธิประโยชน์

เว็บไซต์และผู้ขายท่ีเก่ียวข้องเฉพาะมีดังน้ี:

• เว็บไซตท์ีพ่ร้อมให้บริกำร: สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี และสเปน

• ผู้ขำยทีม่ีสิทธิ:์ ผู้ขายมืออาชีพ (Professional Sellers) ท่ีลงรายการบัญชี ASIN แรกพร้อมส าหรับการซ้ือในวันท่ี 1 มกราคม 

2022หรือภายหลังจากน้ัน

หากท่านต้องการรับผลประโยชน์ ก่อนอ่ืนให้เสร็จส้ินภารกิจแรก - การลงทะเบียนแบรนด์!

https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=96ffb03f-a302-45ce-bd88-d04585e8b7ab&courseId=eef86434-7932-4971-8c21-a8e83a1960e5&modLanguage=Chinese
https://gs.amazon.cn/nsi
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 5แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
5

คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

เม่ือทราบถึงข้อดีของการลงทะเบียนแบรนด์ใน Amazon แล้ว การคุ้มครองแบรนด์ส่งกระทบอะไรต่อยอดขายบ้าง? 

ผู้ขายของ Amazon มองผลกระทบของการคุ้มครองแบรนด์ท่ีมีต่อยอดขายอย่างไร?

บนพ้ืนฐานของการจดทะเบียนแบรนด์และเคร่ืองมือการคุ้มครองแบ
รนด์ แบรนด์และสินค้าท่ีกล้าโปรโมทอย่างจริงจัง ต้ังแต่ปี 2018 ถึง 
ปี 2020 รายได้ต่อปีเพ่ิมข้ึนส่ีถึงห้าเท่า และการคุ้มครองแบรนด์ก็เป็น
ห่วงโซ่ท่ีส าคัญมาก 

——คุณอู๋

เข้าร่วมกับ Amazon ในต้นปี 2020 และเข้าร่วมการลงทะเบียนแบ
รนด์ Amazon ผ่านเคร่ืองหมายการค้าท่ีรอด าเนินการ (Pending 
Trademark) ในเดือนกันยายนได้ส าเร็จอย่างรวดเร็ว หลังจากการ
ผลิตในสหรัฐอเมริกากลับมาอีกคร้ัง ยอดขายต่อเดือนเพ่ิมข้ึน 23% 
และอัตราการกลับมาซ้ือซ ้าก็สูงมาก ความเหนียวแน่นของแบรนด์ก็ดี
มากเช่นกัน ท้ังผู้ขายและผู้ซ้ือต่างก็จ าเป็นต้องได้รับการจดทะเบียน
แบรนด์     

——Jesse

ตระหนักถึงคุณสมบัติ
อุตสาหกรรมของสินคา้

ท าการวิจัยการตลาดให้เพียงพอ
ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายระบุ
ตัวตนกับแบรนด์ได้อย่าง

รวดเร็ว

รวมถึงการวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรม การวิเคราะห์แบรนด์การแข่งขันแบ

รนด์คู่ต่อสู้ การวิเคราะห์การก าหนดกลุ่มลูกคา้ การตรวจสอบและการ

ปรับแต่งคา่นิยมหลักของตนเองและอ่ืนๆ

ผลิตภัณฑ์เป็นจุดส าคัญของแบรนด์ การวางต าแหน่งก็ควรให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีขายรอบๆ ด้วย นอกจากน้ี 

การออกแบบภาพลักษณ์ของแบรนด์ก็เป็นข้ันตอนส าคัญในการจดทะเบียนแบรนด์อีกด้วย การออกแบบภาพลักษณ์ของ

แบรนด์ส่วนใหญ่จะเก่ียวกับช่ือแบรนด์ เอกลักษณ์ของแบรนด์ (โลโก้) และสโลแกนของแบรนด์ การพัฒนาต าแหน่งแบรนด์

สามารถท าได้โดยกระบวนการต่อไปน้ี:
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 6แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
6

คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

หลังจากก าหนดต าแหน่งแบรนด์และสร้างระบบภาพลักษณ์แบรนด์พ้ืนฐานแล้ว ขั้นตอนแรกก็คือจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรค้ำ

1.2.1 การย่ืนขอเคร่ืองหมายการค้าในต่างประเทศ

กำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำ

ย่ืนขอเคร่ืองหมายการค้าท่ีประเทศหรือภูมิภาคใด:1

ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

อินเดีย อิตาลี ญ่ีปุ่น ซาอุดิอาระเบีย สเปน ตุรกี สิงคโปร์

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

เนเธอร์แลนด์ สวีเดน เม็กซิโก โปแลนด์ สหภาพยุโรป

ข้ันตอนท่ี 1
ค้นหาเคร่ืองหมายการค้า ตรวจสอบว่า
เคร่ืองหมายการค้าท่ีคุณต้องการย่ืนขอ
เคยถูกจดทะเบียนหรือไม่ และมีเคร่ืองหมาย
การค้าท่ีเหมือนกันหรือคล้ายกันหรือไม่

ข้ันตอนท่ี 2
ก าหนดประเทศหรือภูมิภาคท่ีจะย่ืนขอ และ
เตรียมเอกสารการย่่ืนขอเคร่ืองหมาย
การค้าท่ีจ าเป็นส าหรับประเทศเป้าหมาย

ข้ันตอนท่ี 3
ย่ืนค าขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าไปยังส านักงาน
เคร่ืองหมายการค้าตามข้อก าหนดของแต่ละประเทศเป้าหมาย 
เม่ือได้รับหนังสือตอบรับ ก็ถือว่าได้รับเคร่ืองหมายการค้าท่ีรอ
ด าเนินการ (Pending Trademark)

ข้ันตอนท่ี 4
เข้าสู่ช่วงเวลาท่ีประกาศ หลังจาก
น้ันก็จะสามารถรับเคร่ืองหมาย
การค้า R ได้

เม่ือท าการขายอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน จ าเป็นต้องลงทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ณ สถานท่ีขายเป้าหมาย ดังน้ันเหตุใด
ส่ิงแรกในการไปต่างประเทศคือการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า? เหตุใดการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าจึงมี
ความส าคัญ ลองมาดูกัน:
โดยท่ัวไป การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน:

หมำยเหตุ เน่ืองจากหลังจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแล้วต้องลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon ผู้ขายจึง
จ าเป็นต้องทราบข้อมูลล่วงหน้า:

• ปัจจุบันการลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon ยอมรับเคร่ืองหมายการค้าจากประเทศหรือภูมิภาคต่อไปน้ี รวมไปถึง:

• ประเทศและภูมิภาคของย่ืนขอเคร่ืองหมายการค้าควรสอดคล้องกับสถานท่ีขาย เพ่ือให้ม่ันใจว่าหลังจากการลงทะเบียน
แบรนด์ Amazon แล้วจะมีอ านาจในการใช้ฟังก์ชันแบรนด์ท่ีครอบคลุมมากข้ึน ตัวอย่างเช่น หากท่านขายท่ี Amazon 
ของสหรัฐอเมริกา แนะน าให้ใช้เคร่ืองหมายการค้าของส านักงานเคร่ืองหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาท าการย่ืนขอ

อียิปต์

1.2. ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon อย่ำงไร?
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 7แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
7

คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

ปัจจุบันการลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon ยอมรับเฉพาะ "เคร่ืองหมายการค้าแบบข้อความ" หรือ "เคร่ืองหมายการค้า

แบบรูปภาพอย่างประกอบด้วยค า ตัวอักษร หรือตัวเลข" ผู้ขายจ าเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับประเภทของ

เคร่ืองหมายการค้าท่ีย่ืนขอเม่ือท าการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า คลิกท่ีน่ี เพ่ือดูจุดสนใจการลงทะเบียนแบรนด์

ส าหรับการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในประเทศต่างๆ

ย่ืนขอเคร่ืองหมายการค้าประเภทใด:2

เคร่ืองหมายการค้า
แบบข้อความประกอบด้วยค า
ตัวอักษร หรือตัวเลข

เคร่ืองหมายการค้า
แบบข้อความ

Amazon

https://brandservices.amazon.com/brandregistry/eligibility?lang=zh-CN&ref=SCCNBRSUBO0301P08&ld=SCCNBRSUBO0301P08
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开启亚马逊品牌之路操作指导– 开始进行亚马逊品牌注册

แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 8แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
8

คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

ท้ังเคร่ืองหมายการค้าท่ีรอด าเนินการ (Pending 

Trademark) และเคร่ืองหมาย R สามารถลงทะเบียน

แบรนด์ท่ี Amazon; สถานะเคร่ืองหมายการค้าท่ี

ยอมรับได้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค 

โปรดศึกษาข้อมูลด้านล่าง

3 สถานะเคร่ืองหมายการค้า:

ประเทศ/
ภูมิภำค

สถำนะ
เครื่องหมำย
กำรค้ำ

เครื่องหมำย R
เครื่องหมำยกำรค้ำที่รอด ำเนินกำร

（Pending Trademark）

สหรัฐอเมริกา USPTO
• 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

แคนาดา CIPO

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

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

เม็กซิโก IMPI Registered Pending

ยุโรป EUIPO

• Registered
• Registration cancellation 

pending
• IR accepted

• Application filed
• Application awaiting examination
• Application under examination
• Application Appeal of Refusal Pending
• Application published
• Application opposed
• Registration Pending

Step3Step2Step1

ย่ืนค าขอไปยัง
ส านักงานเคร่ืองหมาย
การค้าของประเทศ

เป้าหมาย

เม่ือได้รับหนังสือตอบ
รับ ก็ถือว่าได้รับ
เคร่ืองหมาย TM

ด าเนินการลงทะเบียน
แบรนด์ท่ี Amazon

https://www.uspto.gov/
https://www.canada.ca/en/services/business/ip.html
http://marcanet.impi.gob.mx/?ld=ELUSABR-sellercentral.amazon.com
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home
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开启亚马逊品牌之路操作指导– 开始进行亚马逊品牌注册

แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 9แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
9

คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

ประเทศ/
ภูมิภำค

สถำนะ
เครื่องหมำ
ยกำรค้ำ

เครื่องหมำย R
เครื่องหมำยกำรค้ำที่รอด ำเนินกำร

（Pending Trademark）

สหราช
อาณาจักร

UK IPO
• Registered
• Protected (For WIPO 

Trademarks)

• Examination
• Pre-publication 
• Application Published
• Application Received
• Opposed

เยอรมนี DPMA

• Trade mark registered
• Trade mark registered，

opposition period running 
• Protection allotted

Application received

ฝร่ังเศส INPI

• Marque enregistrée
(Registered trademark)

• Marque renouvelée
• Marque renouvelée-

revendiquée comme
ancientneté par EUTM 
(Renewed trademark, 
claimed as seniority by 
EUTM)

• Renouvellement demandé
(Renewal of trademark 
Requested)

• Enregistrement demandée
• Demande publiée
• Demande d’enregistrement publiée
• Demande d’enregistrement non 

publiée 
• Demande d’enregistrement irrecevable

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

ญ่ีปุ่น JPO

• LIVE-REGISTRATION-Issued 
and Active

• LIVE-REGISTRATION-
Published for Opposition

• LIVE-REGISTRATION-
Opposition Pending

• LIVE-REGISTRATION-
Cancellation/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)

https://www.gov.uk/topic/intellectual-property/trade-marks
https://www.dpma.de/?ld=ELUSABR-sellercentral.amazon.com
https://www.inpi.fr/fr
http://www.uibm.gov.it/?ld=ELUSABR-sellercentral.amazon.com
https://www.oepm.es/es/signos_distintivos/index.html
http://www.jpo.go.jp/
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 10แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

ย่ืนขอท่ีไหน:4

ท่านสามารถด าเนินการได้อย่างง่ายดายผ่านผู้ให้บริการเคร่ืองหมายการค้าท่ีเก่ียวข้อง คลิกท่ีน่ีเพ่ือตรวจสอบผู้

ให้บริการในตัวเร่งความเร็ว IP ของ Amazon

ระยะเวลำในกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำ R ในภูมิภำคต่ำงๆ

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
สหรัฐอเมริกำ

ใบเสร็จการตอบรับเคร่ืองหมายการค้าจะออก
ภายใน 1 วันหลังจากส่งย่ืนขอ หนังสือรับรองใช้
เวลาประมาณ 8 เดือน

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในส
หรำชอำณำจักร

ใบเสร็จการตอบรับเคร่ืองหมายการค้าจะออก
ภายใน 3 วันหลังจากส่งย่ืนขอ หนังสือรับรองใช้
เวลาประมาณ 4 เดือน

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
สหภำพยุโรป

ใบเสร็จการตอบรับเคร่ืองหมายการค้าจะออก
ภายใน 1 วันหลังจากส่งย่ืนขอ หนังสือรับรองใช้
เวลาประมาณ 4 เดือน

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
ออสเตรเลีย

ใบเสร็จการตอบรับเคร่ืองหมายการค้าจะออก
ภายใน 5 วันหลังจากส่งย่ืนขอ หนังสือรับรองใช้
เวลาประมาณ 8 เดือน

กำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใน
ญี่ปุ่น

ใบเสร็จการตอบรับเคร่ืองหมายการค้าจะออก
ภายใน 5 วันหลังจากส่งย่ืนขอ หนังสือรับรองใช้
เวลาประมาณ 8 เดือน

การจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าต้องใช้เวลา และระยะเวลาของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน 
ผู้ขายโปรดเตรียมการล่วงหน้า

https://brandservices.amazon.com/ipaccelerator?lang=zh-CN&ref=SCCNIPASUBO0301P11&ld=SCCNIPASUBO0301P11
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开启亚马逊品牌之路操作指导– 开始进行亚马逊品牌注册

แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 11แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
11

คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

ข้ันตอนส าคัญในการสร้างแบรนด์และเพ่ิมยอดขายท่ี Amazon คือการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon หรือท่ีรู้จักกันท่ัวไป

ว่า "การบันทึกแบรนด์"

• กำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ช่วยยอดขำยอย่ำงไร?

หลังจากลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon ท่านจะได้รับ:

• เคร่ืองมือทางการตลาดและการคุ้มครองแบรนด์มำกกว่ำ 30 รำยกำร;

• 5 ทิศทำงกำรด ำเนินงำนหลักเร่งการเติบโตของแบรนด์อย่างครอบคลุม;

• ความช่วยเหลือหลำยมิติเพ่ิมปริมาณสินค้าใหม่และค าส่ังซ้ือของร้านค้าใหม่อย่างรวดเร็ว

1.2.2 ลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon



Copyright ©  2022 Amazon. All rights Reserved.︱版权所有© 2022 亚马逊。保留所有权利。 12

开启亚马逊品牌之路操作指导– 开始进行亚马逊品牌注册

แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 12แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
12

คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

Tip:

เคร่ืองหมำย R และ เครื่องหมำยกำรค้ำที่รอด ำเนินกำร (Pending Trademark, 

เคร่ืองหมำย TM) มีสิทธิ์ได้รับกำรลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon

• หากลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon โดยใช้เคร่ืองหมาย TM หลังจากเปล่ียนเป็นสถานะเคร่ืองหมายการค้าเป็น

เคร่ืองหมาย R แบรนด์ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ิมเติมและไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนอีกคร้ัง

• ข้ันตอนการลงทะเบียนแบรนด์เคร่ืองหมาย R และ TM และสิทธ์ิเคร่ืองมือสร้างแบรนด์น้ันแตกต่างกัน

เล็กน้อย ซ่ึงจะอธิบายต่อในข้อความต่อไป

ไปท่ีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและเร่ิมลงทะเบียนแบรนด์!

• กระบวนกำรเฉพำะส ำหรับกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon คืออะไร?

เคร่ืองหมายการค้าท่ีรอด าเนินการ (Pending Trademark, เคร่ืองหมาย TM) สามารถลงทะเบียนแบรนด์ท่ี

Amazon ได้แล้ว! มีเพียง 5 ข้ันตอนง่ายๆ ในการลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon และใช้เวลาไม่นาน!

1

ไปท่ีเว็บไซต์ลงทะเบียนแบ

รนด์ Amazon และคลิก 

"เข้าสู่ระบบ" ท่ีมุมขวาบน

ส าเร็จ！

ส่งข้อมูล

รอการ

ตรวจสอบ

2

เข้าสู่ระบบด้วยท่ีอยู่อีเมลและ

รหัสผ่านของบัญชีผู้ขายของท่าน

และป้อนผู้อยู่เบ้ืองหลังการ

ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon

3

ส่งข้อมูลแบรนด์

4

แสดงข้อมูลบัญชีการขาย

5

แสดงข้อมูลสาขา

GO

https://brandservices.amazon.com/brandregistry?lang=zh-CN&ref=SCCNBRSUBO0301P13&ld=SCCNBRSUBO0301P13
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 13แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

• เครื่องหมำย R กับเครื่องหมำยรอด ำเนินกำร (Pending Trademark) มีควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง
ในกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon อย่ำงไร?

• สถานท่ีออกเคร่ืองหมายการค้าท่ีได้รับการยอมรับ เหมือนกัน
ปัจจุบัน Amazon ยอมรับเฉพาะเคร่ืองหมายการค้าท่ีออกโดยประเทศ/ภูมิภาคและส านักงาน
เคร่ืองหมายการค้าของรัฐบาลสหภาพยุโรป เคร่ืองหมายการค้าท่ีออกโดยส านักงานเคร่ืองหมาย
การค้าของไทยจะไม่รวมอยู่ในขอบเขตของการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าในขณะน้ี สถานท่ีเหล่าน้ี
สามารถใช้เคร่ืองหมายการค้าท่ีรอด าเนินการ（Pending Trademark）ได้

เครือ่งหมายการคา้

แบบขอ้ความ

เครือ่งหมายการคา้

แบบขอ้ความประกอบดว้ยค า ตวัอกัษร หรอื

ตวัเลข

AMAZON

ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

อินเดีย อิตาลี ญ่ีปุ่น ซาอุดิอาระเบีย สเปน ตุรกี สิงคโปร์

สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์

เนเธอร์แลนด์ สวีเดน เม็กซิโก โปแลนด์ สหภาพยุโรป

• ประเภทเคร่ืองหมายการค้าท่ีได้รับการยอมรับ เหมือนกัน
ปัจจุบันการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ยอมรับเฉพาะ "เครื่องหมำยกำรค้ำแบบข้อควำม" หรือ 
"เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพอย่าง ประกอบด้วยค า ตัวอักษร หรือตัวเลข" ผู้ขายจ าเป็นต้องให้
ความสนใจเป็นพิเศษกับประเภทของเคร่ืองหมายการค้าท่ีย่ืนขอเม่ือท าการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้า

• เอกสารท่ีต้องเตรียมส าหรับท าการลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon เหมือนกัน

• แสดงรูปภาพของแบรนด์บนสินค้าและ/หรือบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจน

• หมายเลขจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า หากท่านใช้เคร่ืองหมายการค้าท่ีรอ
ด าเนินการ ก็ต้องเตรียมหมายเลขก่ารย่ืนขอเคร่ืองหมายการค้าก่อน

• รายการตัวอย่าง ASIN ท่ีแสดงสินค้าท่ีมีแบรนด์บน Amazon

• ประเทศ/ภูมิภาคท่ีผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าท่ีมีแบรนด์

• หมวดหมู่สินค้าท่ีเป็นของแบรนด์ (ตัวอย่างเช่น เคร่ืองแต่งกาย สินค้ากีฬา 
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอ่ืนๆ)ลงทะเบียน

อียิปต์
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 14แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

• ผลประโยชน์แบรนด์ท่ีได้รับ ต่างกันนิดหน่ึง

การใช้เคร่ืองหมายการค้าท่ีรอด าเนินการ (Pending TM) ลงทะเบียนจะช่วยให้ท่านได้ใช้เคร่ืองมือ

พิเศษของแบรนด์ลวงหน้ำ แต่ส่วนใหญ่จะจ ากัดอยู่ท่ีเคร่ืองมือสร้างแบรนด์และวิเคราะห์แบรนด์ 

สามารถช่วยให้ท่านสะสมยอดขายของช่วงแรกๆ ได้ ส าหรับผู้ขายท่ีใช้เคร่ืองหมาย R ท าการ

ลงทะเบียน ก็ยังได้ใช้ฟังก์ช่ันกำรคุ้มครองแบรนด์ที่รอบด้ำนมำกข้ึน

• ตารางการเปรียบเทียบผลประโยชน์แบรนด์ - 1

หมายเหตุ

ผู้ท่ีย่ืนขอท่ีส่งการลงทะเบียนจ าเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือบริษัทของแบรนด์ 

องค์กรตัวแทนหรือผู้จัดจ าหน่ายท่ีไม่ใช่เจ้าของแบรนด์ไม่สามารถย่ืนขอ

ลงทะเบียนให้กับแบรนด์ได้

ผลประโยชน์แบ
รนด์

เครื่องมือกำรขำย
เครื่องหมำยกำรค้ำ
ที่รอด ำเนินกำร

เครื่องหมำย R

กลยุทธ์แบรนด์

Amazon Brand Analytics √ √

แผงควบคุมแบรนด์ √ √

ภาพลักษณ์แบรนด์

เพจ A+ √ √

ร้านค้าสัญลักษณ์แบรนด์ √ √

การเติบโตแบรนด์

ควบคุมห้องทดลอง √ √

Virtual Bundle √ √

โปรแกรม Vine √ √
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 15แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

ข่ำวดี

หลังจำกใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำที่รอด ำเนินกำร (Pending Trademark) ทะเบียนแบรนด์ท่ี 

Amazon เมื่อสถำนะเคร่ืองหมำยกำรค้ำกลำยเป็นเคร่ืองหมำย R ผู้ขำยก็ไม่ต้องด ำเนินกำร

ใดๆ และไม่ต้องท ำกำรลงทะเบียนอีกครั้ง

• ตารางการเปรียบเทียบผลประโยชน์แบรนด์ - 2

ผลประโยชน์แบ
รนด์

เครื่องมือกำรขำย
เครื่องหมำยกำรค้ำ
ที่รอด ำเนินกำร

เครื่องหมำย R

ผู้ใช้แบรนด์

Amazon Live √ √

โพสต์ (หน้าตรวจสอบ) √ √

การคุ้มครองแบรนด์

การคุ้มครองแบรนด์โดยอัตโนมัติ √ √

รายงานพฤติกรรมการละเมิด
รายงานการละเมิด
ของลิขสิทธ์ิและ

สิทธิบัตร
√

โปรแกรมโปร่งใส Transparency × √

Project Zero × √
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 16แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

• ข้ันตอนของการท าการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ต่างกันนิดหน่ึง

ก่อนอ่ืน ไปท่ีเว็บไซต์การลงทะเบียนแบรนด์ Amazon และท าตามข้ันตอนด้านล่างเพ่ือลงทะเบียนแบ

รนด์:
ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เว็บไซต์กำรลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon

คลิก "เข้าสู่ระบบ" ท่ีมุมบนขวา และเลือกเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องของประเทศ/ภูมิภาคท่ีท่านต้องการลงทะเบียน ตัวอย่างเช่น 

หากท่านต้องการลงทะเบียนแบรนด์บนเว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกา ควรเลือก "สหรัฐอเมริกา" ท่ีน่ี คลิกท่ีน่ีเร่ิมต้นลงทะเบียน

ตวัอยา่งใชส้ าหรบัอา้งองิเทา่น ัน้

https://brandservices.amazon.com/?lang=en-US
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 17แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

ขั้นตอนที่ 2: เข้ำสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ขำยของท่ำน

เพ่ือช่วยให้ท่านได้รับฟังก์ชันท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างและการคุ้มครองแบรนด์อย่างรวดเร็วหลังจากลงทะเบียนกับแบรนด์ 

Amazon แล้ว โปรดเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลบัญชีผู้ขายและรหัสผ่านท่ีใช้บนเว็บไซต์ Amazon ท่ีสอดคล้อง หากยังไม่เปิด

ร้านค้า แนะน าให้ย่ืนขออีกคร้ังหลังจากเปิดร้าน หมำยเหตุ: หากท่านต้องย่ืนขอลงทะเบียนแบรนด์ Amazon แยกจาก

เว็บไซต์ของประเทศท่ีไม่เหมือนกัน ท่านต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ขายของเว็บไซต์ท่ีสอดคล้อง
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 18แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

หลังจากสร้างบัญชี ท่านก็จะเข้าสู่แพลตฟอร์มการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon คลิก "ลงทะเบียนแบรนด์ใหม่" 

ทางด้านซ้าย ท่านจะได้เห็นรายการเอกสารท่ีต้องเตรียมระหว่างข้ันตอนการลงทะเบียน หากท่านพร้อม ให้คลิก 

"ลงทะเบียนบัญชี”

ขั้นตอนที่ 3: หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon เร่ิมต้นลงทะเบียนแบรนด์ใหม่

ตวัอยา่งใชส้ าหรบัอา้งองิเทา่น ัน้

ตวัอยา่งใชส้ าหรบัอา้งองิเทา่น ัน้
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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

ขั้นตอนที่ 4: ส่งข้อมูลแบรนด์เพื่อท ำกำรยื่นขอลงทะเบียนแบรนด์ที่ Amazon

ในตารางด้านล่าง ให้กรอกช่ือแบรนด์ ส านักงานเคร่ืองหมายการค้า หมายเลขเคร่ืองหมายการค้า สินค้าและข้อมูลอ่ืนๆ:

⚫ ช่ือแบรนด์ทีส่่งทีน่ี่ต้องเหมือนกบัช่ือเคร่ืองหมายที่
ลงทะเบียนโดยส านักงานเคร่ืองหมายการคา้ในท้องถ่ิน
ทุกประการ

⚫ ช่ือแบรนด์จะใช้ส าหรับสร้างข้อมูสินคา้ที่ Amazon
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 20แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

• สถานะเคร่ืองหมายการค้า

ส าหรับเคร่ืองหมายการค้าท่ีรอด าเนินการท่ีใช้ย่ืนขอกับส านักเคร่ืองหมายการค้าท่ีไม่เหมือนกัน ข้ันตอนการ

ด าเนินการน้ีมีความแตกต่างกัน ดังน้ันโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าในค าถามน้ี "เลือกส านักงานเคร่ืองหมาย

การค้า" ให้เลือกเคร่ืองหมายท่ีถูกต้องตามเคร่ืองหมายการค้าของท่าน

• ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำในสหรัฐอเมริกำท าการลงทะเบียนแบรนด์

⚫ หำกใชเ้ครือ่งหมำย R: โปรดกรอกหมำยเลขเครือ่งหมำยกำรคำ้ (Trademark 

Registration#) ของทำ่นใหถ้กูตอ้งของทีน่ี ่โปรดตรงกบัขอ้มลูกำรลงทะเบยีนกบั

ส ำนักงำนเครือ่งหมำยกำรคำ้ในทอ้งถิน่ทกุประกำร
⚫ หำกใชเ้ครือ่งหมำยกำรทีร่อด ำเนนิกำร (Pending Trademark): กรอกหมำยเลข

ทีย่ืน่ขอเครือ่งหมำยกำรคำ้ไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้สถำนะกำรยืน่ขอเครือ่งหมำยกำรคำ้
ในกำรลงทะเบยีนแบรนด ์Amazon
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 21แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

• ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำในญี่ปุ่น/สหรำชอำณำจักร/ยุโรปท าการลงทะเบียนแบรนด์

⚫ หำกใชเ้ครือ่งหมำย R: โปรดกรอกหมำยเลขเครือ่งหมำยกำรคำ้ 
(Trademark Registration#) ของทำ่นใหถ้กูตอ้งของทีน่ี ่โปรดตรง
กบัขอ้มลูกำรลงทะเบยีนกบัส ำนักงำนเครือ่งหมำยกำรคำ้ในทอ้งถิน่ทกุ
ประกำร

⚫ หำกใชเ้ครือ่งหมำยกำรทีร่อด ำเนนิกำร (Pending Trademark): กรอก
หมำยเลขทีย่ืน่ขอเครือ่งหมำยกำรคำ้ไมจ่ ำเป็นตอ้งแจง้สถำนะกำรยืน่
ขอเครือ่งหมำยกำรคำ้ในกำรลงทะเบยีนแบรนด ์Amazon

⚫ หำกใชเ้ครือ่งหมำย R: เลอืก “ลงทะเบยีนแลว้”
⚫ หำกใชเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ทีร่อด ำเนนิกำร (Pending 

Trademark): เลอืก “รอด ำเนนิกำร”
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 22แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

• ประเภทเคร่ืองหมายการค้า

หากเคร่ืองหมายการค้าของท่านเป็นเคร่ืองหมายการค้าแบบรูปภาพ ท่านยังต้องอัปโหลดรูปภาพของ

เคร่ืองหมายการค้าน้ันด้วย

เครือ่งหมำยกำรคำ้แบบรปูภำพทีอ่ปัโหลดตอ้ง
เหมอืนกบัรปูภำพทีท่ำ่นยืน่ขอกบัส ำนักงำน
เครือ่งหมำยกำรคำ้
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 23แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

• รูปภาพเคร่ืองหมายการค้า

รูปภาพสินค้าท่ีอัปโหลด ข้อมูลแบรนด์บนสินค้าและโลโก้แบรนด์ท่ีแดสงบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ต้องเป็น

ข้อมูลถาวร

รปูภำพสนิคำ้ทีอ่ปัโหลด ขอ้มลูแบรนดบ์นสนิคำ้และโลโก ้
แบรนดท์ีแ่สดงบนสนิคำ้หรอืบรรจภุัณฑต์อ้งเป็นขอ้มลูถำวร
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 24แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

คลิกเลือก "ผู้ขาย" และเลือก "บัญชีผู้ขายของแบรนด์ท่ีท่านย่ืนขอขายท้ังหมด"

ขั้นตอนที่ 5: ให้ข้อมูลบัญชีกำรขำย

คลกิเลอืก "ผูข้ำย" และเลอืก บญัชผีูข้ำย
ของแบรนดท์ีท่ำ่นยืน่ขอขำยทัง้หมด

หลงัจำกลงทะเบยีนแบรนด ์Amazon ส ำเร็จแลว้ 
บญัชผีูข้ำยทีเ่ลอืกสำมำรถรับสทิธิใ์ชเ้ครือ่งมอืสรำ้ง
แบรนดไ์ด ้



Copyright ©  2021 Amazon. All rights Reserved.

คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon - เร่ิมต้นการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
25

แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 25แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

• เลือกประเภทแบรนด์
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 26แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

โปรดเลือกตามสถานการณ์เฉพาะของแบรนด์ของท่าน:

ขั้นตอนที่ 6: ให้ข้อมูลกำรจัดจ ำหน่ำย
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แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 27แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
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คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

เม่ือท าการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon และกรอกข้อมูล โปรดตรวจสอบรายการต่อไปน้ีอย่างละเอียดเพ่ือช่วยเพ่ิมอัตรา

การอนุมัติของท่าน:

ข้อควรระวังในกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon

• แบรนด์มีเคร่ืองหมาย R หรือเคร่ืองหมายการค้าท่ีรอด าเนินการในประเทศท่ีลงทะเบียนย่ืนขอหรือไม่
• เป็นเคร่ืองหมายการค้าแบบข้อความหรือเคร่ืองหมายการค้าแบบรูปภาพท่ีถูกต้อง
• ท่านสามารถดูความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองหมายการค้าได้จากเว็บไซต์ส านักงานเคร่ืองหมายการค้าใน
ท้องถ่ิน

• ช่ือแบรนด์ท่ีส่งลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ต้องตรงกับช่ือเคร่ืองหมายท่ีลงทะเบียนกับส านักงาน
เคร่ืองหมายการค้าในท้องถ่ินทุกประการ

• หมายเลขเคร่ืองหมายการค้าท่ีส่งลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ต้องตรงกับข้อมูลการจดทะเบียนกับ
ส านักงานเคร่ืองหมายการค้าในท้องถ่ินทุกประการ

• ประเภทเคร่ืองหมายการค้าได้กรอกอย่างถูกต้องหรือไม่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพเคร่ืองหมายการค้าท่ีท่านอัปโหลดเหมือนกับบันทึกบนเว็บไซต์ของส านักงาน
เคร่ืองหมายการค้าในท้องถ่ินทุกประการ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลผู้ติดต่อเคร่ืองหมายการค้าเป็นปัจจุบันและถูกต้องในแหล่งข้อมูลสาธารณะ
ท้ังหมด

• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งรหัสยืนยันภายใน 30 วันหลังจากได้รับอีเมลรหัสยืนยัน
• หลังจากส่งส าเร็จ กรุณาติดตามการแจ้งเตือนจากอีเมล brand-registry-support@amazon.com

หลังจากด าเนินข้ันตอนข้างต้นส าเร็จ เพียงแค่ส่งข้อมูลและรหัสยืนยันตามค าแนะน าในเพจเท่าน้ัน ก็จะย่ืนขอได้อย่าง

ง่ายด่าย และรอการอนุมัติการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon นอกจากน้ี โปรดระวัง:

• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งรหัสยืนยันภายใน 14วัน หลังจากได้รับอีเมลรหัสยืนยัน

• หลังจากส่งส าเร็จ กรุณาติดตามการแจ้งเตือนจากอีเมล brand-registry-support@amazon.com

ขั้นตอนที่ 7: ส่งข้อมูล และรอตอบกลับ

mailto:brand-registry-support@amazon.com
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เวลาในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าและการรับเคร่ืองหมาย R ในแต่ละประเทศต่างๆ จะแตกต่างกัน หากท่าน

ต้องการท าการลงทะเบียนแบรนด์ในหลายประเทศ/ภูมิภาคด้วยเคร่ืองหมายการค้าเพียงประเทศเดียว เว็บไซต์อ่ืนๆ 

สามารถท าการย่ืนแบรนด์ท่ีเสร็จสมบูรณ์ของเว็บไซต์หน่ึงไปยังร้านค้าท่ีด าเนินการโดยเว็บไซต์อ่ืน ๆ หลังจากขออนุมัติ

ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ส าเร็จแล้ว ท่านยังสามารถรับสิทธ์ิเก่ียวกับเคร่ืองมือสร้างแบรนด์ได้ ตัวอย่างเช่น เพจ A+ 

หลักแบรนด์และอ่ืนๆ บนเว็บไซต์เหล่าน้ี

1.3 ขออนุมัติเว็บไซต์ประเทศอื่นๆและเพิ่มเครื่องหมำยกำรค้ำเพิม่เติมอย่ำงไร?

ผู้ขำยชำวไทย B บริหำรงำนทั้งเว็บไซต์ Amazon ในสหรัฐอเมริกำและยุโรป เขำได้รับ
เครื่องหมำยกำรค้ำจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกำ (เครื่องหมำย R) และได้ลงทะเบียนแบ
รนด์ Amazon บนเว็บไซต์ Amazon ในสหรัฐอเมริกำแล้ว กลำยเป็นผู้ขำยแบรนด์ใน
เว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกำ แต่เครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนในยุโรปของเขำยังอยู่ใน
ขั้นตอนกำรยื่นขอ เขำต้องรอจนเครื่องหมำยกำรค้ำในยุโรปจได้รับอนุมัติก่อน ถึง
ได้รับผลประโยชน์กำรขำยของผู้ขำยแบรนด์ Amazon ในเว็บไซต์ยุโรปหรือไม่?

ค ำตอบ: ไม่จ ำเป็น เขำสำมำรถขออนุญำตกำรยื่นขอแบรนด์ที่เสร็จสมบูรณ์
บนเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกำให้กับร้ำนค้ำในเว็บไซต์ยุโรปได้ หลังจำกขอ
อนุมัติกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ส ำเร็จ เขำยังได้รับสิทธ์ิในกำรใช้
เครื่องกำรสร้ำงแบรนด์ที่เฉพำะส ำหรับผู้ขำยแบรนด์ ตัวอย่ำงเช่น หลักแบ
รนด์ เพจ A+ และอื่นๆ
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• หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ส ำเร็จ ขออนุมัติเว็บไซต์อื่นอย่ำงไร?

ผู้ขายต้องเป็นผู้ย่ืนขอคนแรกในการลงทะเบียนแบรนด์ หรือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการแบรนด์ ถึง

สามารถขออนุมัติแบรนด์ให้เว็บไซต์อ่ืนได้ (เพ่ิมผู้ใช้งานใหม่ให้แบรนด์ท่ีลงทะเบียนแล้ว) ข้ันตอนด าเนินการ

ดังต่อไปน้ี:

1. เข้าสู่ระบบ: https://brandregistry.amazon.comคลิก "ผู้ให้บริการลงทะเบียนแบรนด์"

หมำยเหตุ：
หากท่านไม่เห็นข้อมูลเฉพาะหลังจากคลิก "อัปเดตบทบาทหรือ
เพ่ิมผู้ใช้ใหม่ในบัญชีผู้ใช้งาน" โปรดเปล่ียนภาษาในรายการ
แบบเล่ือนลงทางด้านขวาของหน้าเป็นภาษาอังกฤษ

2. เลือก "อัปเดตเอกสารแบรนด์ของท่าน > อัปเดตบทบาทหรือเพ่ิมผู้ใช้ใหม่ในบัญชีผู้ใช้งาน" 

และกรอกข้อมูลท่ีจ าเป็นตามท่ีก าหนด

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. เลือกหน่ึงบทบาทหรือมากกว่าท่ีท่านต้องการก าหนดให้กับบัญชีผู้ใช้งานท่ีเพ่ิมใหม่

หมายเหตุ:

หากท่านต้องการอัปเดตหรือลบบทบาท โปรดท าตามข้ันตอนเดียวกับด้านบน เลือก "อัปเดต" หรือ 

"ลบ" บทบาทในข้ันตอนท่ีสามและกรอกเน้ือหาอ่ืนๆ ให้ส าเร็จ นอกจากน้ี อีเมล์ของบทบาทใหม่ท่ีท่าน

ต้องการเพ่ิมต้องมีอยู่ในบัญชีผู้ขายเดียวเท่าน้ัน หากมีอยู่ในบัญชีผู้ขายหลายบัญชีพร้อมกัน อาจจะ

ท าให้การเพ่ิมล้มเหลว

หมายเหตุ

การขออนุมัติแบรนด์ให้เว็บไซต์อ่ืนๆ จะไม่ได้รรับการคุ้มครองแบรนด์ของเว็บไซต์

น้ี เพียงมีเคร่ืองหมายการค้าท้องถ่ินในประเทศท่ีขาย ถึงสามารถร้องเรียนการ

ละเมิด และคุ้มครองการขายแบรนด์ได้ดีย่ิงข้ึน ดังน้ัน Amazon ขอแนะน าอย่าง

ย่ิงว่า ในเวลาเดียวกันกับการขออนุมัติ เราควรเร่ิมต้นย่ืนขอเคร่ืองหมายการค้า

ท้องถ่ิน และเพ่ิมเคร่ืองหมายการค้าทันที
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• หลังจำกลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ส ำเร็จ เพิ่มเครื่องหมำยกำรค้ำเพิ่มเติมอย่ำงไร?

เน่ืองจากความต้องการในการขยายธุรกิจแบรนด์ ผู้ขายมักจะต้องเพ่ิมเคร่ืองหมายการค้าท่ีจดทะเบียนใหม่ใน

ระหว่าด าเนินธุรกิจ ส าหรับผู้ขายท่ีลงทะเบียนแบรนด์ Amazon เสร็จแล้ว ไม่จ าเป็นต้องผ่านข้ันตอนการ

ลงทะเบียนแบรนด์อีก และสามารถเพ่ิมเคร่ืองหมายการค้าอ่ืนๆ ให้กับแบรนด์ได้โดยตรง

ข้ันตอน: เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon > จัดการ > จัดการเคร่ืองหมายการค้า > เคร่ืองหมาย

การค้าท่ีเก่ียวข้อง

เครื่องหมำยจดทะเบียน  (เครื่องหมำย R) ที่ผู้ขำยชำวไทย B ได้ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกำ
ส ำเร็จ และท ำกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon บนเว็บไซต์ Amazon ของสหรัฐอเมริกำ ใน
กำรเปิดไลน์สินค้ำใหม่ ผู้ขำย B ได้ยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำอีกคร้ังกับส ำนักงำน
เครื่องหมำยกำรค้ำในสหรัฐอเมริกำ เขำต้องผ่ำนกระบวนกำรที่เกี่ยวกับแบรนด์ Amazon 
อีกคร้ังหรือไม่?

ค ำตอบ: ไม่จ ำเป็น เขำสำมำรถกรอกข้อมูลตำมข้อควำมแจ้งในหน้ำกำรลงทะเบียนแบรนด์ 
Amazon เพื่อเพิ่มเคร่ืองหมำยกำรค้ำให้กับตนเองเพิ่มเติม
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• เบร็กซิตจะมีผลกระทบต่อกำรลงทะเบียนแบรนด์อย่ำงไร?

ฉันมีเคร่ืองหมายการค้าในสหรัฐอเมริกา และได้ทะเบียนแบรนด์ท่ี 
Amazon ส าเร็จแล้ว แต่ฉันไม่มีเคร่ืองหมายการค้าของญ่ีปุ่น ยัง
สามารถใช้เคร่ืองมือร้องเรียนการละเมิดรายงาน ASIN ของญ่ีปุ่นได้
หรือไม่?

ไม่สามารถ ผู้ขายต้องมีเคร่ืองหมายการค้าท้องถ่ินท่ีมี
ประสิทธิภาพซ่ึงท่านต้องมีเคร่ืองหมายการค้าท่ีจดทะเบียนของ
ญ่ีปุ่นก่อน จึงจะสามารถรายงานการละเมิดได้

สถานการณ์ท่ี 1
หำกมีเครื่องหมำยกำรคำ้ในสหรำชอำณำจักรและได้
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ด้วยเครือ่งหมำยกำรค้ำใน
ประเทศ/ภมูภิำคอืน่อูแ่ล้ว ควรท ำอยำ่งไร?
ท่านสามารถเพ่ิมเคร่ืองหมายการคา้ในสหราชอาณาจักรไป
ยังบัญชีการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ได้ด้วยตัวเอง
เข้าสู่ระบบบัญชีบน https://brandregistry.amazon.co.uk
• คลิก "สนับสนุน" บนแผงควบคมุ "Brand Registry”
• คลิก "ติดต่อฝ่ายสนับสนุนแบรนด์" และเลือก 

"อัปเดตข้อมูลแบรนด์”
• คลิก “เพ่ิมเคร่ืองหมายการค้าอ่ืน”
• กรอกแบบฟอร์มท่ีให้

สถานการณ์ท่ี 2
หากเคร่ืองหมายการคา้สหภาพยุโรปท่ีมีอยู่ แต่ยังไม่เคย
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ตอนน้ียังสามารถลงทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ของสหภาพยุโรปได้หรือไม่?
ได้ แต่ผลประโยชน์แบรนด์ท่ีได้รับจะต่างกันนิดหน่ึง 
ตัวอย่างเช่น ผู้ขาย A บริหารงานเว็บไซต์ Amazon ใน
เยอรมนีพร้อมกัน และหลังจากใช้เคร่ืองหมายการคา้สหภาพ
ยุโรปส าหรับการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon
• เว็บไซต์เยอรมัน: มีสิทธ์ิได้รับผลประโยชน์แบรนด์ท้ังหมด 

รวมถึงการสร้างแบรนด์ต่างๆ Brand Analytics และ
เคร่ืองมือการคุม้ครองแบรนด์

• เว็บไซต์สหราชอาณาจักร: มีสิทธ์ิได้รับเคร่ืองมือสร้างแบ
รนด์และวิเคราะห์แบรนด์ แต่การใช้เคร่ืองมือการคุม้ครอง
แบรนด์จะถูกจ ากัด ต้องเพ่ิมเคร่ืองหมายการคา้ของส
หราชอาณาจักรถึงสามารถรับการคุม้ครองทาง
กฎหมายในท้องถ่ินได้

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางด้านกฎหมายเคร่ืองหมายการค้า ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2021 เป็นต้นไป 
เคร่ืองหมายการค้าของสหภาพยุโรปจะใช้ไม่ได้ในสหราชอาณาจักรอีก และเจ้าของแบรนด์ควรมีเคร่ืองหมาย
การค้าแยกต่างหากในสหราชอาณาจักรและส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป ดังน้ันหากท่าน
ด าเนินการบนเว็บไซต์ของ Amazonในสหราชอาณาจักร และต้องการได้รับสิทธ์ิฟังก์ช่ันการสร้างและการ
คุ้มครองแบรนด์รอบด้าน ต้องมีเคร่ืองหมายการค้าในสหราช อาณาจักร ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
การเปล่ียนแปลงกฎทรัพย์สินทางปัญญาของส านักงานทรัพย์สินค้าทางปัญญาในสหราชอาณาจักร 
สามารถคลิกท่ีน่ีเย่ียมชมเว็บไซต์ของรัฐบาลสหราชอาณาจักรเพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติม

https://www.gov.uk/
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1.4 ยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำและค ำถำมที่พบบ่อยเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนแบรนด์ท่ี 

Amazon

ต้องกำรเข้ำร่วม Amazon ต้องเปิดร้ำนก่อนหรือลงทะเบียน

เคร่ืองหมำยกำรค้ำก่อน?

ก่อนอ่ืน หำกไม่มีเคร่ืองหมำยกำรค้ำ ก็สำมำรถเปิดร้ำนค้ำใน Amazon ได้! 

อย่างไรก็ตาม การย่ืนขอเคร่ืองหมายการค้าและการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon

แนะน าให้วางวาระการประชุมในการเปิดร้านและรับเคร่ืองหมาย TM ส าหรับการ

ลงทะเบียนแบรนด์โดยเร็วท่ีสุด สาเหตุดังน้ี:

Q1

• เร่งค ำสั่งซื้อร้ำนค้ำใหม่

เพียงแค่ลงทะเบียนแบรนด์ก็สามารถใช้ช่ือแบรนด์ใน Listing รวมถึงเคร่ืองมือ

สร้างแบรนด์ เช่น กราฟิกวิดีโอ ร้านสัญลักษณ์ของแบรนด์ และอ่ืนๆ ร้านค้าใหม่

สามารถออกค าส่ังซ้ือได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

• เพิ่มกำรควบคุม Listing ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น

การเป็นเจ้าของแบรนด์ยังช่วยหลีกเล่ียงการละเมิดช่ือแบรนด์และเคร่ืองหมาย

การค้า หากพบพฤติกรรมการละเมิดโปรดรายงานต่อ Amazon

• หลีกเลี่ยงกำรจดเครื่องหมำยกำรค้ำก่อน

ผู้ขายจ านวนมากจะได้รับการจดเคร่ืองหมายการค้าก่อน แนวคิด "ท ายอดขาย

ก่อน จากน้ันสร้างแบรนด์" อาจน าไปสู่การย่ืนขอเคร่ืองหมายการค้าและพบว่า

เคร่ืองหมายการค้าได้รับการจดทะเบียนล่วงหน้า
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• สถานการณ์ท่ี 1: สินค้าท่ีขายท้ังหมดไม่มีแบรนด์ ท าเคร่ืองหมายตรงค าว่า "ผลิตภัณฑ์น้ีไม่มีช่ือแบรนด์";

• สถานการณ์ท่ี 2: หากสินค้าท่ีขายท้ังหมดมีแบรนด์ ผู้ขายสามารถขออนุญาตใช้ช่ือแบรนด์ได้สองวิธี:

• วิธีที่ 1: ยื่นขอขำยสินค้ำมีแบรนด์

• ประโยชน์: เวลาเร็วข้ึน

• ข้อเสีย: ช่ือแบรนด์ไม่สามารถได้รับการคุ้มครองท่ีเก่ียวข้อง เช่น หากพบผู้ใช้ช่ือแบรนด์

ในทางท่ีผิด ไม่สามารถรายงานต่อ Amazon ได้ และยังต้องเผชิญกับความเส่ียงในการจด

เคร่ืองหมายการค้าก่อนเช่นกัน

• หมำยเหตุ: เม่ือย่ืนขอขายสินค้าช่ือแบรนด์ ขอแนะน าให้ช่ือแบรนด์ท่ีย่ืนค าร้องสอดคล้องกับ

ช่ือแบรนด์ของการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon มิฉะน้ันจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการแก้ไขช่ือ

แบรนด์ Listing ซ่ึงยุ่งยากกว่า

• วิธีที่ 2: ใช้แบรนด์ส ำหรับกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon

• ประโยชน์: หลังจากเสร็จส้ินการลงทะเบียนแบรนด์ สามารถเพลิดเพลินกับการคุ้มครองแบ

รนด์ท่ีครอบคลุมและเคร่ืองมือสร้างแบรนด์ ซ่ึงสามารถควบคุม Listing จากการละเมิดได้ดี

ข้ึน

• ข้อเสีย: หากไม่มีเคร่ืองหมายการค้าในปัจจุบันจะใช้เวลาในการย่ืนขอเคร่ืองหมายการค้า

นานกว่า

ยังสำมำรถสร้ำง Listing โดยไม่มีแบรนด์ได้หรือไม่?

แน่นอน! เม่ือผู้ขายสร้าง Listing จะพบว่าต้องกรอกช่ือแบรนด์ ในเวลาน้ี

ผู้ขายเลือกวิธีการด าเนินงานท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงตาม

สองสถานการณ์ต่อไปน้ี:

Q2



Copyright ©  2022 Amazon. All rights Reserved.︱版权所有© 2022 亚马逊。保留所有权利。 35

开启亚马逊品牌之路操作指导– 开始进行亚马逊品牌注册

แนะน าโปรแกรม Amazon Global Selling  - สารบัญ 35แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
35

คู่มือแนะน าการเร่ิมสร้างแบรนด์บน Amazon – เร่ิมต้นการลงทะเบียน แบรนด์ Amazon

กำรยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำใช้เวลำนำนเท่ำใด?

ทรำบมำว่ำต้องใช้เวลำ 10 เดือนถึง 1 ปีจึงจะสำมำรถลงทะเบียน

แบรนด์ Amazon ได้?

หลังจากย่ืนขอเคร่ืองหมายการคา้ โดยท่ัวไปมักใช้เวลาเพียง 1-2 เดือนในการรับ

เคร่ืองหมายการคา้ท่ีรอด าเนินการ (Pending Trademark, เคร่ืองหมาย TM) และสามารถ

เร่ิมการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ได้ทันที ระยะเวลาในการย่ืนขอเคร่ืองหมายการค้า

แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค ขอแนะน าให้ผู้ขายเตรียมการโดยเร็วท่ีสุด

Q3

ฉันจ ำเป็นต้องยื่นขอเคร่ืองหมำยกำรค้ำจำกที่ใด?
ฉันสำมำรถใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำไทยโดยตรงได้หรือไม่?
ต้องมีเครื่องหมำยกำรค้ำไทยก่อนหรือไม่?

ปัจจุบันกำรลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ยอมรับเครือ่งหมำยกำรคำ้ทีอ่อกโดยประเทศ
ต่อไปนี้:
สหรัฐอเมริกา บราซิล แคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย อินเดีย ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี
ตุรกี สิงคโปร์ สเปน เนเธอร์แลนด์ ซาอุดิอาระเบีย สหราชอาณาจักร อียิปต์ สวีเดน
โปแลนด์ สหภาพยุโรปและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เคร่ืองหมายการคา้ไทยไม่สามารถลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ได้ช่ัวคราว; เม่ือย่ืนขอ
เคร่ืองหมายการคา้ในต่างประเทศก็ไม่จ าเป็นต้องมีเคร่ืองหมายการคา้ไทยก่อนเช่นกัน

Q4

ยื่นขอเครื่องหมำยกำรค้ำได้ที่ไหน?
Amazon สำมำรถช่วยฉันยื่นขอได้หรือไม่? ค่ำธรรมเนียมเท่ำใด?

คลิกท่ีน่ีเพ่ือตรวจสอบผู้ให้บริการในตัวเร่งความเร็ว IP ของ Amazon

Q5

https://brandservices.amazon.com/ipaccelerator
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ฉันมีหลำยเว็บไซต์จ ำเป็นต้องยื่นขอเครื่องหมำย
กำรค้ำในแต่ละเว็บไซต์หรือไม่?

สามารถย่ืนขอเคร่ืองหมายการคา้ในเว็บไซต์ขายหลักเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หน่ึงของท่านและ

ลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon ท่านจะได้รับอนุญาตแบรนด์ท่ีจะใช้ในบัญชีของท่านในเว็บไซต์

อ่ืนๆ อีกคร้ัง

ข้อได้เปรียบ：

• ได้รับเคร่ืองมือสร้างแบรนด์ (หน้า A + , เคร่ืองมือรีวิว Vine, โฆษณาแบรนด์, ร้าน

สัญลักษณ์ของแบรนด์) ส าหรับหลายเว็บไซต์ในระยะเวลาอันส้ัน หลังจากได้รับอนุมัติการ

ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon แล้ว ให้ย่ืนค าร้องสิทธ์ิเคร่ืองมือสร้างแบรนด์

ข้อเสีย ：

• เว็บไซต์ท่ีไม่มีเคร่ืองหมายการค้า ไม่สามารถรับการคุม้ครองแบรนด์ได้ และยังมีความเส่ียง

ท่ีแบรนด์จะได้รับการจดเคร่ืองหมายการคา้ก่อนในประเทศ/ภูมิภาคน้ันเหมือนกัน

Q6

ผู้ใดบ้ำงที่สำมำรถลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ได้?

ท้ังเจ้าของแบรนด์และเจ้าหน้าท่ีภายในแบรนด์สามารถลงทะเบียนแบรนด์ท่ี Amazon:

• เจ้ำของแบรนด์ เช่น เจ้าของแบรนด์/สินคา้

• โดยท่ัวไปแล้ว หากแบรนด์เป็นของบริษัท และท่านเป็นพนักงานของบริษัทน้ัน ก็ถือเป็น

เจ้ำหน้ำที่ภำยในของแบรนด์

Q7
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ประเทศ/ภมูภิำค เง่ือนไขคุณสมบัตอิยำ่งละเอยีด

สหรัฐอเมริกำ

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการคา้ของสหรัฐอเมริกา (USPTO)
• สถำนะ: การลงทะเบียนแบบเรียลไทม์มีผลบังคบัใช้ในการลงทะเบียนหลัก หรือย่ืนขอแบบเรียลไทม์ในการ

ลงทะเบียนหลัก นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: 1 - ค า ตัวอักษร หรือตัวเลขท่ีจัดเรียงแล้ว 4 - เคร่ืองหมายการคา้ตัวอักษร

แบบมาตรฐาน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: 3 - แผนผังประกอบด้วยค า ตัวอักษร ตัวเลข 5 - ค า ตัวอักษร หรือตัวเลขแบบ

มีสไตล์

แคนำดำ

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของแคนาดา (CIPO)
• สถำนะ: เคร่ืองหมายการคา้ต้องท าการจดทะเบียนหรือรอด าเนินการ นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบ

รนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เคร่ืองหมายการค้าการออกแบบ

เม็กซิโก

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของเม็กซิโก Marcas Instituto Mexicano 
de Propiedad Industrial (IMPI)

• สถำนะ: เคร่ืองหมายการคา้ต้องท าการจดทะเบียนหรือรอด าเนินการ นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบ
รนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน

• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: Nominativa
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: Mixta; Nominativa + Innominada o Diseño; Innominada o Diseño

บรำซิล

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของบราซิล Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI)

• สถำนะ: เคร่ืองหมายการคา้จะต้องจดทะเบียนหรือรอด าเนินการ สถานะท่ียอมรับได้ ได้แก่: การจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ท่ีถูกต้อง, จดทะเบียน–กระบวนการทางปกครองท่ีรอการปกครองจัดการ กรอกรายงาน รอ
ด าเนินการ รอการระงับช่ัวคราว ออกให้ส าหรับการตรวจสอบ รวมท้ังขอให้มีการตรวจสอบอุทธรณ์ นอกจากน้ี 
Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน

• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: Nominativa 
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: Mista contendo elementos nominativos

หลังจากท าความเข้าใจวิธีเร่ิมต้นการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon แล้ว โปรดดูตารางด้านล่างว่า เคร่ืองหมายการค้าของ

ท่านตรงตามข้อก าหนดการลงทะเบียนแบรนด์ Amazon ของเว็บไซต์ท่ีประเทศท่ีขายหรือไม่ เร่ิมลงทะเบียนแบรนด์ท่ี 

Amazon กันเถอะ
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ประเทศ/
ภูมิภำค

เง่ือนไขคุณสมบัตอิยำ่งละเอยีด

อิตำลี

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการค้าของอิตาลี Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi (UIBM)

• สถำนะ: เคร่ืองหมายการคา้ต้องท าการจดทะเบียนหรือรอด าเนินการ นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์
ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน 

• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: Marchio verbali (UIBM)
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: Marchio figurativi (UIBM) Marchio figurativi a colori (UIBM)

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO)
• สถำนะ: ลงทะเบียน รอการลงทะเบียน ประกาศค าร้อง เสนอค าร้อง รอการตรวจสอบ ค าร้องการปฏิเสธท่ีรอการ

ประมวลผล ประกาศ มีการคดัคา้น การลงทะเบียนท่ีคา้งอยู่หรือค าร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นอกจากน้ี Brand
Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน

• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ (EUIPO) 
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เคร่ืองหมายการคา้แบบกราฟิก เคร่ืองหมายการคา้แบบกราฟิกท่ีมีองคป์ระกอบ

เป็นข้อความ (EUIPO)

สเปน

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานสิทธิบัตรและเคร่ืองหมายการคา้ของสเปน Oficina Española de Patentes
y Marcas (OEPM)

• สถำนะ: เคร่ืองหมายการคา้ต้องท าการจดทะเบียนหรือก าลังด าเนินการ นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบ
รนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน

• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: Marca denominative (OEPM)
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: Mixta - Denominativo con gráfico (OEPM)

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO)
• สถำนะ: ลงทะเบียน รอการลงทะเบียน ประกาศค าร้อง เสนอค าร้อง รอการตรวจสอบ ค าร้องการปฏิเสธท่ีรอการ

ประมวลผล ประกาศ มีการคดัคา้น การลงทะเบียนท่ีคา้งอยู่หรือค าร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นอกจากน้ี Brand
Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน

• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ (EUIPO)
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เคร่ืองหมายการคา้แบบกราฟิก เคร่ืองหมายการคา้แบบกราฟิกท่ีมีองคป์ระกอบ

เป็นข้อความ (EUIPO)
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ประเทศ/
ภูมิภำค

เง่ือนไขคุณสมบัตอิยำ่งละเอยีด

สหรัฐอำหรับเอ
มิเรตส์

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: กรมเคร่ืองหมายการค้าด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
• สถำนะ: เคร่ืองหมายการค้าต้องท าการจดทะเบียนหรือรอด าเนินการ นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมี

เคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน 
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เคร่ืองหมายการค้าแบบออกแบบ เคร่ืองหมายการคา้แบบออกแบบท่ีมีองคป์ระกอบ

เป็นข้อความ เคร่ืองหมายการคา้แบบข้อความท่ีมีสไตล์
หมำยเหตุ:
ปัจจุบัน Amazon ยอมรับเฉพาะเคร่ืองหมายการค้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ท่ีเป็นข้อความในเคร่ืองหมายการคา้
โดยแสดงเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน

ญี่ปุ่น

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานสิทธิบัตรของญ่ีปุ่น
• สถำนะ: ลงนามและมีผลบังคบัใช้ รอการตรวจสอบ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ค าร้องหรือการปฏิเสธท่ีคา้งอยู่ ประกาศ

การคัดคา้น การคัดค้านท่ีคา้งอยู่ ข้ันตอนการตรวจสอบไม่เสร็จสมบูรณ์ รอการยกเลิก นอกจากน้ี Brand Registry
ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน

• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ (เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ)
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เคร่ืองหมายการค้าแบบกราฟิกท่ีมีองคป์ระกอบเป็นข้อความ ตัวอักษร/การผสมแบบ

มีสไตล์ (เคร่ืองหมายการคา้แบบผสม)

อินเดีย

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานสิทธิบัตร การออกแบบภายนอก และเคร่ืองหมายการค้าของอินเดีย
• สถำนะ: ลงทะเบียน แก้ไข ให้ความคุม้ครอง ส่งไปยังกรุงเวียนนาและด าเนินการรวบรวม ค าร้องใหม่ ข้ันตอนการ

ตรวจสอบได้รับการอนุมัติ ท าเคร่ืองหมายรอการตรวจสอบ พบการคัดคา้น ลงนามรายงานการตรวจสอบ ยอมรับก่อน
อนุมัติ อนุมัติก่อนยอมรับ มีการคัดคา้น ได้รับการปฏิเสธ เสนอการย่ืนอุทธรณ์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หยุดช่ัวคราว 
ฟ้องร้อง ตัดสินคดี ศาลตัดสิน ชะลอการลงทะเบียน ประกาศอีกคร้ัง การคัดคา้นถูกปฏิเสธ การคัดคา้นถูกถอดถอน 
การคัดคา้นหมดอายุ การคัดคา้นถูกละท้ิง นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการ
จดทะเบียน

• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: รูปภาพ/การผสม

ตุรกี

• ส ำนักงำนสิทธิบตัรญี่ปุ่น: ส านักงานสิทธิบัตรของตุรกี
• สถำนะ: เคร่ืองหมายการค้าต้องท าการจดทะเบียนหรือรอด าเนินการ นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมี

เคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: รูปภาพ/การผสม

สิงคโปร์

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสิงคโปร์
• สถำนะ: เคร่ืองหมายการคา้ต้องท าการจดทะเบียนหรือรอด าเนินการ นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมี

เคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เคร่ืองหมายการค้าการออกแบบ

ออสเตรเลีย

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของออสเตรเลีย
• กฎ: เคร่ืองหมายการคา้ต้องผ่านการจดทะเบียนแล้ว
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: รูปภาพ ข้อความ รูปภาพเคร่ืองแต่งกาย
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ประเทศ/ภมูภิำค เง่ือนไขคุณสมบัตอิยำ่งละเอยีด

เนเธอร์แลนด์

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: BOIP – องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาของเบเนลักซ์
• สถำนะ: ในสถานะใดสถานะหน่ึงต่อไปน้ี: ลงทะเบียน ได้รับค าร้อง อยู่ระหว่างการพิจารณา รอการตอบกลับในนาม 

ประกาศค าร้อง ค าร้องถูกประกาศใหม่ ค าร้องไม่ถูกประทับตรา ค าร้องท่ีถูกละท้ิงการตรวจสอบหรือประกาศลงทะเบียน
แบบเร่งรัด นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน

• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เคร่ืองหมายการค้าการออกแบบ

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO) 
• สถำนะ: ลงทะเบียน รอการลงทะเบียน ประกาศค าร้อง เสนอค าร้อง รอการตรวจสอบ ค าร้องท่ีถูกปฏิเสธรอการ

ประมวลผล ประกาศแล้ว มีการคดัคา้น รอการลงทะเบียนหรือค าร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นอกจากน้ี Brand
Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน

• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เคร่ืองหมายการค้าการค้าแบบกราฟิก เคร่ืองหมายการคา้แบบออกแบบท่ีมี

องค์ประกอบเป็นข้อความ

สวีเดน

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานลงทะเบียนและจดทะเบียนของสวีเดน – PRV
• สถำนะ: เคร่ืองหมายการคา้ต้องท าการจดทะเบียนหรือรอด าเนินการ นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมี

เคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เคร่ืองหมายการค้าการค้าแบบกราฟิก

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO)
• สถำนะ: ลงทะเบียน รอการลงทะเบียน ประกาศค าร้อง เสนอค าร้อง รอการตรวจสอบ ค าร้องท่ีถูกปฏิเสธรอการ

ประมวลผล ประกาศแล้ว มีการคดัคา้น รอการลงทะเบียนหรือค าร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นอกจากน้ี Brand
Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน

• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เคร่ืองหมายการค้าการค้าแบบกราฟิก เคร่ืองหมายการคา้แบบออกแบบท่ีมี

องค์ประกอบเป็นข้อความ

โปแลนด์

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: PL PTO - ส านักงานสิทธิบัตรแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ - UPRP / PL PTO - Urząd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - UPRP 

• สถำนะ: เคร่ืองหมายการค้าต้องท าการจดทะเบียนหรือรอด าเนินการ นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมี
เคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน

• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ Slowny
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เคร่ืองหมายการค้าการค้าแบบกราฟิก Slowny - Graficzny

รำชอำณำจักร
ซำอุดอิำระเบยี

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของซาอุดีอาระเบีย (SAIP)
• สถำนะ: เคร่ืองหมายการคา้ต้องท าการจดทะเบียนหรือรอด าเนินการ นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมี

เคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: ข้อความเท่าน้ัน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: ข้อความและการออกแบบ

อียิปต์

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานออกแบบอุตสาหกรรมของอียิปต์
• สถำนะ: เคร่ืองหมายการค้าต้องมีใบรับรองการจดทะเบียนท่ีถูกต้องและจดทะเบียนในทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: ประกอบด้วยข้อความ ตัวอักษร ตัวเลข
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: 3 - แผนผังประกอบด้วยค า ตัวอักษร ตัวเลข 5 - ค า ตัวอักษร หรือตัวเลขแบบมีสไตล์ 

ภาพประกอบหรือสัญลักษณ์ซ่ึงอาจรวมถึงข้อความ ตัวอักษร ตัวเลข หรือข้อความ ตัวอักษร ตัวเลขแบบมีสไตล์
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สหรำช
อำณำจักร

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหราชอาณาจักร (UK IPO)
• สถำนะ: ลงทะเบียน ได้รับการคุ้มครอง รอการตรวจสอบ ก่อนประกาศ มีการคัดคา้น ได้รับค าร้องหรือค าร้องได้รับ

การประกาศ นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เคร่ืองหมายการค้าการค้าแบบกราฟิก

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO) 
• สถำนะ: ลงทะเบียน รอการลงทะเบียน ประกาศค าร้อง เสนอค าร้อง รอการตรวจสอบ ค าร้องท่ีถูกปฏิเสธรอการ

ประมวลผล ประกาศแล้ว มีการคดัคา้น รอการลงทะเบียนหรือค าร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นอกจากน้ี Brand
Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน

• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เคร่ืองหมายการค้าการค้าแบบกราฟิก เคร่ืองหมายการคา้แบบออกแบบท่ีมี

องค์ประกอบเป็นข้อความ

เยอรมนี

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานสิทธิบัตรของเยอรมนี (DPMA)
• สถำนะ: เคร่ืองหมายการคา้ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับค าร้องแล้ว นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบ

รนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: Wortmarke
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: Wort-Bildmarke

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO) 
• สถำนะ: ลงทะเบียน รอการลงทะเบียน ประกาศค าร้อง เสนอค าร้อง รอการตรวจสอบ ค าร้องท่ีถูกปฏิเสธรอการ

ประมวลผล ประกาศแล้ว มีการคดัคา้น รอการลงทะเบียนหรือค าร้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นอกจากน้ี Brand
Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน

• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เคร่ืองหมายการค้าการค้าแบบกราฟิก เคร่ืองหมายการคา้แบบออกแบบท่ีมี

องค์ประกอบเป็นข้อความ

ฝรั่งเศส

• องค์กรเครือ่งหมำยกำรคำ้: ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของฝร่ังเศส Institut national de la propriété
industrielle (INPI) ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรป (EUIPO) 

• สถำนะ: ลงทะเบียน ได้รับการอัพเดต ประกาศการลงทะเบียน ได้รับการอัพเดต ได้รับการยอมรับว่ามีคณุสมบัติจาก
สหภาพยุโรป ขออัพเดตเคร่ืองหมายการคา้ ขอลงทะเบียน ประกาศค าขอลงทะเบียน ไม่ได้รับการประกาศค าขอ
ลงทะเบียนหรือค าขอลงทะเบียนไม่ได้รับการประทับตรา นอกจากน้ี Brand Registry ยังยอมรับแบรนด์ท่ีมี
เคร่ืองหมายการคา้รอการจดทะเบียน

• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบขอ้ควำม: เคร่ืองหมายการคา้ข้อความ/Marque verbale
• เครื่องหมำยกำรค้ำแบบรูปภำพ: เคร่ืองหมายการค้าการค้าแบบกราฟิก เคร่ืองหมายการคา้แบบออกแบบท่ีมี

องค์ประกอบเป็นข้อความ Marque figurative
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